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               TALÁLKOZÓ 
 

ÓPUSZTASZER 
2014. július 4-5-6. 

 

Szeretettel várunk 
Mindenkit! 

a házigazdák: Szeri Ökotanyák Szövetsége  
és  a VACKÖRTE 

http://www.elofaluhalozat.hu/
http://www.vackorte.hu/


Szeretettel várunk a XX. Nyári Élıfalu Találkozóra, 

 Ópusztaszerre, július 4-6. között! 
 

Elsı ízben szervez a SZÖSZ (Szeri Ökotanyák Szövetsége) Élıfalu Találkozót, ami komoly 
kihívás és nagy megtiszteltetés is, valamint elıször találkozunk egymással az Alföldön,  

aminek különösen örülünk. 
 

Íme a programok vázlata, ami még módosulhat, de inkább csak bıvülni fog a kínálat! 

 

Elıhét: június 30-tól július 4-ig - Belekóstolhatsz az ökológiai gazdálkodásba, a tanyasi életbe! 

Csak elızetes jeletkezés alapján! (További részletekért érdeklıdj Nagy Tamásnál:  

szeri.lile@gmail.com ) 

Július 4. péntek: 

15-18 óra: Regisztráció, szállás elfoglalása  

17 óra: Bede Ádám: Halmok az Alföldön - régészeti leletek, pusztuló értékek 

18 óra: Andrásfalvy Bertalan, Molnár Géza, Balogh Péter,: Az alföldi táj változásai  

20 óra: Vacsora 

21 óra: Alföldi hangok a tábortőz mellett - vendégeink az Ópusztaszeri Népzenei Tábor résztvevıi  

Július 5. szombat:  

      6 óra: Madarászat a pusztában, a kék vércsék és szalakóták földjén (kis csoportos) 

7 óra: Batyus reggeli (kenyeret biztosítunk, rávalókat a résztvevık hozzák a közös asztalra!) 

8 óra: Hangfürdı  

9 óra: Mi a SZÖSZ? – bemutatkozik a Szeri Ökotanyák Szövetsége 

10 órától Mőhelyfoglalkozások (I. 10-11.20 óra;   II. 11.40-13 óra;  III. 14-15.30 óra) – „Ökomami”; 

Iskola másképpen; Háborítatlan szülés; Alternatív méhészet; Komposzt toalett; Természetes építészet; 

Minden napra egy csésze gyógytea; Gyógynövények házi feldolgozása; Alkalmazkodó gyümölcsészet; 

Ehetı vadnövények; Mindennapi kenyerünk; Vegetarianizmus – miért és hogyan?; Permakultúra egy 

család életében; Tájfajtákban rejlı lehetıségek, jelentıségük, szerepük a kiskertben; Kisközösségek 

emberi viszonyai; Megújuló mővészetek az újjáalakuló közösségekben; Anasztázia üzenete… 

     13-14 óra: Ebéd 

16 óra: Az élıfalvak bemutatkozása  

18 óra: Törıcsik István: A tanyák múltja és jövıje 

19 óra: Vacsora 

20 óra: MENTÉS MÁSKÉNT TRIÓ moldvai muzsikája és táncház  

22 óra: A Dél-Alföld természeti értékei – Barkóczi Csaba diaporámája 

Július 6. vasárnap:  

7 óra: Batyus reggeli (kenyeret biztosítunk, rávalókat a résztvevık hozzák a közös asztalra!) 

8 óra: Tanyalátogatások – kis csoportokban megismerhetsz egy-egy tanyát a SZÖSZ tagjai 

közül, annak lakóit, gazdaságát, értékeit, nehézségeit… egyszóval ÉLETÉT! 

12 óra: Útravaló – Vélemények, tapasztalatok, összegzések 

13 óra: Ebéd 

 

Szombaton gyermekprogramokkal várjuk a kicsiket 8-18 óráig! 

Lesz kézmőveskedés, nemezelés, mini játszótér, mesemondás, népi játékok, kirándulás... 

 

További részletek hamarosan a www.elofaluhalozat.hu ill. www.vackorte.hu címen vagy érdeklıdj  

Nagy Tamásnál a szeri.lile@gmail.com címen! 



 

 

Ha részt szeretnél venni a Találkozón, kérjük, hogy 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 közleménybe írd be, hogy 
ADOMÁNY és a nevedet!)  
A jelentkezés határideje: 2014. június 20. 
 

 
PRAKTIKUS TUDNIVALÓK 

 

REGISZTRÁCIÓS 
DÍJ 
(a programokon 
való részvételre 
jogosít) 

NAPIJEGY 
(kedvezményes – 
elıre utalás esetén) 

NAPIJEGY 
(a helyszínen) 

HÉTVÉGI JEGY 
(kedvezményes – 
elıre utalás esetén) 

HÉTVÉGI 
JEGY 
(a helyszínen) 

Péntek (július 4.) 1000 Ft/fı 1500 Ft/fı 3000 Ft/fı 4000Ft/fı 

Szombat (július 5.) 2500 Ft/fı 3000 Ft/fı érvényes érvényes 

Vasárnap (július 6.) 1000 Ft/fı 1500 Ft/fı érvényes érvényes 

 
Gyerekeknek (10 év alatt), ópusztaszeri, dóci és pusztaszeri lakosoknak, valamint Élıfalvakból 
érkezıknek ingyenes. 
 
Szállás 
A találkozó helyszínén kétféle szállással tudunk szolgálni: jurta szállás vagy sátorhely (saját sátorban). 
A jurták szınyegesek, bennük ágyak illetve matracok ágynemővel. 6-7 személy fér el egy jurtában. 
Ezekrıl bıvebb információ: www.opusztaszerimenes.hu  
A jurta szállás ára a találkozóra regisztráltaknak kedvezményesen: 2000 Ft/fı/éj. 
A területen sátorállítási lehetıség is van, ennek ára: 500 Ft/fı/éj. 
 
Étkezés 
A reggelik batyusak lesznek. Kérünk mindenkit, hogy hozzon magával valami saját készítéső, házi 
finomságot (lekvár, sajt, kolbász, kenyérre kenhetı krémek…) Ezeket fogjuk kitenni a nagy, közös 
reggelizı asztalra. A kenyeret (adalékanyag mentes, illetve biogabonából kézmőves pékségben sütött) és 
teát (gyógynövényekbıl készített) mi biztosítjuk a reggelihez. 
 
A további menü a következı: 
Péntek vacsora (slambuc/krumplis tészta savanyúsággal): 700 Ft/fı. 
Szombat ebéd (cukkinis lecsó): 700 Ft/fı. 
Szombat vacsora (bográcsgulyás/babgulyás és rétes): 900 Ft/fı. 
Vasárnap ebéd (paprikáskrumpli salátával): 700 Ft/fı. 
 
Kérjük, mindenki hozzon magával tányért, evıeszközt és poharat! Aki igényli, hozzon magával 
pokrócot, vagy valamilyen alkalmatosságot a füvön való üléshez! 
 


