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TALÁLKOZÁSOK IDEJE

Uborkaszezon ide vagy oda, összecsalogattunk pár találkozót, érdekes írást így a nyár derekán, fókuszban a nyár végi
Gyüttment Fesztivállal. S természetesen két igényes beszámolót is közreadunk a XXII. Nyári Élőfalu Találkozóról.
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Költözz vidékre és kezdj új életet!

GYÜTTMENT FESZTIVÁL 2017.

Mi,  vidékről  álmodók  és  vidéken  álmodók,  Lesz-Gyüttmentek  és  Már-Gyüttmentek  idén  harmadik  alkalommal
találkozunk,  hogy  fesztivál-környezetben  és  hangulatban  egymással  megosszuk  tudásunkat,  kicseréljük
tapasztalatainkat, és megcsináljuk Magyarország első Zéró Hulladék fesztiválját.

Gyüttment Fesztivál 2017.

Időpont: 2017. augusztus 24-27.

Helyszín: Oszkói Szőlőhegyi Pincesor, Oszkó, 9825
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Papírhulladékból laskagomba, lakóház építése 1 millió forint alatt, ruházkodás helyi alapanyagokból, tényleg működő
közösségi együttélési minták, innovatív, ökologikus megélhetési formák vidéken – történetek egy új, létező paradigma
kellős közepéből.

Közel kétszáz, a vidéken újrakezdéshez kapcsolódó előadás és program mentén azt mutatjuk meg, milyen az a világ,
amiben élni szeretnénk, és amiben élni lehet. A város nem élhető a vidékről származó tisztességes élelmiszerek és más
javak nélkül, a vidéknek pedig szüksége van a városok nyújtotta háttérre. Ennek a kapcsolatnak egyensúlyba kell
kerülnie ahhoz, hogy  társadalmunk fenntartható legyen, és bár a  vidéki élet, kultúra és gasztronómia napról-
napra népszerűbb, tudás és kapcsolatrendszer hiányában mégis többen költöznek Budapestre, vagy más városokba,
mint vidékre.

A  Gyüttment  Fesztiválon megismerkedhetsz,  kapcsolódhatsz  vidéken  újrakezdőkkel,  az  országban  már  létező
gyüttment közösségek képviselőivel, és azokkal is, akikben még csak érlelődik a vidékre költözés gondolata. Szó lesz
azokról a kulturális értékekről és tapasztalati tőkéről, melyet a vidéken élők őriznek, ápolnak, és megismerhetitek
korunk,  az  ökotudatos  létezéshez  kapcsolódó  forradalmi  vívmányait  is.  Mindezt  egy  olyan  eseményen,  ahol
közösséget alkotva együtt keressük a válaszokat a jelenünket és jövőnket feszítő társadalmi, gazdasági és környezeti
kérdésekre. 

Ha kipróbálnád, gyere el Magyarország első Zéró Hulladék fesztiváljára  !

Hatalmas kalandra hívunk: több ezren együtt megvalósítjuk azt a fesztivált, ahol nem járunk térdig a műanyagban,
ahol csak olyan hulladékot hagyunk magunk után, amit a helyszínen komposztálni tudunk. Mire van és mire nincs
szükséged  a  hulladékmentes  élethez?  Mit  és  hogyan  komposztálj,  hogyan  sarjad  új  élet  a  komposztból?  Mivel
tisztálkodj  és  mivel  tisztíts?  Milyen  hulladékmentes  alternatívák  léteznek  a  szépségápolási  szerekre  és  az
intimhigiénés eszközökre?

A  Zéró  Hulladék  mellett  a  2017-es  év  még  egy  nagyon  fontos  változást  hozott  nekünk:  vándorfesztivállá
alakultunk. Két csodákkal teli év után útra keltünk Csobánkapusztáról, hogy veletek együtt új tájakat, vidékeket,
közösségeket fedezzünk fel és ismerjünk meg.

Idén a Vas megyei Oszkó lát vendégül minket. Az Oszkó örökségét gondozó Hegypásztor Kör meghívására több
száz éves tölgyfák és zsúpfedeles présházak között, a szőlőhegyen tartjuk meg éves találkozónkat, ahol bemutatkozik
Oszkó és  környéke,  a  vasi  hegyhát.  Az idei  évtől  összegyűjtjük a  helykereső gyüttmenteknek a  környék kínálta
lehetőségeket. Polgármesterek, gazdák, vidékfejlesztők, tapasztalt gyüttmentek mutatják meg azokat a beköltözhető
házakat,  megművelésre  váró  földeket,  társakra  váró  gazdaságokat,  munkalehetőségeket,  amik  a  tőke  híján  lévő
fiatalokat, családokat segíthetik az új élet elkezdésében.

Tervezett programok, műhelyek

Mire invitálunk?

 Szakmai  beszélgetésekre,  előadásokra,  tudás-  és  tapasztalat  megosztásra,  amelyek  minden  téren
megkönnyíthetik a gyüttment életet. Benne a Pabló által szervezett  „Belső Utak és Közösségi Megoldások”
négy napos műhelyének Élőfalvas bemutatkozásai s a közös fórum!

 Közös alkotásra, workshopokra, hogy használható, gyakorlati tudást szerezz.
 Hagyományőrző és természetes építészeti, kertészeti, gyógyászati megoldásokra, praktikákra.
 A közösségben végzett munka élményére: közösen építünk, főzünk, kertészkedünk!
 Táncra és mulatságra! Kulturális élményszerzés népművészek, muzsikusok, zenekarok részvételével. Velünk

lesz a Forgó, a Canarro, a Korai Trancemission, az Iparkutya, a Meszecsinka, a Vanmocsello, a Csángálló és a
DzsinnKalaDzsi!

 Termelői piacra a hozzánk érkező „helyi hősök”, mesteremberek alkotásaival.
 Családi és gyermekprogramokra, játékokra, helyismereti túrákra és sok mozgásra.
 Amennyiben lóháton érkezel, ingyenes belépésre!

A folyamatosan szerveződő programokról s hasznos technikai információkról itt: http://gyuttmentfesztival.hu/

Szervező  :

Mindenegyüttmegy Egyesület

A Fesztivált is szervező, megvalósító, önkéntes szerveződésből létrejött egyesület tagjai együtt keresik az új utakat az
öko-tudatosság, felelősségvállalás, szolidaritás és fenntarthatóság terén.

Csatlós Regina / főszervező
szevasz@gyuttmentfesztival.hu
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GONDOLATOK A NYÁRI ÉLŐFALU TALÁLKOZÓ APROPÓJÁN

2017. július 7-9. között a Siófok központjától 20 km-re délre fekvő Nyim adott otthont a 2017. évi Nyári Élőfalu
Találkozónak.

Az idén főként közösségi téma köré szerveződött programok nagy része az öko közösség házában zajlott,  ez pár
perces sétára volt a szállásul szolgáló táborhelytől. A tábor szó ne tévesszen meg senkit, mert a hely kialakításának
igényessége messze túlmutatott a hasonló szállások minőségén. A jól elosztott program - szabadidő megengedte, hogy
valóban tartalmas legyen az együttlétünk.

Szombaton  számos  kiscsoport  közül  válogathattunk:  betekinthettünk  a  sajtkészítés  első  lépéseibe  Cirillel,
komposztálás  kis  helyen  (forgatható  dobbal)  Marcival,  megnézhettük  az  Öko  Közösség  harmadik  éve  működő
kiskertjét  Boglárkával,  süthettünk  kovászos  kenyeret  Kornéliával  és  gyakorolhattuk  a  mindfulness  alapú
stresszkezelést Katival. Este megnézhettük a weben is elérhető Galeta kertje című filmet az ólak mellett kialakított
szabadtéri kertmoziban. És utána, aki még nem volt álmos, bekapcsolódhatott a pénteken elindult tábortűzi hangulatba

és kipróbálhatta a pár órával korábban felfűtött hatalmas szaunát is.

Engem a táborhely apró részleteinek művészi  tervezése és  praktikuma
egyaránt  megfogott.  Például  a  mosdó+zuhanysor  alkotta  vizesblokk,  amit

nyugatról (ÉNY: szélirány) fasor határolt.  A nyáron kellemes langymeleg vizet
egy  öt  méter  magas  lábakon  álló,  feketére  festett,  köbméteres
tartály szolgáltatta.  A szépen kialakított  mosdókat  és a mellette
lévő zuhanyfülke sort egyszerűség és célszerűség jellemezte. A
vizesblokk  „szappannal  szennyezett”  vize  sártengerré  válás

helyett  föld  alatti  csövön  folyt  el.  Az  összes  kisebb  és  nagyobb
tevékenységet és így az egészt is az igényesség és művészi gondosság

jellemzett. Ezúton is köszönöm a vendéglátó és szervező csapat gondosságát.

A teljesség igénye nélkül megosztok még pár fontos gondolatot és kérdést a találkozóról.

Két  nagy korszak határán élünk.  A vidéki  élet  és  az  élőfalu iránti  érdeklődés  nem állandó,  hanem hullámforma
fellángolások és völgyek követik egymást. Az érdeklődők számának (és jó esetben a közösségek komplexitásának)
növekedésével a létrehozott mintázatok egyre sokszínűbbek lesznek. A mintázat elkezd hatni az élő rendszerre és
átformálja azt, de csak akkor, ha maga is él.

A rendszer mozdíthatatlan alapja a táj.  Megmutatja,  hogyan tudunk vele együtt működni. Művesből gazda, majd
birtokos  és  zsellér  kettőssége  lett.  A  tenyésztő  /  termesztő  már  csak  munkafázist  tekint.  Szükség  van  újra
felelősségvállaló „gazdára” aki képes saját magáért, majd azon túl a közösségéért tenni. (Harmadik szint magán és
saját közösségen túli, ha az első kettő megy.)

Merre haladunk ma? A sajátot építjük és összejárunk, de ez nem elég. A közös építése más minőség. A kettő még
távoli  és  csak lassan közelednek egymáshoz.  Technológiai  oldalon már  sok mindent  megoldottunk de az emberi
résszel még hátrányban vagyunk. 

A Gyüttment Fesztivál egyedülálló az Élőfalvak között, mert nem helyhez, hanem elvhez és személyekhez kötődik.
Hálózatos  tudásmegosztással  segíthetünk egymáson.  Ahogyan e találkozón Nyim,  augusztus  24-től  néhány napig
Oszkó lesz a vidéki élet központja.

A közösség és család viszonylata beszédes lehet. Nézzük meg, hogy a közösség kivonja vagy beleteszi az energiát a
családba? Ha a család oldalán negatív a mérleg, hogyan lehet ezen javítani? Olyan kérdések ezek, amit sokan még
egyáltalán nem tettek fel maguknak.

Ha egy fiatal nem közösségi létre vágyik, akkor azzal dolga van. Tehát ha akarja, sem fogja tudni magát teljesen
beleadni. Jobb engedni, hogy saját útját bejárja és megélje az ehhez kapcsolódó megtapasztalásokat. Aztán visszatér
vagy sem.
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A közösség megállapodhat arról, hogy az érzelmek hogyan kerülnek be a közösségi térbe. Jó, ha van, aki vállalja,
hogy figyel arra, hogy a mentális pörgés mellé időnként behozza a diskurzusba a megjelent érzelmeket (és a testi
aktivitást is).

Ha az egyén felvállalja a vezetést, hogyan kaphat rá meghatalmazást a közösségtől?

A közösség jól működik, ha benne mindenki a helyén van és lelkesen végzi azt, amit vállal.

A szervezők kérése, hogy a találkozóról készült fotóikat küldjük el az info@felkelonap.hu e-mail címre.

Gerzsány Robi

BESZÁMOLÓ A XXII. ÉLŐFALU TALÁLKOZÓRÓL

AHOGY A SZERVEZŐK OLDALÁRÓL LÁTSZOTT VOLT

Az esemény fókuszába ezúttal a közösségi működés során felmerülő problémák, azok lehetséges megoldásai, és
az egyéni fejlődés fontossága került.

A Védegylet által támogatott élelmiszer önellátásra irányuló workshopok értékes struktúrát adtak a rendezvénynek.

Ebben a cikkben Sall Fanni, a Nyimi Öko Közösség egyik fiatal tagjának beszámolóját olvashatjátok.

Miért pont nálatok volt a találkozó?

A találkozó helyszíne minden évben változik, mindig egy másik élőfalu vállalja a házigazda szerepét. A vándorlás
célja, hogy megoszoljanak az esemény megszervezésével kapcsolatos terhek a hálózat tagjai között, és lehetőséget
kapjon a házigazda a bővebb, és szemléletesebb bemutatkozásra. A Nyimi Öko Közösség egy éve tagja a MÉH-nek,
idén először adtunk mi helyet  a találkozónak. Az előző találkozón, februárban, Krisna-völgyben merült  fel,  hogy
legyünk házigazdák, hazajöttünk Nyimbe, megbeszéltük, és elvállaltuk.

Milyen előzetes várakozásaid voltak? Ezek beteljesültek-e?

Főleg kíváncsiság volt bennem, és reméltem, hogy mindenki jól fogja magát érezni. Kicsit féltem is, hogy túl nagy
lesz a nyomás rajtunk, mert először szerveztünk ekkora rendezvényt,  de várakozásainkon felül sikerült.  Összesen
körülbelül 100-an voltunk az önkénteseket, az előadókat, és magunkat beleszámítva.

Kik voltak ott?

Az  esemény  elsődleges  célja  a  Magyar  Élőfalu  Hálózat  tagjainak  találkozása,  így  jelen  volt  a  magyarországi
Ökofalvak  képviselőinek  nagy  része.  Körülbelül  15  közösségi  tagunk  vett  részt  önkéntesként,  előadóként,  és
szervezőként. Bárki eljöhetett, aki érdeklődött a MÉH iránt, közösségünk iránt, vagy az általunk fontosnak tartott, és
az esemény fókuszában lévő témák iránt.

Milyen programok voltak?

A péntek délután a megérkezésről, és a bemutatkozásról szólt,
amikor a hálózat tagjai, és a vendégek is elmondták, hogy hol
tart a kezdeményezésük. Jó volt látni ezt a tapasztalatcserét, ami
végül kötetlen beszélgetésekben folytatódott.

A szombati nap délelőttje az előadásokról szólt. Az első előadás
címe “Mindig közösséget alkotunk” – Vágvölgyi Gusztáv Pabló,
és  Hajnal  Márton  tartotta  –,  a  második  előadást  Kilián  Imre,
Orosz Katalin, és Berecz Ágnes “A kicsi szép” címmel.

Az  ebéd  után  került  sor  a  kiscsoportos  programokra,  a
körbevezetésre,  és  az  élelmiszer  önrendelkezéssel  kapcsolatos
workshopokra. Ezek között szerepelt kecskesajt, és kovászkészítés, komposztálás, és művészeti workshop is. Az este

4

mailto:info@felkelonap.hu


a kötetlen együttlétről szólt, beüzemeltük a szaunát, a tűz körül énekeltünk, és táncoltunk, illetve sötétedés után együtt
megnéztük a Galeta kertje című dokumentumfilmet.

Vasárnap kerekasztal  beszélgetéssel  kezdtük a napot,  “Szemléletváltás és társadalmi  változás” címmel,  amelyet  a
zárókör követett.  Jó volt  látni a részvevők pozitív visszajelzéseit  a zárókör alkalmával,  amikor mindannyian egy
hatalmas körben ültünk.

Mit adott neked ez a hétvége?

A közösségnek hatalmas energiát adott a megtapasztalás, hogy össze tudtuk hozni a rendezvényt, mindenki nagyon
odatette magát. Még kézzelfoghatóbbá vált, hogy számíthatunk egymásra, és hatalmas löketet adtak a visszajelzések,
amiket kaptunk. Megtapasztalhattuk az együttlét élményét, és sok inspiráló gondolatot hallhattunk a többi közösségtől

Én,  személyesen  nagyon  sokat  kaptam  ettől  a  hétvégétől.  A legmeghatóbb  élmény  a  zárókör  volt,  amikor  a
visszajelzésekből  kiderült,  hogy  mennyire  gondolatébresztő  programokat  szerveztünk,  és  mennyi  új  kapcsolat
született. Számomra különösen fontos volt az esti kertmozi program, amit én szerveztem, és a film készítői is eljöttek.

Sall Fanni

FELHÍVÁS NÉPI ÉPÍTÉSZETI TÁBORRA!

A Pont Mi Közhasznú Egyesület Békés megye máig élő tanyás vidékén – a Békéscsaba közeli – kemencés tanyán
(44-es főút, 108,9 km kő) az idén is megrendezi nyári kézműves kaláka táborát.

Időpont: 2017. július 24-29.

Tárgya:

1. Lekvárfőző üstház és kézi festésű, kombinált kályha + sparhelt építése
Az elmúlt évben – szatmár-beregi mintára – épült fatüzelésű gyümölcs aszaló üzemeltetése
Sütés, főzés kemencében
Tanyai kézműves mesterségek bemutatása
Igény esetén lovaskocsis tanyalátogatás
Esti beszélgetések a tanyák múltjáról, jelenéről és

jövőjéről

Ajánljuk mindenkinek, aki szeretne ismeretet vagy
gyakorlatot szerezni

 a hagyományos építészet (agyag, törek, cserép stb.)
fogásaiban;

 népi tüzelő berendezések tervezésében, kivitelezésében;
 a gyümölcs tartósítás (aszalás) organikus módjában;
 vagy csak szeretne egy kicsit kikapcsolódni olyan

emberek társaságában, akik mindezeket fontosnak
tartják!

Érdeklődés: www.facebook.com/kemencestanya 

akemencestanya@gmail.com 

06-20-370-9787
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PERMACULTURE DESIGN COURSE MAGYARORSZÁGON

Helyszín: Kunszállás, Dóri tanyája (6115 Kunszállás, Tanya 110)

Ideje: 2017. augusztus 18-31.

Tervezett program:

 teljeskörű PDC tréning, extrákkal
 bevezetés a szociokráciába
 egynapos talajregenerációs workshop
 egyéni permakultúrás terv kidolgozása

A képzés nemzetközi, a munkanyelve angol.

Szállás sátrakban, vizesblokk, konyha van.

A képzés díja szállással együtt minimum 200 euró (a megcélzott fejenkénti összeg 400 euró).

A csoport közösen főz, mindenkinek az egyéni hozzájárulásaival.

Bővebben: https://www.facebook.com/events/671573446334597/ 

twitter.com/lsg404  vagy  lsg404.tumblr.com 

ÉLET ISKOLA A KASSAI-VÖLGYBEN, KÖKÉNY ATTILA 
TALAJDOKTORRAL

Az  Élet  Iskola  célkitűzései  (https://www.facebook.com/azeletiskola/?fref=ts)  a  vidék  lakosságmegtartó  erejének
növelése, a természetközeli életforma bemutatása és népszerűsítése a szemléletváltáson keresztül. Ennek érdekében
rendezvénysorozatot  indítottunk;  első  projektünkről,  a  Nagy  lépésről  itt  olvashattok:
https://www.facebook.com/pg/azeletiskola/photos/?tab=album&album_id=480170605651072 

Augusztusban már a második lépésre készülünk.

Akkor lehetünk erősek, ha mélyre nyúló gyökereket tudunk ereszteni az anyaföldbe. Ehhez azonban megfelelő talajra
van szükségünk, ez mindennek az alapja. Az anyaföld minőségének javításában lesz segítségünkre a téma szakértője,
Kökény Attila talajdoktor

Az Élet Iskola célkitűzései mellé állt Kassai Lajos lovasíjász, biztosítva 17 hektáros birtokát a rendezvénysorozat
helyszínéül. A Kaposvár közelében fekvő Kassai-völgy remek lehetőséget biztosít, hogy megszemlélhessük az ember-
állat-növény közti harmóniát, valamint a Kassai Lajos által felépített modernkori lovasíjászat rendjét, és rendszerét
(https://www.youtube.com/watch?v=OfMY0QW4x4U&t=4s). 

Mint minden hónapban, most is nyílt napot tartanak, melyen az Élet Iskola is helyet kapott.

Ideje: 2017. augusztus 5.

Program:

8.00-kor a Kassai-völgy megnyitja kapuit, és a korán érkezők már kora reggeltől figyelemmel kísérhetik az ifjú 
lovasíjászok érkezését, feladatait.

11.00-kor kezdődnek az edzések. Kassai Lajos és tanítványai nem bemutatóval készülnek, hanem a mindennapi 
munkájukat mutatják be, bevonva a közönséget.

13.00-tól ebédszünet. Lehetőség van a Völgy területén piknikezni, de lehet vásárolni Rózsa Péter biogazdaságából 
származó finomságokat is.

14.00-tól a fedeles lovardában Kassai Lajosnak a lovasíjászatról tehetnek fel kérdéseket az érdeklődők.

15.00-tól Kökény Attila talajdoktor előadása a fedeles lovardában
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„A legtöbb gazdaságban már hiába emelik a műtrágya mennyiségét, a hozamok már nem nőnek tovább, a
növénykórtani és kártevőproblémák viszont erősödnek. Aki földművesként dolgozik, maga is látja, hogy
egyre nehezebb hasznot termelni, a földek egyre nagyobb lóerőt igényelnek a műveléshez. Az erősödő
vegyszerfüggőség jelentős összegeket emészt fel minden évben, a gépek ára is folyamatosan emelkedik.
Hol  a  kiút  ebből  a  romló  helyzetből?  Minden  az  agyban  kezdődik,  nézz  másként  a  termőföldedre!
Kizárólag a klasszikus termesztési technológiák átalakításával lehet az elmúlt évtizedek alatt tönkretett
talajokat új életre kelteni és minimális talajmunkával valamint csökkenő mennyiségű inputanyagokkal
hasznot termelni.”

A  talajmegújító  eljárások  megismerése  után  lehetősége  lesz  a  hallgatóságnak  kérdéseket  feltenni,
véleményt cserélni.

17.00-tól várjuk a résztvevőket egy kötetlen beszélgetésre Szombathelyi Tiborral, az Élet Iskola megálmodójával.

Az eszmecsere fő témája a szemléletváltás.

Mi  a  probléma  a  fejekben?  Mit  tehetünk  magunkért,  magunkkal,  hogy közösségben tudjunk  gondolkodni?  Mik
akadályoznak  ebben?  Miért  bonyolult  sokaknak  az  egyszerűsítés?  Hogyan  találhatunk  hasonló  gondolkodású
embereket?

PÉNTEKEN ÉS SZOMBATON IS SÁTRAZÁSI LEHETŐSÉG A KASSAI VÖLGYBEN:

Lehetőség van előző nap,  péntek este (augusztus 4.)  megérkezni  és sátrat  verni  a Kassai-völgy előtti  lagúnában.
Zuhany és toalett biztosított, térítési díj ellenében (1000 Ft/fő). 

A sátrazási lehetőség szombatra is vonatkozik; így senkinek sem kell kimaradni az esti  beszélgetésből a távolság
miatt.

Kérjük, hogy aki szeretne a Völgyben aludni, az sátrazási igényét jelezze legkésőbb augusztus 4-én, 12.00-ig Varga
Krisztinél a 06-82-477-061-es vagy a 06-30-524-12-44-es telefonszámon, vagy a kassai@lovasijaszat.hu-ra írt e-mail-
ben. A térítési díjat a bejáratnál, szombaton 8.00-14.00 között lehet rendezni.

BELÉPŐJEGY A KASSAI-VÖLGYBE: 1.500 Ft/fő

PARKOLÁS: ingyenes (a belépőjegy tartalmazza)

SÁTRAZÁSI LEHETŐSÉG A VÖLGYBEN: 1000 Ft/fő (a sátrazásról részletek fentebb találhatók)

HELYSZÍN: Kassai-völgy, Kaposmérő

Kaposmérő főutcájában (61-es főút) a Rákóczi u. 114 és 116-os házak között csatlakozó földúton 800 méter megtétele
után egy tábla jelzi a parkolási lehetőséget a Völgy bejárata előtt.

Utazás

Javasoljuk az  összefogást,  telekocsik  szervezését.  Ehhez bátran  használjátok  az  esemény alatti  Beszélgetés  részt
(https://www.facebook.com/events/1912115505725969/?active_tab=discussion),  hogy egymásra  találjanak a  leendő
útitársak. Budapestről külön busz szervezése is lehetséges 8 főtől. Elérhetőség és bővebb információ Anita Rozgics-
Kiss-nél.

HÁZIREND:

 Esős idő esetén készüljenek fel a vendégmarasztaló sárra. 
 A Völgy több pontján vannak asztalok és padok, amiket használhatnak. 
 A területen belül dohányozni tilos! 
 A nyílt nap során tilos fényképet és videó-felvételt készíteni! 
 A Völgybe a nyílt nap alkalmával állatot, kutyát behozni tilos!
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Emlékeztető

FÖLDHANGOLÓ KÖZÖSSÉGI ÖKOTÁBOR FELNŐTTEKNEK

2017-ben újragondolt programokkal

Már  lehet  jelentkezni  a  2017-es  Földhangoló  Közösségi  Ökotáborba,  amit  idén  is  a  tavaly felfedezett  és  bevált
helyszínen, a Bükk lábánál fekvő Kácson szervezünk meg, augusztus 14. és 20. között. A korábbi évek tapasztalatai és
visszajelzései  alapján  átdolgozott  programmal  várjuk  a  résztvevőket.  Nagyobb  szerepet  kap  majd  a  gyakorlati
környezetvédelem,  amely  alkotó,  kézzel  fogható  eredményt  hozó  tevékenységekben  nyilvánul  majd  meg.
Összeállítunk például egy aszalóberendezést, készítünk napenergiát hasznosító ”sörkollektort”, kertészkedünk, sajtot
készítünk, de szabadon választható programként (és lelkiismeret szerint) lehetőség lesz részt venni állatok (megfelelő
módon  tartott  baromfik)  levágásában  és  feldolgozásában  is  a  hiteles  húsfogyasztás  nevében.  Készülünk  a
kikapcsolódáshoz és a közösségi lét megéléséhez szükséges zenés, táncos és játékos programokkal is.

www.foldhangolo.hu

XX. ÚJSZEGEDI BIOÉPÍTÉSZETI NAPOK

A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Művelődési Ház szervezésében

2017. október 10-e és 31-e között – huszadik alkalommal – megrendezzük a

BIOÉPÍTÉSZETI NAPOK-at.

A rendezvény keretein belül október 10-én, 11-én és 12-én konferenciákra, bemutatókra kerül sor.

A témával kapcsolatos kiállítás pedig okt. 10-étől 31-ig tart Szegeden, a Bálint Sándor Művelődési Házban. (6726
Szeged, Temesvári krt. 42.)

A rendezvény keretei  között  – annak címétől  kissé eltérve –,  az ökologikus,  környezettudatos építés és építészet
tárgykörében előadások és kiállítás formájában kívánjuk bemutatni:

 a környezetbarát építőanyagokat, szerkezeteket, építési technológiákat,
 a  bio-,  bio-szolár,  az  energiatudatos  és  ökologikus  épületeket,  az  ilyen  épületek  építési,  üzemeltetési

tapasztalatait,
 az épületek és környezetük kapcsolatát ökologikus szempontból,
 a megvalósult épületek hatósági engedélyezésének tapasztalatait,
 az üzemeltetésből fakadó káros környezetterhelések csökkentésének alternatív megoldásait,
 az épületek energetikai jellemzőit és tanúsítását
 az ökologikusan tervezett, illetve szervezett települések kialakításának, működésének kérdéseit, tapasztalatait

 az  egészséges  életmódhoz  nélkülözhetetlen,  ökologikusan  alakított  bútorokat,  berendezési,  felszerelési
tárgyakat.

Az előadások és a kiállítás az energia- és környezettudatos anyagok, szerkezetek, technológiák felhasználásával épülő,
vagy megépült épületeket és épületterveket, műszaki megoldásokat, az építészeti megformálás lehetőségeit kívánja
bemutatni, különös tekintettel a megépült, megvalósult példákra.

Fel szeretnénk hívni a figyelmet az öko-város alapelvekre, a település-szintű ökológiai kérdésekre, a fenntartható
építészet kérdéseire is.

A BIOÉPÍTÉSZETI NAPOK-on lehetőséget kívánunk biztosítani arra, hogy az érdeklődőktől kezdve az építtetőkön
át a szakemberekig megismerjék az alternatív, a környezettudatos, energiatakarékos megoldásokat, és azt is, hogy a
gyakorló szakemberek a tapasztalataikat kicseréljék.

Kérjük, azokat, akik a rendezvényen előadóként, és/vagy kiállítási anyaggal szerepelni kívánnak, szíveskedjenek ezt
jelezni.  Előreláthatólag egy-egy előadás  időtartama 45-60 perc.  A kiállítási  anyagot  kérjük bemutatásra  alkalmas
állapotban  és  formában  elkészíteni.  (Fotók  kb.  30x40  cm-es  méretben,  tablók  50x70  cm-es  és  70x100  cm-es
méretben, kemény kartonon, vagy farostlemezen.)
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Kérjük még, hogy részvételi szándékukat 2017. szeptember 4-ig jelezzék.

A rendezvénnyel kapcsolatos esetleges kérdéseikre a Bálint Sándor Művelődési Ház címéről kaphatnak választ:

6726 Szeged, Temesvári krt. 42. Tel: 06-62-432-578, drótposta: balint.muvhaz@int.ritek.hu, vagy Monostory Pétertől:
drótposta: monostory.peter@t-online.hu 

MEGJELENTEK A 2017. ÉVI TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM 
FELHÍVÁSAI

Három tanyafejlesztési pályázat jelent meg a napokban, összesen 807 millió forintos támogatási kerettel. A támogatást
most szinte mindenki igénybe veheti a magánszemélyektől a civil szervezeteken át az önkormányzatokig.

Az  idei  tanyafejlesztési  programban  5  célterületen  lehet  pályázni  valamilyen  tanyafejlesztéssel  kapcsolatos
támogatásra. Most 3 célterületen írtak ki támogatásokat, melyekre mintegy 807 millió forint áll rendelkezésre.

A Nemzeti  Tanyafejlesztési  Program  pályázatainak  benyújtásához  az  internetes  felület  a  Herman  Ottó  Intézet
Nonprofit Kft.  honlapján 2017. augusztus 7-én (hétfőn) reggel 8 órakor nyílik meg, és a  források kimerüléséig
vagy  2017.  szeptember  6.  (szerda)  23  óra  59  percig  van  lehetőség  az  adatlap  elektronikus  kitöltésére  és
véglegesítésére.

A három pályázati lehetőség közül az egyik a  települési és térségi fejlesztés,  amelyre 327 millió forint keret áll
rendelkezésre.  Ezt  a  fajta  támogatást  önkormányzatok,  önkormányzati  társulások,  egyházi  jogi  személyek,  civil
szervezetek, nonprofit szervezetek, magánszemélyek, őstermelők vagy egyéni vállalkozók vehetik igénybe. Fontos,
hogy a pályázónak előzetesen a nyilvántartásba vételi  kötelezettségnek eleget  kell  tenni  vagy igazolni kell,  hogy
kérelmezte  nyilvántartásba  vételét  az  Egységes  Mezőgazdasági  Ügyfél-nyilvántartási  Rendszerbe.  A támogatás
igénybe vehető:

 tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésére, 
 tanyasi közösségi terek kialakítására,
 vízminőség vizsgálatok elvégzésére,
 lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint

a  biztonságot  fokozó  kommunikációs  eszközök
beszerzésére,

 közvilágítás kialakítására.

A tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének támogatására
380 millió forintot adnak. Erre a célterületre magányszemélyek,
őstermelők és egyéni vállalkozók pályázhatnak. 

További  100  millió  forintot  adnak  a  tanyák lakóépületének  felújítására,  valamint  lakó-  és  vagyonbiztonságot
szolgáló egyéni fejlesztésére. Ezt a támogatási formát csak azok a magánszemélyek igényelhetik, akik 2017. január
elseje előtti dátum óta életvitelszerűen tanyán élnek. A támogatás mértéke maximum 4 millió forint lehet, ami az
elszámolható költségek 75 százalékát fedezheti.

A Tanyafejlesztési  Program 2017.  évi  pályázatainak  felhívásai,  az  azokhoz kapcsolódó útmutatók  és  a  pályázati
adatlapok itt érhetőek el: http://tanya.hoi.hu/

További információ:

http://www.hoi.hu/node/596486

A hír forrása: 

MAGRO.HU és FM
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A KISKUNSÁG VÍZÉRT KIÁLT!

Mi, Jászszentlászló, Szank, Móricgát községek önkormányzatai, gazdálkodói, a Dong-ér – Kelő-ér vize Egyesület,
látva szülőhazánk sanyarú sorsát, otthonaink, földjeink és mindennemű jószágunk végveszélybe sodródásától tartván
fordulunk országunk és szűkebb pátriánk vezetőihez és közvéleményéhez, hogy felhívjuk a magunk által nap mint
nap  megtapasztalt  veszélyre  a  figyelmet  és  egyben  segítséget  kérjünk  a  bennünket  fenyegető  veszedelem
elhárításához.

A  globális  éghajlatváltozás  jól  érzékelhetően  felgyorsult,  és  ennek  következményeként  egyre  gyakoribbak  a
természeti csapások. Mi mindezt a 2010-es esztendő óta tapasztaljuk. Akkor sok volt a víz, 2011-12-ben pedig kevés.
És ez a mi nagy bajunk: nem tudunk gazdálkodni a vízzel! Ha sok van az is baj, ha kevés az is. Azt látjuk, hogy víz
nélkül  élni  nem lehet,  így aztán  az  idő  szorításában úgy véljük  egyetlen  választásunk van,  meg  kell  tanulnunk
gazdálkodni a vízzel. Mégpedig, mielőbb, mert ha hinni lehet az éghajlat változását tanulmányozó tudós uraknak,
nálunk egyre kevesebb víz lesz, az is egyre szélsőségesebb eloszlásban.

Van egy mondás felénk: aki homokon gazdálkodik, házasságot köt a nyomorúsággal. Igen, mert a homokon mi a
homokkal próbálunk gazdálkodni, szántjuk, gyötörjük, öntjük belé a műtrágyát, de nyomorúságon túl vajmi kevés
hasznot lelünk benne. De ugyanitt járnánk akkor is, ha a vízzel gazdálkodnánk? Úgy véljük, a jövőnk egy próbát
nekünk megér.

Tudjuk,  hogy  az  ország  vezetői,  tudósok,  szakértők  szintúgy  látják,  bajban  vagyunk.  Jöttek  is  hozzánk  okos
tanácsokat adni a világ minden tájáról, tán még külhonból is, született is erőfeszítéseik nyomán egy szekérderéknyi
tanulmány, gyakorlati eredmény meg semmi. Közben eltelt egy évtized és az eközben eltelt közel egy évtized alatt
milliárd  köbméterekben mérhető  a  táj  vízvesztesége.  Félő,  hogy mire  rábukkannak a  megoldásra,  és  felismerik,
hogyan lehet itt élni és gazdálkodni, már nem marad senki, aki gazdálkodna, csak a homok uralja majd e tájat. Ezt
látva, érezve gondoltunk egy merészet, és elhatároztuk, saját kezünkbe vesszük a víz sorsát, s vele a sajátunkat is.
Amit lehet, megteszünk a magunk erejéből. Valamikor nagyapáink, dédapáink pontosan tudták hogyan terelgessék,
őrizgessék a vizet, nem kellett hozzá se dózer, se árokásó, se markoló, se traktor, se gázolaj, se benzin, csak a táj
ismerete, szeretete,  no meg ásó,  lapát,  kapa esetleg egy talicska. Úgy gondoljuk nyomdokaikba lépve magunk is
megtesszük, amit lehet a vízért, az életért, a jövőnkért. Kérjük az ország vezetőit, közvéleményét segítsen bennünket
ebben. 

Mit is szeretnénk tenni?

Mindazokon a területeken,  ahol  az adottságok engedik,  s  ahol  erről  közmegegyezés születik,  szétterítjük a vizet;
tavakat,  tocsogókat  alakítunk ki,  és ezekhez az adottságokhoz illeszkedően rendezzük be gazdálkodásunkat.  Arra
kérjük a hozzánk csatlakozó tudós urakat és asszonyokat, segítsenek nekünk egy a víz visszatartását célzó komplex
víz és tájgazdálkodási rendszer kidolgozásában, melynek elemeit a Banó-tó területen ki is alakíthatnánk és mintaként
kezelhetnénk. 

A Megyei  Közgyűlést  arra  kérjük,  segítsenek  számba  venni  azoknak  a  gazdáknak  a  körét,  kik  eleink  példáján
felbuzdulva  a  nyomorúságot  adó  homok  helyett  a  vízzel  szeretnének  gazdálkodni  és  mozdítsák  elő
kezdeményezésünket erejükhöz s tehetségükhöz mérten. 

A vizeink igazgatásáért felelős mérnök urakat arra kérjük, tudásukat fordítsák a táj életerejének, az éltető víznek a
megtartására és segítsék a föld népét is e törekvésében.

Amit lehet, mi a magunk erejéből megteszünk, hogy szülőföldünket ne szikkassza sivataggá az éghajlatváltozás és
ehhez kérjük ki-ki  a  maga  ereje  és  tehetsége szerint,  munkájával,  tudásával  járuljon hozzá,  hogy az itt  szerzett
tapasztalatokat  az  ország  más  tájain  is  kamatoztathassuk.  Jöjjön,  segítsen,  tanuljon,  tanítson,  és  vigye  hírét
mindannak, amit elérünk, legyen az siker vagy kudarc.

Ne a pénzt, s halált szolgáljuk, hanem segítsük az életet, hogy az élet és ne a pusztulás uralja országunkat!

Jászszentlászló, 2017. július 5.
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Kezdeményezők:

Nagy András, Jászszentlászló Község polgármestere

Patkós Zsolt, Szank Község polgármestere

Csontos Máté László, Móricgát Község Község polgármestere

Toldi Csaba, a Dong-ér – Kelő-ér vize Egyesület elnöke

Molnár  Géza    FFEK

A MAGYAR ÉLŐFALU HÁLÓZAT E-HÍRLEVELE

Szerkesztette: Zaja Péter (namzi@tvn.hu)

Lektor: Kajner Péter (kajnerp@elotisza.hu)

Régi hírleveleinket itt olvashatjátok: http://www.elofaluhalozat.hu/e-meh.php

Munkánkat segíti: A Magyar Élőfalu Hálózat, Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület és 

a Természetes Életmód Alapítvány

Tevékenységünket anyagilag segítheti a 

Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület

támogatásával: OTP 11743002-29912371
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