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70. SZÁM, 2016. június 1.

BOKONON

Kedves Olvasók! Még csiszolgatjuk a Nyári Élőfalu Találkozó részletes programját.  A tavalyelőtti 
ópusztaszeri találkozó olyan magasra tette a mércét, amelyet szinte lehetetlen megközelíteni is, de ezt szem 
előtt tartva megpróbálunk azért egy színvonalas hétvégét varázsolni nektek. Ehhez azonban még kell egy kis 
idő. Tartsuk szem előtt az „Élj lassabban!” bátor filozófiáját.

Addig is rengeteg  jó programot s olvasnivalót kínálunk nektek!

namzi
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XXI. NYÁRI  ÉLŐFALU  TALÁLKOZÓ,  VISNYESZÉPLAK
Ideje: 2016. július  29-31.
Szervező: Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület
Új hír: A találkozó ideje alatt Visnyeszéplakon lesz a „Gyümölcsész vándorkiállítás”!!!

Programtervezet:
Műhelymunkák:
- hagyományos állatfajták génmegőrzése és tartása és az ezzel kapcsolatos tevékenységek bemutatása,
- alkalmazkodó gyümölcsészet, tájfajták bemutatása, gyümölcsfeldolgozás, szaporítás módszerei, valamint a 
gyümölcstermesztéssel kapcsolatos egyéb tennivalók (tartósítás, tárolás, feldolgozás, fajtafelismerés, stb.), a 
Visnyeszéplaki „Gyümölcsész tanösvény” megtekintése;
- legelőerdő bemutatása, hagyományos szénakészítés;
- kiskerti zöldségtermesztés, növénytársítások, permakultúrás eljárások, mulcsolásos növénytakarás, 
zöldségfélék szaporítása és gondozása, magfogás - helyi tapasztalatok nyomában;
- hagyományos népi építészeti technikák ismertetése és bemutatása (vertfalas, vályogtéglás, szalmabálás, 
gerendavázas, földfalas, paticsfalas építés);
- vegyszermentes méhészet bemutatása;
- madármegfigyelés a Madártani Egyesület helyi tagjaival;
- kézműves műhelyek bemutatása (kovácsműhely, fafaragó műhely, nemezelő műhely, gyapjúfeldolgozó 
műhely);
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Tervezett előadások:
A visnyeszéplaki kísérlet. Előadó: Máté László
Alternatív méhészet. Előadó: Nagy Tamás  (Ópusztaszer)
Népi gyógyászat. Előadó: Géczy Gábor
Fórum: A gyakorlatban működő és nem működő példák az élőfalvak életében.  Gyakorlati tapasztalatok 
cseréje. Tervek, próbálkozások, kísérletek.
Esténként: tábortűz, zene , filmvetítés – igény szerint  (A boldogság gazdaságtana (Economics of happiness), 
Az ember, aki fákat ültetett)
Tervezzük a „Tájban élő ember boltja” (A' la Czumpf Attila) ideiglenes megnyitását is.

Visnyeszéplaki életkóstoló: Az előző évekhez hasonlóan lehetőség van arra, hogy a komolyabb érdeklődők 
az egész hetet (július 24-31) Visnyeszéplakon töltsék, helyi családoknál. Részt vehetnek a napi 
munkálatokban és a mindennapok életében, kulturális s egyéb programjaiban.
Részletek részvételi díjakkal s jelentkezési lappal hamarosan!!!

Érdeklődés:  Zaja Péter T:  30/9742567    drótposta:  namzi@tvn.hu 
                     Máté László     T:  30/8537221    drótposta:  laszlomate758@gmail.com
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EMLÉKEZTETŐ         NEMEZES NAPOK A CSILLAGSZEMŰBEN

Csillagszemű gyapjúkártoló- és bemutató műhelyünk nemezelő napokat hirdet, melyre kezdőket és már aktív

alkotókat is várunk 2016. június 15-19 között Ópusztaszerre ! 

A következő izgalmas munkákban lehet majd elmerülni Aba Perényi Ákos segítségével:

június 15.  Gyapjú mosás és a következő napokon használt alapanyagok előkészítése: festés, kártolás).

június 16.  Sálat/kendőt készítünk gyapjú és selyem felhasználásával.

június 17.  Nemez kalapot készítünk. Megtervezzük és megrajzoljuk a másnap elkészítendő szőnyeget.

június 18.  Közösen készítünk egy nagy nemez szőnyeget, melynek során elsajátíthatjuk a berakásos technikát.

június 19.  Tarsolyt készítünk honfoglalás-kori motívumok felhasználásával.

Szolgálati  közlemények:
Id  ő  pont  : 2016. június 15-19, naponta: 9-18 óra
Helyszín: Vackorkuckó, Ópusztaszer Árpád u . 2.
Oktató: Aba Perényi Ákos - nemezkészítő
Étkezés: Napi egyszeri egytálételt, napközben egy kis rágcsálnivalót és korlátlan teafogyasztást biztosítunk 
külön igény szerint 1000Ft/nap
Szállás: Aki szeretne Ópusztaszeren megszállni egyéni igények szerint
külön intézendő, segítünk a keresésben!
Részvéli díj  : 21 000Ft/fő/ 5 nap felnőtteknek, 17 000Ft/fő/ 5 nap
diákoknak (12 évtől), ami tartalmazza az oktatást, az alapanyagokat
(gyapjú, selyem, szappan, festék…) és a helyszín bérlését. (A
jelentkezési határidőig  5000Ft  átutalásával válik érvényessé!)
Napijegy is váltható (előzetes e-mailes/telefonos jelentkezés után):
Kedvezmények: Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer, Balástya, Baks,
Csengele, Dóc lakosainak / élőfaluból érkezőknek 10 % kedvezményt
biztosítunk!

Jelentkezés és további információk  : 2016. június 5-ig, a torokrisztina@gmail.com , 06-30-402-0774 vagy 
kerekes.orsolya@gmail.com  e-mail címen!

Várunk sok szeretettel: Törő Kriszta és Kerekes Orsi, mint házigazdák

ÖKO-TÁBOROK VISNYESZÉPLAKON

Családoknak, gyerekeknek, felnőtteknek, és mindenkinek

Öko-tábor szervezek azokat, akik tapasztalatokra, élményekre vágynak, miközben a sajátjukat szívesen 
megosztanák másokkal.

A táborok helye és ideje:
Visnyeszéplakon az egyesület öko-turisztikai fogadóhelyén, és az én tanyasi birtokomon.

Minden héten öt napos tábort szervezünk, táboronként 20-30 fővel, szerdától vasárnapig.
2016. máj. 25-től szept. 25-ig szeretettel várunk benneteket!
Program lehetőségek:
Csikó szelídítés, és a lovak élete
Gyapjúművesség, fonás, és nemezelés
Öko-építészet, és minden ami agyagból van
Kenyérsütés, kályha, és kemenceépítés
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Faművesség, és fafaragás
Állattartás, és sajtkészítés
Gyümölcsészet, és aszalás
Biokertészet, erdő, mező ételei
Népzene, és néptánc
Önfenntartó életmód
Népi gyógymódok

Jelentkezés
Érdeklődni e-mailben, vagy telefonon lehet. Telefonos egyeztetés után kérek egy e-mailt!!
Bariska Gábor   Telefon: +36/ 30/ 421 55 95      E-mail: bariskagabor@gmail.com
Tábori foglalkozások költsége
Táborainkhoz sem uniós, sem állami forrásokat nem igényeltünk, és nem kaptunk. A táborban való részvétel 
önköltséges. A költségek az adott témakör anyag, és eszköz szükségletétől, a felkért tanárok, mesterek 
díjazásától függ. 
Bízom abban, hogy olyan csoportok alakulnak ki, ahol a résztvevők egymást segítve, tanítva, támogatva, a 
maguk és a mások örömére töltik el aktív pihenésre szánt idejüket, így csökkentve a költségeket.
Az előző évek tapasztalatából állíthatom, hogy táboraink mindenki számára megfizethetők.
A csikószelídítő tábor gyerekeknek felnőtteknek: 15.000 Ft + étkezés, szállás.
A többi tábor 5 -10.000 Ft (gyerekeknek olcsóbb) + étkezés, szállás.
Részletek: http://oko-falu.hu/2016-taborok/

Más-KÉPp! MAGos Gyógyító Tábor 
Magfalva, 2016. június 20.-26.

A világunkról belénk oltott torz képek alapján teremtettük meg a művilágot, amelyben „élünk”:
a FÉLelem világát. Ezek a képek a fejünkben (és csak ott) léteznek, ezért ott lehet és kell őket lebontani.
Hogyan torzul el szüleink, környezetünk, nevelésünk hatására EGÉSZséges gyereki lelkünk? Ki vagy mi
vagdossa le KÉPzeletünk szárnyait addig, hogy KÉPtelenek vagyunk a teremtésre? Milyen új, valós kép

olthatja  ki  a  hamist,  adhatja  vissza  KÉPességeinket,  lelkünket,
családunkat, életünket? Ezekre a kérdésekre keressük EGYÜTT a
választ, és aki keres: talál!

Előadók:

Deák Tamás, Géczy Gábor, Hankóné Orsi, Hintalan László, Illésné
Cili, Ispán Kriszta, Kiss Gergely Szabolcs, Müller Ferenc, 
Molnár V. József, Pap Gábor, Szabó Edit, 
Tulit Levente, Váradi Tamás

Program:

Az elméleti foglalkozások mellett gyakorlati képzések 
(csontkovácsolás, kenés, piócázás, békaméreg, gyógyító 
mozgások, rítusok, „kezelések”, népdal, néptánc, népi játékok), 
unatkozni nem fogsz  

A tábor költsége:

MNGY-s, egyesületi tag: 45.000.- Ft 
gyüttmenteknek: 50.000.- Ft 
(tartalmazza a szállás és étkezés költségeit)
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Jelentkezés:  10.000.- Ft előleg befizetésével:

Magfalváért Egyesület:  65100015-11343482 
külföldről:    SWIFT: TAKBHUHB HU11 
6510 0015 1134 3482 0000 0000  („előleg”)

Szállás: közösségi körházban matracon (hálózsákot hozz!), vagy saját sátorban 

Fürdés: tóban, vagy langyos vizes zuhanyzóban (fürdőruha, zseblámpa kell) 

Étkezés: napi 3x, (vegások jelentkezéskor jelezzék!) output: komposzt WC-k 

Jelentkezési határidő: 2016. június 15-ig 10.000.- Ft előleg befizetésével 

Érdeklődés, jelentkezés:  Volár Ferenc,  20/3612830  ferenc.volar@gmail.com

Szeretettel várunk!    MAGosok

SZÖSZ GABONATÁBOR

Gabonatáborunkba olyan lelkes fiatalokat vagy idősebbeket várunk, akik tisztelik a gabonát, fontosnak tartják
a teljes értékű, szerves gazdaságból származó növényeket és akár otthon a kertjükben is kipróbálnák 
termesztésüket. Akik nem ismerik a gabonákat lábon, vagy nem arattak, csépeltek még, azoknak itt a helyük, 
de azoknak is, akik a gabonakonyhával ismerkednének mélyrehatóan: a kovászolás, erjesztés művészetével, 
kásákkal, lepényekkel, salátákkal, napkenyérrel és hasonló finomságokkal Deák Albert konyhájából.

Nagy Tamás beavatja az érdeklődőket az alternatív méhészet rejtelmeibe, vagy a helyi madárvilág 
szépségeibe. Tervezünk hangfürdőt, táncházat, kirándulásokat is. Aki szeretne az Alföld és a GABONÁK 
szépségével és nehézségeivel is megismerkedni, az jelentkezzen bátran!!!!

Helyszín: Ópusztaszer, Szerkő-tanya

Időpont: 2016.június 29- július3.
Részvételi díj: 23 000Ft/5 nap (étkezés, programok, sátorhely/padlás)
Kedvezmény: élőfalu lakóinak 10%
Jelentkezés: torokrisztina@gmail.com

Mi-Csoda
A 90-es évek elején indult Kék Bolygós csapat mai magja a Mi-Csoda. Célunk egy önellátó ökofalu 
létrehozása Budapest vonzáskörzetében. Az odavezető út jelenlegi állomása az együtt-lét gyakorlása: hogyan 
tudunk együttműködni egy közös tér fenntartása érdekében, hogyan tudjuk hatékonyan kezelni a fellépő 
konfliktushelyzeteket, mindennapi problémákat. Az együttélés két alappillére az egyéni birtoklás 
minimalizálása és a konszenzusos döntéshozatal. Ennek gyakorlati megtapasztalásához élünk együtt 
hamarosan egy éve Szentendrén.

Nyitott rendezvényünk: a Szentendre határában lévő Lajos-forrás melletti réten gyülekezünk, hogy a június 
24-ről 25-re virradó éjjel után együtt köszöntsük a 
napkeltét. https://www.facebook.com/events/1812326882324391/  

Bővebb információ: https://www.facebook.com/micsoda
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A SZABADKERESKEDELMI EGYEZMÉNYEK JOGI KÉRDÉSEI 
KONFERENCIA
Időpont: 2016. június 6-a, hétfő 10 óra

Helyszín: Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala,  Budapest, V. Nádor utca 22.

Magyarországot nagymértékben érintik az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok, illetve Kanada 

közötti szabadkereskedelmi tárgyalások, esetleges megállapodások hatásai. A Transzatlanti Kereskedelmi és 

Befektetési Partnerség (TTIP) és az Átfogó Kereskedelmi és Befektetési Partnerség (CETA) egyezménnyel 

kapcsolatban élénk vita tapasztalható mind az európai szinten, mind hazánkban. A legvitatottabb kérdések 

közé tartoznak a befektetők és államok közötti vitarendezési eljárások, illetve a szabályozási együttműködés 

intézményrendszere. Konferenciánkon a két egyezménnyel kapcsolatos jogi kérdéseket kívánjuk körüljárni, 

különös tekintettel az eddig megfogalmazott javaslatoknak az európai és magyar joggal való összhangjára, 

ütközésére.

A tervezett program:

10.00 – 10.10   Megnyitó:  Farkas István Tamás, a Magyar Természetvédők Szövetsége ügyvezető elnöke

10.10 – 11.30  Előadások:

- Mikola István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikai és nemzetközi együttműködésért 

felelős államtitkára

- Laurens Ankersmit, a ClientEarth EU kereskedelmi és környezeti szakjogásza

- Paul de Clerck, a Föld Barátai Európa gazdasági igazságosság programja koordinátora

- Kiss Csaba, a Környezeti Menedzsment és Jog Egyesület igazgatója

11.30  -  12.20  Kérdések, hozzászólások

12.20     Zárszó: Szabó Marcel, a jövő nemzedékek szószólója

A konferencián a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Regisztráció itt: http://goo.gl/forms/KYo2DJRx3kD5fidz1 

További információ: rendezveny@mtvsz.hu, tel: (1)216-7297

Szeretettel várják Önt a konferencia szervezői:

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a Föld Barátai Európa, a Magyar Természetvédők Szövetsége, a 

Közép-magyarországi Zöld Kör

Eseménydús nyári programok EGYHÁZASFALUBAN: 
Június 4. szombat 18 órától: Batyusbál az Iskoláért (zene és hangulat: Galavics László)

Június 25.: Nyáresti Falufutás (Indulás 18 órakor a Pékségtől)

Július 2. szombat 19 órától: 5. JUBILEUMI Batyus Bál a Faluszépítők szervezésében 

Bővebben a programokról: dr. Dőry István<di@repcenet.hu> 
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BOLYAVÁRI ESTÉK
2016. Napisten/június havának 3. napján  19 órakor   Élettitkok  „örömös” könyvköszöntő

Vendégünk: Ranjeet Singh Dhillon
Mi a szeretet? Mi a szerelem? Hogyan lehetek boldog, sikeres ember?
Sokan keressük a választ az élet legnagyobb kérdéseire nap mint nap.
Ranjeet Singh Dhillon segítségével azonban új nézőpontból közelíthetjük meg ezeket  a problémákat, és ami 
még fontosabb: egyszerű, mégis nagy segítséget nyújtó válaszokat is találunk. Végre egy világos és nagyon 
szórakoztató könyv azoknak, akik meg akarják érteni az élet első ránézésre kusza szerkezetét, és 
természetesen azoknak is, akik változtatni akarnak rajta. 
Ez a könyv sokak számára egy új, teljesebb élet kezdetét jelentheti.
Ranjeet Singh Dhillon Indiában, Udaipurban született jómódú szikh kereskedőcsalád harmadik 
gyermekeként. Húszévesen döntött úgy, hogy saját lábára áll, és elindul felfedezni a világot. Magyarországra 
a kilencvenes évek elején érkezett. Ma sikeres üzletember, de a sikerért és a lelki békéért neki is meg kellett 
dolgoznia. Hosszú évek alatt tapasztalta meg, hogy a spiritualitás nem valami elvont dolog, amit 
templomban, vagy ashramban kell gyakorolni, hanem az életünk része, amely minden pillanatunkat áthatja. 

Napisten/június hava 10.  péntek, hét óra, Mészáros Zoltán /Ősi indián kultúrák Mexikóban
„Egy éven át (1984) dolgoztam Mexikóban. Sokat kellett utaznom a Mexikói öböl és az északi határ között, 
főként emiatt elég sok lehetőségem volt az ősi indián kultúrák városainak bejárására. Most nagyrészt ezeken 
a helyeken készült képeimet szeretném bemutatni. 
A mexikói magas kultúrák elődjének tekintik a La Venta (olmék) kultúrát (Kr.e. 3000 - vagy régebbtől... - 
Kr.e. 100-ig), amely a Xitle vulkán kitörése előtt már létezett, hiszen lávája Cuiculco-ra (az egyetlen kerek 
piramisra) ömlött. Jellemzők az óriás fejek.
1. A Magasföldi kultúra Tula (toltékok), (Kr.e.3000 - Kr.u.800) (innen indult (?) tollas kígyó: Kukulkan = 
Qetzalcoatl    Teotihuacan: Nap és Hold piramisa
2. A Mexikói öbölben: El Tajín (totonákok), La Venta
3. Monte albán, Oaxaca (mixtékok) (800-tól)
4. Yucatán félsziget, Maya kultúra Maya „óbirodalom”  Palenque (kb. 800-ig)
Maya „újbirodalom” Mitla, Yagul, Uxmal, Chichén Itza
5.Azték birodalom (13.sz-tól), főváros: Tenochtitlán, ennek a helyév van ma Mexikóváros, a spanyolok 
bejöveteléig (1500-as évek)”
Napisten/június hava 11. szombat, öt óra / Zenés Év-vad zárás / A Mű-Hely Legénysége 

Napisten/június hava 18. szombat, kilenc óra / Levendula-szedés 

                                     20.  hétfő, hat óra / nyári napforduló köszöntése a Cédrusnál

Elérhetőségek: BolyaFészek, 1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.
Távbeszélő: 312-68-77, távlevél: bolyanyo@freemail.hu és bolyapo@gmail.com

SZŐRÖSTÜL-BŐRÖSTÜL    Kézműves tábor a Bakonyban

Ideje: 2016. Július 20-24.
Helyszín: Kövér Egér Tanya   http://www.kulcsoshaz.info/terkep
Idén is várunk mindenkit a bakonyi erdők ölelésében, a Kövér Egér Tanyán, ahol a kézművességek közül a 
nemezkészítés és a nomádszövés titkokkal teli világába tekinthetnek be. A nemezelés mesterségét Farkas-
Túri Enikő és Farkas Gergely, míg a szövését Bálint Angelika tanítja.
Eközben gyermekeink erdőt kerülnek, énekelnek, táncolnak, fúrnak-faragnak, szőnek-fonnak, báboznak. 
Mindebben és az esti tűz körüli mesékben Dóra Áron, Csépke Zsuzsanna és Czigány Tamás közreműködik. 
Ételünket szabad tűzön készíti házigazdánk, Gőgh Róbert belefőzve a bakonyi rengeteg minden ízét és 
zamatát.

Jelentkezés és bővebb tájékoztató:  Farkas-Túri Enikő  telefon: +36 20 318 71 01  email: turieni@gmail.com 
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KÖNYVAJÁNLÓ
Csinta Samu:  A lélekmentő - Kallós Zoltán első kilencven éve 
Ha elfárad lábujjhegyen járni, ide ül be szédülni a lélek. Válaszút, Kallós Zoltán. Erdély híres vándora, 
Kallós Zoltán néprajzkutató kilencven évéről szól, és Válaszút híres szülöttjének születésnapja alkalmával 
jelent meg Csinta Samu:  A lélekmentő - Kallós Zoltán első kilencven éve című dokumentumregénye. 
„Születésnapod ünneplésére készült ez a Téged köszöntő kötet, barátaid, tisztelőid, tanítványaid immár több 
mint hatvan esztendőre is visszatekintő emlékeit, valamint a Rólad, életedről szóló adatokat, történeteket 
összeszerkesztve."   írja Andrásfalvy Bertalan a Kallós Zoltán erdélyi magyar néprajzkutató, népzenegyűjtő 
90. születésnapjára összeállított könyv ajánlásában. A kötetben Kallós Zoltán mellett a magyarországi és 
erdélyi néprajzkutatás, népzenekutatás és a táncházmozgalom kiemelkedő személyiségei - köztük 
Andrásfalvy Bertalan, Borbély Jolán, Kelemen László, Pávai István, Novák Ferenc Tata, Sebő Ferenc, 
Korniss Péter, Szép Gyula, Deák Gyula, Kostyák Alpár, Bardocz Sándor mesélnek a Nemzet Művésze 
küzdelmes szakmai életútjáról, Vele kapcsolatos élményeikről, a népzene és néptánc rejtett kincseinek 
felfedezéséről, s a jövő nemzedékei számára való megtartásának kallósi modelljéről..

(Püski Kiadó és könyvesbolt, Budapest, Krisztina krt  26.)

Molnár V. József:  Az emberélet szentsége 
A régi ember a  „Mindenségben” megtalált egybecsengéseket szűkebb emberi környezetére is érvényesnek 
tartotta. Nem másolta a természet adta mintákat, amelyek az ős-képeket és a nemzedékről nemzedékre 
öröklődő szokásokat igazolták vissza; emberi 'különvalóságát' megtartva, őrizve a személyére szabottat is, 
azt erősítve igazította életét a nagy egész működésrendjéhez...A hajdan volt kerek világban ekképpen a 
mindenség lélekrajzát valósította meg az ember, s hagyta mintául, kovászként mireánk. Úgy vélem, a tikkadó 
lelkű mai embernek szüksége van eleink szokásrendszerére, bár a régi formákat másolni a mában (az 
alaposan megváltozott körülmények között) csak részben lehet - módszert adhat a hagyomány, s gyökereket 
erősíthet, mivel a valóságos hit örök, isteni értéket őrző kerekségét mutatja meg.

(Püski Kiadó és könyvesbolt, Budapest, Krisztina krt  26.)

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét
Szerkesztette: Zaja Péter, elérhetőség: namzi@tvn.hu
Közreműködött: Géczy Gábor, Nagy Tamás
Lektor: Kilián Imre, kili@gyurufu.hu
Munkánkat támogatja: A Magyar Élőfalu Hálózat és a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület
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