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EMLÉKEZTETŐ:  
XX. NYÁRI ÉLŐFALU TALÁLKOZÓ,
ÓPUSZTASZER, 2014. JÚLIUS 4-6.

Első ízben szervez a SZÖSZ (Szeri Ökotanyák
Szövetsége) Élőfalu Találkozót, ami komoly
kihívás és nagy megtiszteltetés is, valamint először
találkozunk egymással az Alföldön, aminek
különösen örülünk.

Előhét: június 30-tól július 4-ig. Belekóstolhatsz az
ökológiai gazdálkodásba, a tanyasi életbe!
Csak előzetes jelentkezés alapján! (További
részletekért érdeklődj Nagy Tamásnál: szeri.lile@gmail.com)

További részletek a  www.elofaluhalozat.hu ill.  www.vackorte.hu címen, vagy érdeklődj Nagy Tamásnál a
szeri.lile@gmail.com címen!
Ha részt szeretnél venni a Találkozón, kérjük, jelezd ezt a  Jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével
(kerekes.orsolya@gmail.com címre).  Ha részvételi  díjadat  adományként  június  20-ig  befizeted,  akkor  a
kedvezményes  árak  vonatkoznak  rád! (Vackor  Környezet-  és  Természetvédelmi Egyesület,  számlaszáma:
57400217-10133084. A közleménybe írd be, hogy ADOMÁNY és a nevedet!) 
Jelentkezési lap itt letölthető: http://elofaluhalozat.hu/XX-Nyari-Elofalu.php
A jelentkezés határideje: 2014. június 20.
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EMLÉKEZTETŐ: 
A NYÁRI GEN (EURÓPAI ÖKOFALVAK HÁLÓZATA) TALÁLKOZÓ 
PROGRAMVÁZLATA 
A találkozó időpontja: 2014. július 9-13. (szerdától vasárnapig)
Helye: ZEGG, 14806, Bad Belzig (Németország)
A konferencia angolul zajlik, túlnyomórészt németajkúak részvételével.
Program:
Minden nap három blokk lesz:  9:30-12:00; 15:00-18:30; 20:00-22:00.
Reggel nagy előadások, kora délután műhelymunkák és gyakorlati foglalkozások, este pedig az ökofalvak 
egyéni bemutatkozói lesznek.
A pontos beosztás folyamatosan kristályosodik ki.
Jelentkezés és bővebb információ az alábbi honlapon (angolul):
http://gen-europe.org/activities/gen-conference/gen-conference-2014/
Zimmerman Dani

NAGYSZÉKELYI "SÉTÁLVA TANULÓS" HÉTVÉGE
Időpont: 2014.  június 28-29.
A tavaszi tanfolyamunk folytatásaként, szeretnénk június utolsó hétvégéjén szakmai-gyakorlati hétvégét 
tartani.
A témák:
- magfogás
- magtisztítás
- izolálás
- másodvetések
- egyéb szaporítási módszerek
- növényvédelem
- gyógynövények gyűjtése-felhasználása
- különleges és elfeledett növények termesztése
A hétvége ‒ az eddigi tapasztalatok alapján ‒ úgy alakul, hogy a résztvevők igényeihez-érdeklődéséhez 
igazodunk, vagyis nagyrészt a kertben sétálva, gyakorolva adjuk át tapasztalatainkat.
A programnak nincs meghatározott díja, a hétvégéhez hozzájárulást elfogadunk.
A reggeliket-vacsorákat batyus rendszerben oldjuk meg, ebédet együtt főzünk a kertből.
Jelentkezés: Etelka kardos.etelka@nagyszekely.hu

Szeretettel várunk minden érdeklődőt péntek délutántól vasárnap délutánig, aki szeretné elmélyíteni a tudását
ezeken a területeken.
Kardos Etelka és Czúcz Judit

VISNYESZÉPLAK ÖNKÉNTESEKET KERES
Önkénteseket  keresünk  a  nyárra  elsősorban  a  kaszálási  szezonra,  de  a  nyár  végi  betakarítási,  befőzési
munkákra is. Minden önkéntes munka egyben tanulás is, a helyi fortélyok, technikák elsajátítása. 
Szállás, ellátás fejében tevékeny hozzájárulást kérünk a feladatok elvégzéséhez. Több család valamint a helyi
közösség életében, tevékenységében vehetnek részt, lehetnek aktív részesei a jelentkezők. 
Érdeklődni lehet a namzi@tvn.hu (Zaja Péter) címen illetve a 82-721 624-es telefonszámon (Máté László).

2

mailto:kardos.etelka@nagyszekely.hu
http://gen-europe.org/activities/gen-conference/gen-conference-2014/
http://www.zegg.de/en/


GYÜMÖLCSÉSZETI TANFOLYAM AZ ŐRSÉGI NEMZETI PARKNÁL 

FELHÍVÁS MARKÓCRÓL
Önkénteseket  (egyszerre  maximum két  főt)  keresünk  különféle  munkákra,  elsősorban  istállóépítésre,  de
szénázásra, illetve a ház és az állatok körüli teendők ellátására is. 
A munkák mellett lehetőség adódik különféle foglalkozásokra is. Elsősorban lovas íjászatra (akinek van íja és
nyílvesszője,  legyen  szíves  azokat  is  elhozni)  és  kovácsolásra  gondoltunk,  de  lehetőség  adódik  a
következőkre  is:  botforgatás,  karikás  ostor  illetve  mediball.  Elsősorban  olyan  emberek  jelentkezésére
számítunk, akik e tárgykörökben érdekeltek vagy érdeklődnek. 
Szállást (sátor, vagy hosszabb idő esetén vendégszoba) és ellátást biztosítunk.
Kedvcsináló/kedvetlenítő: https://www.youtube.com/watch?v=Bo-vWQsxIx4&feature=youtu.be
Érdeklődni: Ifj. Molnár Géza +36/30/66-56-833
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AZ ÉDENKERT EGYESÜLET NYÁRI TÁBORAI 
Gyapjú és fonótábor: http://oko-falu.hu/2014-gyapju-es-fonotabor/ 
 Gyapjú, és fonótábor: 2014. jún. 17-22-ig
 Gyapjú, és fonótábor: 2014. júl. 1-6-ig
 Gyapjú, és fonótábor: 2014. júl.15-20-ig
 Gyapjú, és fonótábor: 2014. júl. 29-aug. 3-ig
Csikószelídítő és lovas tábor: http://oko-falu.hu/2014-csikoszelidito-lovastabor/
Csikószelídítő tábor: 2014. jún. 17-22-ig
Csikószelídítő tábor: 2014. júl. 1-6-ig 
Csikószelídítő tábor: 2014. júl.15-20-ig 
Csikószelídítő tábor: 2014. júl. 29-aug. 3-ig
Bővebben: Bariska Gábor. Tel. 30 421 55 95
Édenkert (közhasznú) Egyesület, Zselicszéplak (Visnyeszéplak csatolt része...)

VÁLYOGTÁBOR SOMOGYHÁRSÁGYON (BARANYA)
Szakemberek és kísérletező kedvűek közös alkotótábora
Időpont: 2014. július 25 ‒ augusztus 3.
Ezen időközben bármennyi napra lehet jelentkezni!
Vályogtégla  készítés,  kemencerakás,  paticsfal  építés,  figuratív  díszítőelemek,  vályogház  falainak javítása
díszítése, hőszigetelés vályoggal-szalmával, hangszerek, kísérletezés a vályoggal, tapasztalatcsere, a vályog
sokrétűségének megismerése, ismerkedés egy épülőfélben lévő vályogházzal, oktatás, tanulás...
Tények, a Mud in Hungary tábor hét napján rendelkezésre áll:

• több teherautónyi jó minőségű vályog, homok 
• több száz kiló keramikus agyag 
• szalmabálák és szecskázógép a szalma aprításához 
• víz, szerszámok, eszközök, edények, faanyag 
• vályogtégla sablonok, vályogpréselő kézi gép 
• 2 db kemence kenyérsütésre, bográcsok és tűzrakhely 
• 12 x 6 m-es sátor (közös szállásként), 100 nm fedett kiülő 
• sátorozásra alkalmas terület (saját sátor), öko zuhanyzó és bio WC-k 
• pajtatető, szalmabálákkal 
• kívánságra külön többágyas, illetve igény szerinti panziók állnak rendelkezésre a faluban. Ilyen 

igényeket kérjük előre jelezni. 
A sátorban és a fedett helyiségben a tábor ideje alatt állandó információs kiállítás található többek között
afrikai, mexikói, amerikai, jemeni stb. vályogépítészetről, vályogház felújításról. Bárki hozhat új témákat és
anyagot. Sőt: Hozzatok!

1. Mud in Hungary szombati  napjain,  a helyszínen lévő szabadtéri  színpadon nemzetközi  zenekarok
játszanak.  “Muddy Feet Losers Festival” címen, többek között  Ur Knall (D-H) stb… javaslatokat,
jelentkezéseket szívesen látunk. A műsorokban összeolvad a zene a sártábor alkotásaival, és a tábor
közös látvány-hallványprodukciókkal ünnepli meg saját magát. Az égetőkemencében pedig kiégetjük
az elkészült kerámiákat. 

A Mud in Hungary tábor nemzetközi.
Szívesen  látunk  olyan  szakembereket  is,  akik  szakmájuknál  fogva  vályogházak  felújításával,  javításával
foglalkoznak, még akkor is, ha csak egy-egy napra vagy órára kóstolnak bele a vályogtábor alkotásaiba, vagy
egyszerűen csak – díjtalan – tájékoztatást szeretnének a vályoggal aktívan foglalkozó résztvevőktől, illetve a
kiállítástól.
Kezdeményezésünk egyik célja, leépíteni az 50-es évek óta “hagyományossá” vált vályogtól való félelmet és 
meg nem értést vályogház felújításkor.

• Részvételi díj: 1 nap 2.000 Ft/ 7. naptól 1800 Ft (non profit – önköltség) 
• ebben van: közös étkezés 3x naponta – vegetáriánus / nem vegetáriánus /sátorozási lehetőség, 

infrastruktúra + minden, ami a vályogozáshoz kell 
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• közösen eszünk, közösen dolgozunk, közösen ünneplünk 
• de bárki jöhet díjtalanul egy-egy napra, ha vályogozni akar és önellátó 
• Jelentkezés:  jelentkezek@mudinhungary.hu  vagy: 06 20 2279697

Hálózsákot és izolírt (adott esetben saját sátrat) mindenki hozzon magával. Szalmabála, pajtatető és 
közös nagy sátor van. 

Támogatók: 
• Somogyhárságy  lakosai,  polgármesteri  hivatala,  Somogyhárságy  Fejlődéséért  Egyesület,

Magyarlukafa több lakosa, Mirko Weissbach (Mexico), Stella Polaris (Norvay), Dr. André Deschan
(Németország), Art for Users (Ausztria) www.artforusers.com, feewerk (D) www.feewerk.com 

Minden szponzorálást szívesen fogadunk, természeti adományokat is (pl. x bála szalma, x kg méz, x csomag
tea, x kg paradicsom, x plakát nyomtatása satöbbi), beindulhat ám a fantázia és a segítőkészség.
Vályogra fel!

PROBLÉMÁS TERÜLETEK KEZELÉSE A PERMAKULTÚRA ELVEI ALAPJÁN
Helye: Svábhegy
Ideje: 2014. augusztus 16.
A tanfolyamot Baji Béla vezeti.
Magashegyi, elvadult telek kerttervezési gyakorlata, komposztkészítési praktikák, egyéni kérdések. 
Tandíj: 5000Ft/fő
Ebédet, uzsonnát, innivalót hozzatok magatokkal!
A tanfolyam minimum 5 fő jelentkezésével indul!
Jelentkezés: Tel: 0630-695 8686. Drótposta: ginarubik@gmail.com
Baji Béla: Permakultúra és önellátó biogazdálkodás c. könyve a tanfolyam résztvevőinek 2500 Ft! 

MEGHÍVÓ FALU‒VÁROS BARÁTI TALÁLKOZÓRA
2014. július 18-21. között a borsodgeszti Hídlak területén (Kossuth u . 12.) és önkormányzati helyszíneken.
Kmeth Joli a saját és a FÉSZEK Egyesület nevében szeretettel meghívja a FAVÁB A!
Művészek és közreműködők:
Házi gazdák: Kmeth Joli, Fónyad Csaba, FÉSZEK Egyesület (+36-305703793, 1405-2944)
email: kmethj02@gmail.com, kmethj@freemail.hu, bolyanyo@gmail.com
Gazdasszonyunk: Kámvás Jutka (+36-209774992)
Köszöntők: Kmeth Jolán, Tóth Lajos-Lali, Bolya István, díszvendég: Tállai András
Egészségnapi előadások: dr. Földes Katalin, dr. Kovács L. Béla, Fónyad Béla, Nagy Károly és Gabika. 
Tanácsadások, masszázsok, torna és gyermekműsorok.
Egészségügyi állapotfelmérés
Közreműködők: Dr. Pályi Gyula professzor, Lénárt László hidrogeológus, Sűrű Péter barlangkutató, Fónyad
Béla  v.mérnök,  Mészáros  Róza  népdalénekes,  Kocsis  János  és  Fónyad  Csaba  kutatók,  Juhász  Katalin
táncművész, Boncsér Gábor népzenész, Hajnal Zsófi zenetanár, Kámvás Bálint színi növendék, borsodgeszti
asszonykórus, másfélnótás barlangász kórus, a falu és a város további kedves képviselői, segítők, sütő-főzők
stb.
Kézművesek: Grezsa Erzsi nemezelő, Bíró Ferenc bőrműves, kézműves kiállítók.
Hálaimát mond: Hajnal András lelkész
A programok, a péntek esti kóstoló és a szombat esti bográcsozás ingyenes.
Segítő-támogató hozzájárulásokat elfogadunk!
Szállás, reggeli és ebéd előre foglalandó a fenti elérhetőségeken!

BOLYAVÁRI ESTÉK
Időpont: 2014. Napisten-Nyárelő/június havának 20. napján, péntek este hét órakor 
Előadók: 
Benyó Bertalan: Növekedni minden áron? 
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„A közjó felé, a szabadság bővülése felé egyetlen lépést is csak úgy tehetünk, ha megvalósul a
közéleti  értelmiség  nyílt  és  személyes  felelősségvállalási  kötelezettsége,  vagyis  a  pozícióban
lévők szigorú válaszkényszere, és ha oldjuk a közlekedéshálózati központosítást.”

Dibáczi Enikő: Napforduló-köszöntő 
„Naporcájú Istenapánk, homlokán holddal ékes Istenanyánk, égi oltalmazóink itt vannak közöttünk,
hogy velünk ünnepeljenek.
Ezért: nézzetek most magatokba. Aki vétett a jó szomszédság törvénye ellen, bánja meg vétkét. Aki
kárt okozott, térítse meg a kárt. A haragosok béküljenek meg egymással. 
Béküljetek meg mind szívetekben. 
Fodrozatlan víztükörként, egyenesen fölfelé törő lángként, egyenként és együtt, részesei legyünk az
ünnepnek, ahogyan részei vagyunk a Teremtés láncának.”

Valek Tünde: A mitikus öcs mai története 
„Üzenek magyar nyelveden,
Titkom csínját-bínját feltárom előtted
Mint búvó patak ismét kerülök a fényre,
Igaz embereknek segedelmére.
A világ rendjét megőrizni,
Mindannyiunk örömére”

Helyszín: BolyaFészek, 1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.
Elérhetőségek: 
Távbeszélő: 312-68-77, Panni: 06-20/237-33-20,
Távlevél: bolyanyo@freemail.hu és bolyapo@gmail.com

KÓSPALLAGI HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS KÉZMŰVES TÁBOR
Szeretettel várunk a 35. évi Bolyafészek 25. évfordulós nyári táborára!
Részvételi lehetőségek időpontjai:
Teljes, 15 napos részvétel június 28-tól július 13-ig.
Június 28-tól július 5/6-ig, vagy 
július 5/6-tól július 13-ig.
A tábor: hagyományőrző, baráti szervezésű, öntevékeny és önköltséges.
Kézműves, sportos-játékos, valamint szellemi tartalmú foglalkozásokat, alkalmakat ajánl.
Mindezek megvalósítása örömös együttlétet, közös és felelős részvételt, munkát kíván.
Kézműves lehetőségek:
Szövés,  fonás,  rongyszőnyegkészítés,  gyöngyfűzés,  gyöngyszövés,  korongozás,  agyagszobrászat,  kézi
agyagozás,  ékszerkészítés,  fafaragás,  kavicsfestés,  bőrművesség,  bábkészítés,  játékkészítés,  nemezelés,
textilfestés, virágszövés, papírhajtogatás, rajzolás, festés és számtalan saját ötlet, amit Te hozol.
Tűzifagyűjtés, takarítás, vízhordás, táborcsinosítás
Tervezett közös alkalmak:
Mesetűz, játékok, íjászverseny, vetélkedő, kirándulás, hétpróba, sportolás, színi-előadás, és bármi, amiben Te
tudsz mások segítségére lenni
Bővebb információk, jelentkezés: 
Távbeszélő: 312-68-77, Panni: 06-20/237-33-20,
távlevél: bolyanyo@ gmail.com  és/vagy bolyapo@gmail.com

MAGYAR KALANDOZÁSOK A DÉL-FRANCIA TANYAVILÁGBAN 4.
2014. március 31. hétfő: Egy provanszi benzinkút tanulságai
Sokáig molyoltam, hogy hová is rakjam ezt a kis epizódot. Nagy nehezen elértünk Montaubanig, erre most
visszaugrok egy mezőt Provence-ba. De nem tudom megállni, hogy ne mutassam be ezt a környezetvédő,
hagyományőrző, helyi  termék barát benzinkutat. Már csak azért  sem, mert az ilyen irányban elkötelezett
vállalkozásokat  azzal  szokták  megbélyegezni,  hogy a  piaci  környezet  úgysem viseli  el  sokáig  az  efféle
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hóbortokat, s csőddel büntet. Nos, ez a benzinkút nagyon köszöni, de jól van. Jó néhány magyar turisztikai
vállalkozás szeretne ennyire jól lenni. 
Először az tűnt fel, hogy a benzinkút területén nagy tisztaság uralkodik. A szemetet nem csak szelektíven
gyűjtik, de jelentőségét táblákon is elmagyarázzák az utasoknak. Az étterem is patyolat tiszta. Az ételbár
csinosan elrendezett ételeinek alapanyagai valószínűleg helyi termelőktől származnak. Hab a tortán, hogy a
gyermek etetőszékek fából  vannak,  ízlésesek,  kerülnek minden  globalizált  lilát,  rózsaszínt  és  hupikéket,
szakállas barbikkal és törpikékkel együtt. Aztán kis meglepetés, az étterem után helyi termékbolt következik.
Ami  szem-szájnak  ingere:  szappanok,  illatszerek,  fürdőolajok,  teasütemények,  mézeskalácsok,
gyógynövényteák, borok, olívaolajak,  pástétomok. Megannyi  apró ékszerként sorakoznak a polcokon. És
ezután  következik  az  igazi  meglepetés.  A  provanszi  vidék  életét  bemutató  életképek  hagyományos
népviseletbe öltözött, amúgy itt hagyományos kézműves termékként készített babákkal. A nagy üveg vitrinek
mögött  életképekben  mutatják  be  a  provanszi  tanyát,  az  olajbogyó  szüretet,  a  szőlő  szüretet,  a
kovácsműhelyt, a malmot, az olajbogyóütést, a sóbányászatot és a kisvárost, ahol központi helyen mi állhatna
más, mint a piac. Muzeális tárgyakként pedig bemutatják a facipőt és készítésének kellékeit. 
Gyerekkoromban  nagy szerelmese  voltam a  törpeváraknak,  s  bevallom ma  is  szívesen  építenék  ilyet  a
gyerekeimnek, ha nem félnék a műfajt giccsként megítélő közvéleménytől. A provanszi életképek is giccsbe
hajlanak, mégis nagy, szemléletformáló jelentőségük van. A betérő gyermek örvendezik a játéknak, s közben
óhatatlanul tanul: tanulja nagyszülei, dédszülei világát, a hagyományos francia paraszti társadalom színtereit.
Majd látja anyját helyi terméket vásárolni, így összekapcsolja a kettőt: az évszázados hagyományt és annak
mai lehetséges túlélését. Őt nem kell majd félteni, hogy pénzével a hétköznapokon hova szavaz. A magyar
gyerekkel vajon hányadán állunk? Vagy kérdezzek rá először a szülőre?
Én mindenesetre lefényképeztem a gyerekeinknek az életképek apró részleteit is. Had örüljenek.
Kalandregényünket a jövő héten folytatjuk.
Vajda Eszter és Rizné Amrein Piroska, Akli Majorért Műemlék Alapítvány
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„A rossz sikeréhez elég annyi, hogy a jók nem csinálnak semmit.”         In  memoriam Mese  
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