Kedves Barátaink!
Szeretettel meghívunk benneteket a 2017es Nyári Élőfalu Találkozóra!
Az esemény idén már a 22. alkalommal kerül megrendezésre. A kezdetek óta a Magyar
Élőfalu Hálózatot alkotó közösségek megerősödtek, és újabbak is csatlakoztak hozzájuk. A
mostani találkozó házigazdája az egyik "újonc", a Nyimi Öko Közösség lesz, a kiemelt téma
pedig a közösség alkotás, valamint a közösség megtartása és gazdagítása.
Egyre több ember keresi az utat, hogy visszataláljon a természethez és a természetközeli
élethez. A természet nemcsak az állatokat és növényeket, hanem a többi embertársunkat is
jelenti. Így egymáshoz is visszatalálunk.

XXII. Nyári Élőfalu Találkozó
2017. Július 79., Nyim
Program:
Péntek:
15:00tól

Érkezés, regisztráció és a szálláshelyek elfoglalása

17:0018:30

Bemutatkozik a Nyimi Öko Közösség

19:0020:00
20:0022:00

Vacsora
Tábortűz beszélgetéssel (nyársakat, nyerseket és egyéb hozzávalókat biztosítunk)

Szombat:
8:009:00

Reggeli

9:0010:30

Mit jelent a közösségi minőség? (Vágvölgyi Gusztáv Pablo)
Alapelvek és megvalósulásuk az intencionális közösségekben

11:0012:30

Női és férfi szerepek a közösségekben (Orosz Katalin, Kilián Imre)
Belső utak az önellátásban  megélni a szemléletváltást (Berecz Ágnes)

13:0015:00
15:0016:30
16:3018:45
19:0020:00
20:00től

Ebéd és szieszta
Kiscsoportos műhelyek és beszélgetések
Kiscsoportos műhelyek II. + Körbevezetés Nyimben és a közösség területein
Vacsora
Tábortűz zenével, alternatív programként filmvetítés

Vasárnap:
8:009:00

Reggeli

9:0010:30

Gyüttmentek többségben  új típusú közösségek gyarapodása (Harazin Dorka)
Közösségek átalakulóban (Bérces Dóra, Átalakuló Közösségek)

11:0012:30

MÉH Fórum: a hazai közösségek társadalmi szerepe  kapcsolódási lehetőségek

13:0015:00
14:30től

Ebéd és szieszta
Ebéd után kötetlen beszélgetés egymással és a műhelyvezetőkkel
Igény esetén ismételt körbevezetés Nyimben

Kiscsoportos műhelyek és beszélgetések:
(felajánlások esetén tovább bővülhet)
 Se nem kicsi, se nem nagy  a Nyimi Öko Közösség biokertészete
 Gyümölcsfák ápolása és betegségeik
 Sajtkészítés tehén és kecsketejből
 Közös kovász készítés, és kovászos kenyér sütés
 Komposztálás kis helyen, beltérben is
 Fedezzük fel a festőnövényeket
 Természet és művészet

Létszámbeli korlátok:
A találkozón idén legfeljebb 60 résztvevőt tudunk vendégül látni. A helyek a jelentkezési díjak
befizetésének sorrendjében töltődnek be.

Jelentkezés:
A jelentkezési lapunkat itt tölthetitek ki.
A jelentkezés a részvételi díj befizetésével válik véglegessé.
Ennek határideje: 2017. június 23. illetve amíg a helyek be nem telnek.
Az eseményen való részvétel teljes díja 12.500 Ft, ami magában foglalja a szállást és a napi
háromszori étkezést is (húsos ill. vegetáriánus menüvel).

Gyakorlati tudnivalók:
A szállás sátortáborban lesz, kültéri zuhanyzókkal, mosdókkal, komposzt toalettekkel.
Sátrainkban és jurtáinkban mindenki számára biztosítunk alvóhelyet. Polifoamot és hálózsákot
kérjük hozzatok magatok számára! Aki saját sátorban szeretne inkább éjszakázni, annak
természetesen lehetősége lesz azt felállítani (mosdó, toalett és áram közelében).
Mivel a programok is a szabadban lesznek, kérünk benneteket, hogy legyen nálatok megfelelő
ruházat (az időjárás hidegebbre fordulása vagy eső esetén is).

Megközelíthetőség:
Megérkezés és regisztráció helyszíne: 8612, Nyim, Rákóczi u. 4.
Itt további térképet adunk a helyszínekről, illetve segítünk a tájékozódásban.
Autóval: Siófoktól a 65ös úton Ságvárig, ahol ki lesz táblázva Nyim.
Tömegközlekedéssel: Buszok indulnak Siófokról (menetrendek.hu alapján): 14:50, 16:10,
16:45, 19:40 időpontokban.

Telekocsi szervezés:
Június 23. után összekötjük egymással azokat, akik a jelentkezési lapjukon jelezték, hogy
telekocsiba szeretnének szerveződni.

Információ:
A programmal és a jelentkezéssel kapcsolatos bármilyen kérdés esetén, kérjük ide írjatok:
info@felkelonap.hu



