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ÖNFENNTARTÓ MAGYAR FALVAK TALÁLKOZÓJA. Szakmai konferencia 

2015. július 30-31.

        

Helyszín: Kosd, Művelődési Ház  (2612 Kosd, Szent István u.)
PROGRAM 
2015. július 30. (csütörtök)
9:30    Regisztráció
10:00  Köszöntő: Kurdi Ferenc, Kosd Község Önkormányzata 
10:30  Helyi termék, helyi védjegy, védjegyrendszer és oltalom
- közvetlen támogatási lehetőségek 2014-2020 között / dr. Vásáry Miklós EU referens, Földművelésügyi 
Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály
- A hagyományos és tájjellegű termékek nemzeti és uniós oltalma / Dr. Kókai-Kunné Dr. Szabó Ágnes 
Katalin, földművelésügyi minisztérium eredetvédelmi főosztály
11:45   Rövid ellátási lánc, alternatív rendszerek, önfenntartás, önrendelkezés, város és vidék
- rövid ellátási lánc az ökológiai gazdálkodásban alternatív lehetőségek és jó példák Magyarországon/ 
Dezsény Zoltán, ÖMKI
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- az alternatív élelmiszer ellátási rendszerek a helyi termékek marketingjében / Kujáni Katalin, Szent István 
Egyetem
- önfenntartás, önrendelkezés - kontra globalizáció / Bertha Szilvia, Munka Becsületéért Alapítvány
14:00   Helyi megoldások, helyi támogatások
- földi kincsek vására / Neubauerné Szatmári Zsuzsa, Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület
- kistermelők értékesítési tevékenységének szabályozása / dr. Major Ágnes, Kisléptékű Termékelőállítók 
Országos Érdekképviseletének Egyesülete
- A „tudatos” fogyasztói csoportok megjelenése Magyarországon, Az értékek változása és a fenntartható 
fejlődés trendjének hatása / Dr. Rácz Georgina
- Szivárvány Falu / Fekete Zoltán, Szupervályog és Permakultúra Műhely
2015. július 31. (péntek)
10.00   Helyi megoldások, lehetőségek. Úton az önellátás felé.
- Nulla hulladék / Urbán Csilla/Humusz ház
- Erőforrások az önfenntartás szolgálatában/ dr. Szilvácsku Zsolt, Hermann Ottó Intézet, Pest megye
-  Galgafarm gazdasági és közösségszervezési kísérletében / Varga Géza, GAIA Ökológiai és Vidékfejlesztési
Alapítvány
13.45  Helyi megoldások, Helyi támogatások
-  A szociális szövetkezetek szerepe a helyi értékek vonatkozásában / Bocskay József
-  A penci levendula / Dubay Marianna
-  A helyi vidékfejlesztési lehetőségek a 2014-2020-as tervezési ciklusban / Fáncsik Krisztina

További információ: www.kosd.hu, http://omft.kosd.hu/
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 

KERÁMIATÁBOR RAKU ÉGETÉSSEL

2015. augusztus 5-9.
Nagyszékely

A tábor célja: hogy közösségben, de mégis csendben, magunkból alkothassunk. Hogy az
alkotófolyamatban egyszerre megélhessük az együttlétet és az egyediséget. A raku égetési forma

szintén egy olyan eljárás, amely közösséget kíván. Nem a saját munkánk előtérbe helyezése a
szándék, sokkal inkább a közös szép és jó eredmény érdekében lévő együtt munkálkodás.

Akiknek a tábor szól: Alkotni vágyó felnőttek, fiatalok 18 éves kortól, kerámiakedvelők és
szakmabeliek, művészek és művészetkedvelők.

A raku: egy Japánból származó égetési eljárás. Lényege, hogy a mázas égetés alkalmával, amikor a
tárgyak izzanak a kemencében, kivesszük és visszafektetjük őket a földbe, amelyből eredetileg

valamikor kivettük őket. Ezzel a folyamattal egyrészt bezárul egy teljes kör, másrészt egy redukciós
atmoszférát teremtünk, ahol a mázak és a színek játéka egészen egyedi életre kel.
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A részvételhez előképzettség nem szükséges, teljesen kezdők jelentkezését is várjuk. 

Részletek és jelentkezés: Pünkösti Gabriella punkosti.gabriella@gmail.com
http://punkostigabriella.hu/

ÖKOPOLISZ NYÁRI AKADÉMIA, 2015 
Helyszín: Felsőtárkány,  Park Hotel Táltos 
Időpont: 2015. augusztus 6-9.
Program:
I. nap - augusztus 6. csütörtök
14.00-18.00 - Érkezés, regisztráció, bemelegítő, közösségi programok
18.00-19.30 - Vacsora
20.00-20.10 - Megnyitó - Lengyel Szilvia, az Ökopolisz Alapítvány Kuratóriumának társelnöke
20.00-21.30 - Plenáris pódium-beszélgetés : A magyar környezetpolitika helyzete és lehetőségei 2018-ig
- Dr. Schmuck Erzsébet, országgyűlési képviselő (LMP)
- Dr. Fülöp Sándor PhD, az Ökopolisz Alapítvány Kuratóriumának társelnöke, környezetvédelmi jogász, 
korábbi jövő nemzedékek országgyűlési biztosa
- Dr. Bartus Gábor PhD, Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács titkára
- Vasali Zoltán, politikai elemző, főiskolai adjunktus
- Dr. Halmos Gergő, ügyvezető igazgató, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
- Moderátor: Szabó Gábor, újságíró
II. nap - augusztus 7. péntek
9.00-10.30 - Műhelybeszélgetések I
9.00-10.30 - Műhely 1. Fenntartható vidék vagy közmunka? 
- Dr. Gadócziné Dr. Fekete Éva, egyetemi tanár, vidékkutató, Miskolci Egyetem
- Kassai Melinda, Pro Cserehát Egyesület
- Lengyel Szilvia, az Ökopolisz Alapítvány Kuratóriumának társelnöke, vidékfejlesztési szakszóvivő, LMP
- Sallai Róbert Benedek, az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának elnöke
- Moderátor: Lapos Péter, agrár- és vidékfejlesztési szakértő, LMP
9.00-10.30 - Műhely 2. Helyi stratégiákkal a fenntartható településekért - Zöld önkormányzatok 
- Lohász Cecília, Energiaklub
- Gerstmár Ferenc, önkormányzati képviselő, LMP
- Munkácsy Béla, az ELTE TTK adjunktusa, energiatervezési és környezetgazdálkodási szakértő
- Moderátor: Ferenczi István, önkormányzati képviselő, LMP
9.00-10.30 Műhely 3.: Zöld háztartás: egy jó élet-mód
- Varga Dina, öko-kör vezető
11.00-12.30 - Plenáris pódium-beszélgetés: "Nő az egyenlőség?" 
- Dr. Szél Bernadett, az LMP társelnöke, országgyűlési képviselő
- Vida Ágnes pszichológus, blogger (gazdagmami.hu)
- Keveházi Katalin, a JÓL-LÉT Alapítvány vezetője
- Moderátor: Kanász-Nagy Máté, szociálpolitikus
11.00-12.30 - Kísérő program: Kell egy csapat! A helyi közösségszervezés emberi alapjai 
- Tracey Wheatley, közösségszervező
- Ferenczi István, közösségszervező
15.00-16.30 - Plenáris pódium-beszélgetés: Autonómiát Székelyföldnek!
- Biró Zsolt, elnök, Magyar Polgári Párt
- Székely István, ügyvezető alelnök RMDSZ, a Kulturális Autonómia Tanács elnöke
- Fancsali Ernő, az Erdélyi Magyar Néppárt kolozsvári elnöke
- Kolcsár András, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács gyergyószéki szervezetének alelnöke
- Csomortányi István, a Partiumi Autonómia Tanács alelnöke
- Dr. Keresztes László Lóránt, az EU Régiók Bizottsága tagja
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- Moderátor: Takács Péter, kurátor, Ökopolisz Alapítvány
17.00-18.30 - Plenáris pódium-beszélgetés: Magyarország 2015-ben
- Török Gábor, politikai elemző
- Mráz Ágoston Sámuel, politikai elemző
- Moderátor: Kóczián Péter, újságíró
20.30 - Kulturális program: a KFT-től a SzemTanúig - Bál az operában - koncertfilm és beszélgetés
- Márton András, a KFT dobosa
- Beszélgetőtársak: Perneczky László és Zarándy Zoltán
20.30 - Kulturális program: Borkóstoló - 
Egri borászok bemutatkozása (Simon pincészet).  Önköltséges: 6 tétel bor 1500 Ft /fő, előzetes regisztráció alapján
III. nap - augusztus 8. szombat
9.00-10.30 - Műhely 1. - A kultúra, mint a fenntarthatóság negyedik pillére 
- Komlósi Csaba, kulturális szakszóvivő LMP
- Zagyva Gabriella, az Ökopolitika és Kultúra műhely elnökségi tagja
9.00-10.30 - Műhely 2.: Zöld utat a fiataloknak!
- Dr. Knausz Imre, egyetemi docens, Miskolci Egyetem
- Róna Dániel, politológus, Corvinus Egyetem
- Moderátor: Zarándy Zoltán, oktatási szakértő
9.00-10.30 - Műhely 3.: TTIP és CETA: Mégis, kinek az érdeke?
- Ungár Péter, önkormányzati képviselő LMP
- Fidrich Róbert, programvezető, Magyar Természetvédők Szövetsége
- Dr. Tóth Csaba, stratégiai igazgató, Republikon Intézet
- Moderátor: Gál József, politológus
9.00-10.30 - Kísérő program: Mozgásban a női-férfi szerepek - önismereti műhely szabad tánccal, mozgással 
- Lohász Cecília, (soon gonna be) integrál tanácsadó
- Pete Nóra, integrált kifejezés- és táncterapeuta
11.00-12.30 - Plenáris pódium-beszélgetés: Magyar érdekérvényesítés az Európai Unióban
- Meszerics Tamás, európai parlamenti képviselő, LMP
- Dr. Ujhelyi István, európai parlamenti képviselő, MSZP
- Moderátor: Káncz Csaba, nemzetközi szakértő
11.00-12.30 Kísérő program: Jövőkép alapú tervezés - Kiindulás a célból műhelymunka
- Ferenczi István, közösségszervező
- Tracey Wheatley, közösségszervező
15.00-16.30 - Plenáris pódium-beszélgetés: Rendszerváltók 25 éve 
- Kulin Ferenc, irodalomtörténész, volt országgyűlési képviselő (MDF)
- Dr. Mózes Mihály, egyetemi tanár, volt országgyűlési képviselő (SZDSZ, független)
- Király Zoltán, újságíró, volt országgyűlési képviselő (független)
- Moderátor: Jegyes-Tóth Kriszta, az ELTE kommunikációs igazgatója
17.00-18.30 - Plenáris pódium-beszélgetés: Hogyan tovább Magyarország?
- Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke
- Dr. Schiffer András, az LMP társelnöke, országgyűlési képviselő
- Moderátor: Stumpf András, újságíró
20.30 -  Kulturális program: 5 éves az Ökopolisz Alapítvány!   Rockin RockCats koncert
IV. nap - augusztus 9. vasárnap
9.00 -Mozgásban a női/férfi szerepek - önismereti műhely szabad tánccal, mozgással
- Lohász Cecília, (soon gonna be) integrál tanácsadó
- Pete Nóra, integrált kifejezés- és táncterapeuta
9.00 - Gyalogtúrák a Bükkben
Vörös-kő-völgyi túra. Erdei vasút vagy gyalog Tárkányból Stimeczház állomásig (kb. 5 km.)
9.00 - Látogatás Smaragdfalván
Az Egerszalók melletti öko-tanyán megismerkedhetünk a biogazdálkodás nehézségeivel és szépségével. 
Háziasszonyunk, Fanó Magdolna nem csak mesél és végigkísér minket a gazdaságon, hanem ki is 
próbálhatjuk magunkat segítőként. Akár az egész napot ott tölthetjük, rajtunk múlik, szívesen látnak.
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Szállás, ellátás, tábori szabályok
Az Akadémia nyitott, családi és családias rendezvény, ugyanakkor olyan értelemben viszont zártkörű, hogy 
kizárólag az előzetesen regisztrált, a részvételi díjat befizető, írásban visszaigazolt jelentkezőket fogadjuk. 
Aki csak jön-megy, Felsőtárkányban vagy Egerben tud beülni étterembe vagy foglalhat szállást magának. 
Fontos, hogy a tábor területén kizárólag karszalaggal jogosult tartózkodni mindenki, vagyis a látogató 
vendégek és a sajtó munkatársak főbb adatait - a táborlakókhoz hasonlóan - feljegyezzük.
A teljes étkezési ellátás mellett minden napközbeni és esti büfé fogyasztás, kávé, ásványvíz, üdítő, szőlő- és 
komló lé és egyéb párlatok egyaránt önköltségesek! Saját ellátmányt és kóstolót szabad hozni. 
Az Akadémiát a szervezők és résztvevők közösen alakítják, vagyis székek pakolásától a helyben összeálló 
pingpong bajnokságig, spontán fórumoktól a rögtönzött focimeccsig számítunk az aktív részvételetekre! A 
hivatalos program mellett lehetőség van helyben megszerveződő és meghirdetett, közösségi alapon 
szerveződő előadásokra, beszélgetésekre, kirándulásokra, sportra vagy hasonlóra: lepjetek meg minket, elő az
ötletekkel!

Regisztráció: 
https://docs.google.com/forms/d/1w9GicdFl6YuARMFWkoixs9gs72m3Z1Qqx7YesghzWIs/viewform

Ökopolisz Alapítvány
1068 Budapest, Felsőerdősor 12-14. III. emelet 3.
Tel: (00 36) 20 39 00 566 (Perneczky László)
info@okopoliszalapitvany.hu
www.okopoliszalapitvany.hu
https://www.facebook.com/Okopoliszalapitvany 

SÁRA JÁNOS
ZARÁNDOKKUNYHÓJÁHOZ  
ÖNKÉNTESEK
KERESTETNEK

Lassan épülget Pécelen a „Nagypapa
kertjének zarándokkunyhója”. A
legszükségesebb anyagok a helyszínen
vannak. A munka közben kóstolgatjuk az
éppen érő gyümölcsöket, beszélgetünk az
aktualitásokról, sétálgatunk a kertben.
Várom az érdeklődőket, tapasztalatot
keresőket stb. Falat rakunk, sarazunk,
tapasztunk. Bár az építmény csak kunyhó
méretű, de minden, a kérdéssel
összefüggő teendő elő fog kerülni.
Időpontot azért nem írok, mert minden
nap várom az érdeklődőket, esetleg a
segítőket, tanácsadókat, hozzáértőket és a
hozzá nem értőket egyaránt. Itt aki akar,
az csinálhat egy keveset. Megfoghatja a
sarat.
Előzetesen drótleveles vagy telefonos
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egyeztetést kérek!
Sára János:  sarajanos@freemail.hu
Tel: 30/233 5241  és 28/454 066

EGYNAPOS KÉPZÉSEK A KISGYŐRI TERMÉSZET HÁZÁBAN 
a Rónaőrző Egyesület szervezésében 
Zöld Forrás pályázatunk keretében (http://ronaorzo.csillagpark.hu/zold-forras-2015-termeszetvedelmi-es-
fenntarthatosagi-szemleletformalo-programok/) egynapos, kiscsoportos képzéseket szervezünk a Kisgyőri 
Természet Házában. A programok szombati napokon lesznek, 10 és 17 óra között.
A képzések térítésmentesek de a korlátozott létszám miatt regisztrációhoz kötöttek, 
a ronaorzo@gmail.com címen kell regisztrálni a program előtt legkésőbb 10 nappal. A résztvevőknek 
visszaigazolást küldünk.

A programok:
- 2015. július 25. Kézműveskedés természetes anyagokkal (gyerekeknek és felnőtteknek). Vezeti Koleszár 
Zsuzsanna és Türkössy Szilárd
- 2015. szeptember 19. Méhészkedés természetesen (bioméhészet, Gedde kas, TBH). Vezeti Csuja László
- 2015. október 3. Helyi termékek otthoni elkészítése, felhasználása (kenyérsütés, gyümölcs-aszalás, 
lekvárfőzés, sajtkészítés, zöldségételek). Vezeti Kiss Szilvia
- 2016 tavaszán: Legyen fenntartható a háztartásunk (zöld-háztartás, házi tisztítószer és kozmetikum készítés)
- 2016 tavaszán: Zöldítsük kertünket! (biokertészet, gyümölcsészet, komposztálás, gyógynövénytermesztés-
felhasználás)

A projekt (PTKF/1128/2015) a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás Programja támogatásával valósul 
meg.

BORSODGESZTI FALUNAP ÉS 5. FALU-VÁROS BARÁTI TALÁLKOZÓ  (FaVáBa)
Ideje: 2015. augusztus 28-30.
Helyszín: önkormányzati helyszíneken és a Hídlakban (Kossuth út 12.)

Szeretettel meghívjuk a falu kedves lakosságát, barátokat, ismerősöket és leendő ismerősöket városról és 
faluról a 2015. évi FALUNAPRA és a FAVÁBA rendezvényekre
Program
Augusztus 28. Péntek
13 órától: Megnyitó és köszöntők:
Kmeth Jolán házigazda, szervező
Tóth Lajos (Lali) pm. - falu, Bolya István- város képviseletében
Helyszín: Hídlak
14 órától: Előadások:
- Önismeretünk működtetése  nehéz helyzetekben / Kovács Alíz pszichológus
- Az ősi magyar világkép mint az önismeret és a testi-lelki egészség útja / Dibáczi Enikő természetgyógyász
Párhuzamosan: egészségi állapot felmérések, tanácsadások, torna stb.
Helyszín: Hídlak és az előtte levő tér
16.30 Kiállítás megnyitó: Bíró Ferenc iparművész alkotásai 
Megnyitja: Tné Kovács Krisztina műv.ház igazgató
Helyszín: Kultúrház
18 órától: Hagyományos étel-ital kóstolók  Vendéglátó: a házigazdák és barátaik
Népdal tanulás, Borsodgeszti asszonykórus, Mészáros Róza népdalénekes
Helyszín: Hídlak
20 órától: Népzene és tánc, Boncsér Gábor népzenész
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Augusztus 29. szombat
Délelőtt 10 órától:
-  Íjászat Báthori Lóránt és barátai
-  Aszfaltrajz verseny Ádám Enikővel
Délután 14 órától:
Szórakoztató kulturális műsor   Konferál: Ádám Enikő
Helyszín: Sportpálya vagy Kultúrház
Az állatok nyelvén értő juhász  / Klim Zsolt és Boncsér Gábor Mese felnőtteknek is!
Vidám modern táncok, Miskolci művészeti iskola
Harsányi dalok, Harsányi népdalkórus
Néptáncok, Tardi néptáncosok
Mesébe szőtt tánc, táncba szőtt mese, GÖRÖMBÖ Kompánia
18 órától:
Vacsora, vendéglátás, Önkormányzat
20 órától:
Könnyűzenei műsor, S0X on COX RHCP  TRIBUTEBAND Együttes
Augusztus 30. vasárnap
10 órától:
Gyógynövény gyűjtés és tanácsok házi HERBATÁR kialakításához Varga Zita.
Helyszín: Hídlak
Lovas séták a faluban, Báthori Lóránt és társai
14 órától:
Hálaadás az együttlétért a templomi Istentiszteleten. Hangverseny vendégkórus közreműködésével
Hálaimát mond: Hajnal András lelkész

Szervezők: Önkormányzati képviselő testület, Fészek Egyesület nevében Kmeth Joli
Kapcsolatok: Polgármester: +36-703262987, szervezők: +36-305703793, +361-3126877, 
kmethj@freemail.hu, kmethj02@gmail.com, bolyanyo@gmail.com)
Megközelítés: vonattal Miskolcig átszállással a borsodgeszti buszra vagy Mezőkövesdig egyeztetett 
időpontban a falu kisbuszával
Szállás: házaknál és Juhász Katinál önköltségesen (előzetes jelentkezések szerint), sátrakban és a környékbeli
(Bükkábrány, Harsány, Kisgyőr stb.) panziókban (egyéni ügyintézéssel)
Ellátás: az étkezést kérőknek péntek reggelitől vasárnap ebédig, előzetes jelentkezés szerint tudunk étkezést 
biztosítani. Reggeli: 400- Ft, Ebéd: 800- Ft

Toborzó
"Borsodgesztre várunk olyan fiatal családokat - megvételre vagy bérletbe ajánlott ingatlanokba - akik ott
letelepednének  és  a  falusi  turizmus,  az  ökogazdálkodás,  gyümölcsészet,  gombatermesztés,  állattartás  és
hasonló területeken az önkormányzattal is együttműködve boldogulnának a faluban.
Borsodgeszt  az  Örs  nemzetség  geszti  ágának  szálláshelyén  alakult  kis  település.  A  török  időkben
elnéptelenedett.  A vissza  nem  tért  lakosságrész  pótlására  szlovákokat  telepítettek,  amúgy  a  közelmúlt
évszázadokon keresztül tiszta magyar lakosságú. A több mint 1000 lélekszám mára 260 körülire zsugorodott.
Református temploma 500 férőhelyes, községháza szecessziós jelentős épület. Hagyományos népi építészeti
épületeinek stílusjegyei: füstlikas, kontyos, kötényes tetőzet, tornácos bejárat, vöröskő és fa anyagokkal. Két
patak szeli át a falut, szinte minden házhoz vezet egy-egy kis híd. 
A hagyományos  paraszti  gazdálkodás,  szőlő  és  gyümölcstermesztés  szinte  teljesen  megszűnt  a  faluban,
állattartás is alig van. A fiatalság elvándorol.
Ezt  a  folyamatot  szeretnénk  megállítani  és  amennyire  lehet  visszafordítani,  a  faluban  a  gazdálkodást
feleleveníteni - a még élő néhány gazda tapasztalatainak felhasználásával önellátó faluvá tenni a települést,
ezzel a munkanélküliséget is megszüntetve, a kultúrát pedig közel hozva, hogy minél kevesebb kirajzással
minden lényeges emberi szükségletet helyben tudjunk kielégíteni, a fiatalokat ott tartani, visszacsábítani és
néhány, ezen célokat magukénak valló fiatal családot betelepíteni.
Kmeth Jolán képviselő: 30-5703793" 
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Emlékeztető: GYÜTTMENT FESZTIVÁL 

A Fiatalok a Magyar vidékért alapítvány felhívással fordul azokhoz a vidéki közösségekhez és , melyek a
vidéken új életet kezdeni szándékozó fiatalok számára lehetőségeket, életpálya modellt és más segítséget
nyújtanak,  illetve  már  működő  közösségként  példaértékűek.  Augusztus  27–30.  között  első  alkalommal
megrendezésre kerülő Gyüttment fesztivál Szakmai napján lehetőséget biztosítunk, hogy tevékenységüket, és
programjaikat bemutassák, és közvetlen kapcsolatba kerüljenek azokkal a még városban élő fiatalokkal, akik
feltett szándéka egy új vidéki életét mielőbbi megkezdése. Lehetőségük lesz a többi napon kitelepülésre is.
Várjuk tehát azon szervezetek jelentkezését, akik bemutatnák rendezvényünkön programjaikat előadások és
beszélgetések, valamint kitelepülés keretein belül! A jelentkezéseket a fiatalokamagyarvidekert@gmail.com
címre várjuk, egy rövid bemutatkozóval, esetleg már megvalósult vagy tervezett programjaik bemutatásával
2015 július 15-ig.
Gyüttment találkozó idén először, a Nógrád megyei Bér-Csobánkapusztán kerül megrendezésre augusztus
27–30. között, egy négynapos, tematikus esemény keretin belül. 
Ez az összművészeti befogadó tér fogadja szeretettel azokat, akik szeretnének visszakapcsolódni természetes
értékeinkhez.
„Te fiam itt nem vagy gyüttment. Te itt egy senki vagy, és majd a te fiad lesz a gyüttment. Az ő fia pedig már
lehet valaki." Nádori Pál, juhász. 

A rendezvény célja:
A “gyüttmentek  találkozója”  a  vidéken letelepedni,  újra  kezdeni  vágyó városi  fiatalok  és  a  már vidékre
költözött  ex-városlakók  és  vidéki  közösségek  meghívása  Csobánkapusztára  egy  négynapos,  tematikus
rendezvényre.  Célunk,  hogy  a  rendezvényre  érkező  vendégek  és  látogatók  megismerjék  egymást,
összekössük a már vidéken élőket az oda költözni szándékozó városiakkal, és segítsük mindkét célcsoportot
céljai elérésében, valamint kapcsolataik, lehetőségeik bővítésében. A város nem élhető a vidékről származó 
tisztességes élelmiszerek és más javak nélkül, és a vidékieknek is szükségük van a városok nyújtotta háttérre.
Ennek a kapcsolatnak egyensúlyba  kell  kerülnie  a  jövőben ahhoz,  hogy társadalmunk fenntarthatóbb,  és
élhetőbb legyen. Ehhez szükséges, hogy a jelenleg elöregedő és kihaló félben lévő falvak, tanyák, puszták
ismét  lakottak  és  műveltek  legyenek,  méghozzá  a  kor  szelleméhez méltó  módon,  a  tájat,  termőföldeket
rekultiválva, környezettudatos szemlélettel. Fontos kiemelni azokat a kulturális értéket, és tapasztalati tőkét,
melyet a vidéken élők őriznek, ápolnak. Kiemelt célunk ezeknek az értékeknek megőrzése, illetve átadása, és
ez kizárólag olyan eseményeken, rendezvényeken lehetséges, ahol térben és időben az emberek közösséget
alkotva vannak jelen. 
A rendezvény célcsoportjai: 
Azok  a  fiatalok,  akik  család-alapítás  előtt,  vagy  után  állnak,  és  szeretnék  jövőjüket  egy  természetes
környezetben, vidéken megkezdeni,  illetve azok, akik egyénileg,  vagy közösségekben már megtették ezt,
illetve eleve vidéken születtek, és megtanulták értékelni természetes környezetüket. Kiemelt szerepet kapnak
a rendezvényen azok a kezdeményezések és már működő közösségek, melyek céljai egyértelműen köthetők a
vidéki  élethez.  Meghívjuk  azon  kezdeményezések  és  vállalkozások  vezetőit,  akik  valódi  fair-trade
kereskedelmi  tevékenységet  végeznek  Budapesten,  vagy  más  városokban,  és  tevékenységük  szorosan
összekapcsolódik a vidéki élettel.  Tapasztalatunk szerint a legnagyobb probléma az átállás, azaz a kezdő
szellemi és anyagi tőke hiánya, hiszen a szándék önmagában kevés. A rendezvényen lehetőséget biztosítunk a
megszerzett tapasztalatok kölcsönös cseréjére, kerekasztal beszélgetésekre, előadásokra, és oktatásra. 
Rendezvényünk lenne a kapocs ami összefűzi a fenti célcsoportokat.
Lebonyolítás:
A rendezvény augusztus 27–30. között kerül megrendezésre, a Nógrád megyei Csobánkapusztán, ahol több
nagyszabású,  de  témájában  más  természetű  rendezvény is  került  lebonyolításra  már  az  elmúlt  években.
Célunk 1000-2000 fő közötti látogatószám, a meghívott szervezetek tagjain és előadókon kívül. 
A rendezvény négy napja az alábbi tematika szerint áll össze:
Augusztus 27. 
Szakmai programok, melyek célja, hogy minden olyan szervezet vagy kezdeményezés teret kapjon, amelyek
tevékenysége  a  vidéki  letelepedés,  vállalkozás  indítás/fejlesztés,  közösség  építés,  öko-turizmus  és
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pályázatok/forrásteremtés témakörében tevékenykedik. Meghívnánk azokat az állami szervezeteket, amelyek
tevékenysége  releváns  a  vidékfejlesztéssel,  és  az  oda  települni  szándékozók,  ott  élők  lehetőségeinek
bővítésével.
Augusztus 28.
Közösségi nap, amikor a meghívott vidéki közösségek kapnak bemutatkozáshoz felületet, interaktív módon.
Beszélgetések, közös főzés és kertészkedés, közös munka és dialógusok, előadások, valamint az egyének 
összekapcsolása a már létező szervezetekkel, közösségekkel, kezdeményezésekkel. 
A városokban működő vásárlói közösségek bemutatkozása is e nap történne. Este közös vacsora és élőzene.
Augusztus 29. 
Kulturális programok
kerülnek megrendezésre, melyek témája a város és vidék kapcsolata. Népművészet, közös alkotói folyamatok
és  workshopok,  illetve  népművészek  előadásai.  Bemutatjuk  azokat  a  kulturális  értékeket,  melyek  csak
vidéken  érhetőek  el,  valamint  azokat  a  városi  kezdeményezéseket,  melyek  fókuszában  ezek  az  értékek
kapnak szerepet. Este Dj.-k, zene reggelig és néptánc!
Augusztus 30.
Családi nap.
Ezen  a  napon  számos  gyermekek  számára  tervezet  programelem  kapna  helyet,  melyek  tematikája
kapcsolódik  a  vidékkel,  az  ottani  népszokásokkal  és  hagyományokkal.  Ezzel  párhuzamosan  a  családok
vidékre települési lehetőségeit segítő szervezetek, kezdeményezések és vidéki közösségek mutatkoznak be.
Délelőtt  bio-piac  és  egész  napos  kézműves  foglalkozások  kerülnek  megrendezésre,  továbbá  számos,
gyermekeknek és családosoknak szánt programelem kerül lebonyolításra. Este élőzenés táncos együttlét és
pihenés. 
A rendezvényen  folyamatosan  történik  egy nem reprezentatív  felmérés,  mely témája  a  vidékre  költözés
előtt/után álló egyének és közösségek, valamint a támogató szervezetek véleményét, gondolatait és céljait
vizsgáljuk.

Mind a négy napon folyamatosan lesznek szakmai bemutatók és oktatások, workshopok. 
Az  ellátást  egy  közösségi,  adomány  alapú  konyhában  végezzük,  ahol  hozzávalókat  is  elfogadunk,  sőt
felhívásban kommunikáljuk előre a konyha működési elvét.
Ingyen jöhet, aki képes röviden és meggyőzően megindokolni, hogy miért nincs belépőre pénze, illetve aki
tiszteletre méltó közcélú tevékenységet végez. Nem kell fizetnie belépőt annak, aki – előzetes egyeztetés után
– felhasználható élelmiszert hoz a közösségi konyhára, aki a szervezésben hathatósan közreműködik, illetve
aki  meghívott.  Nemzetközi  közösségek  képviselőit  is  meginvitáljuk  az  eseményre,  hogy  az  ott  nyert
tapasztalatokat velünk is megosszák.
Kampány:  A rendezvény saját web-oldallal,  és a közösségi oldalakon eseményként meghirdetve kerülnek
publikációra.  Folyamatos  menedzselés  mellett  már  az  esemény  előtt  bemutatjuk  a  résztvevőket  és
programokat, hogy a vendégeknek teljes értékű információkat biztosítsunk. 
Társszervezetek segítségével kívánjuk elérni azt a szűken vett 17.000 magyar embert, akit a vidékre költözés,
illetve az ottani élet érdekel, vagy ehhez a városból kapcsolódik. Kampányunk során 200.000 magyar és
legalább ugyanennyi külföldön élő magyar elérése a célunk. 
Médiapartnerek  bevonását  tervezzük,  illetve  az  online  média  minden  releváns  elemét  és  a  közösségi
felületeket  is  kihasználjuk,  valamint  a  meghívottak  segítségét  is  kérjük  az  esemény  népszerűsítéséhez.
Leendő szponzoraink kapcsolataira és megjelenési felületeire is számítunk. 
A terveink szerint ezt a rendezvényt évente kívánjuk megrendezni a jövőben. 
Részletek a https://www.facebook.com/events/1436945089960122/1437497123238252/ oldalon 
Fiatalok a Magyar Vidékért alapítvány

KIADÓ HÁZ NAGYSZÉKELYBEN
Szeptember elsejétől ingyen (a rezsit kell fizetni) kiadó a Nagyszékely, Dózsa György 35. szám alatti házunk.
A házat belülről felújítottuk, két szoba, konyha, kamra, zuhanyzó, komposzt toalett van benne. Gáz, víz,
villany be van vezetve. Fűtés rakétakályhával ill. hordozható cserépkályhával, sparhelt van a konyhában a téli
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főzésekhez. A házhoz kb. 2000 nm kert tartozik.
A faluban van óvoda és alsó tagozatos iskola.
Bővebb információt e-mailben vagy telefonon tudok adni.
Fehér Judit
70/7035585
e-mail: futrinka(kukac)gmail(pont)com

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét      
Szerkesztette: Zaja Péter,      Elérhetőség: namzi@tvn.hu       
Lektor: Farkas Judit       Elérhetőség: farkas.judit@pte.hu
Munkánkat támogatja: A Magyar Élőfalu Hálózat és a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület
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