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Az idei Gyüttment Találkozó bemutatása

A Gyüttment Találkozón 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 megismerhetjük korunk az ökotudatos létezéshez
kapcsolódó legújabb vívmányait is. Mindezt egy olyan eseményen, ahol
közösséget alkotva együtt keressük a válaszokat a jelenünket és jövőnket
feszítő társadalmi, gazdasági és környezeti kérdésekre.

Kiemelt célunk, hogy a kis helyi, a mi értékrendünkkel azonos szemléletben
élő közösségeket, csomópontokat támogassunk, és kapcsolatot építsünk ki
velük. Így egyrészt kölcsönösen erősíthetjük egymást, másrészt bátoríthatjuk
azokat, akik belevágnak ebbe az életmódba. Ennek segítségével hisszük,
hogy létrejöhetnek olyan vidéki csomópontok, ahol folyamatosan, az év
többi részében is történik a gyüttment élet, ahova lehet menni tanulni,
tapasztalni, segíteni, kapcsolódni.

Miért Magfalva?
A magyar hagyományunk része sok-sok egyszerű és szelíd módszer, amelyet
a gazdálkodásban, építkezésben meg lehet valósítani. Ez a mély ökológiai
tudás sajnos veszélyeztetett állapotban van, hiszen kikopóban vannak azok,
akik tudják és alkalmazzák is. Viszont ez a túlélésünk záloga, és egy olyan
kincs, amelyet most még össze tudunk gyűjteni, és tovább tudunk örökíteni.
Magfalva éppen ennek a tudásnak egy továbbörökítő központja kívánt mindig

https://gyuttmentfesztival.hu/rolunk/


is lenni, és ez valamilyen szinten meg is valósult, hiszen Magfalva a népi
gyógyászat egyik legerősebb, vagy A legerősebb központjává vált
Magyarországon.

Emellett az épített környezetre is a hagyományos technikák jellemzőek,
hiszen itt rakott vályogház,vályoggal tapasztott szalmabála ház, nádtetők
láthatók, amelyek amellett, hogy izgalmas látványosságok, sokat elárulnak a
hozzáállásukról is, hiszen eleve így építkeztek. Elég nagy területen
gazdálkodnak, ugyanakkor nehéz körülmények között, hiszen ez egy kunsági
homobuckás terület. ilyen helyen életet varázsolni pedig nagyon kemény
feladat. Amit viszont itt sikerül megvalósítani, az más hasonló tájon is
hasznosítható tudás lehet. Géczy Gábor sok témát átölelő előadásokat tartott,
és rengeteget tett értéktársainkért. Hiányzik nekünk, de biztosak vagyunk
benne, hogy örvendezik a lelke amiatt, hogy azon dolgozunk, hogy oda, az
általa alapított ökofaluba, Magfalvára menjünk.

Hogyan jutunk oda?

Kerékpárral:

Budapestről jöhetsz vonattal, majd Monornál leszállva egy 10km-es úton
átbringázhatsz Gomba településre, mellette találod majd Magfalvát.

Tömegközlekedéssel:

Budapestről Kőbánya-Kispestről indul busz Monorra, ahol a Tápióbicske felé
tartó buszra kell átszállni és Gomba községben, Vár út megállónál leszállni.
Innen gyalogosan 3 km az út. Kőbánya-Kispestről Monorra vonattal is el lehet
jutni, a Nyugati-Pályaudvarról illetve Kőbányáról. Monoron a vasútállomás és
a buszállomás között 15 perces gyaloglásra kell számítani (1.1km).

Autóval:

Budapestről a 4-es útról Monorig, onnan Gomba felé kb. 5 km után jobbra
földút, a sorompón nemzeti zászló, innen még 500 méter. Az út kb 1 órás
autóval.



Telekocsival:

Telekocsis, vagy egyéb közös utazás megbeszéléséhez létrehoztunk egy
“Magfalvára megyünk” Facebook csoportot:
https://www.facebook.com/groups/2338173329734699

Telekocsi felajánlásodat, illetve ha szabad autóhelyet keresel, ebbe a
táblázatba írd fel:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g0TFsEoNQzz54NcCP552IJDl0Y6J
6LBeii1co0ccVC4/edit?usp=sharing

Leggyakoribb kérdések és válaszok

Van-e még hely?

Igen, van, de mivel korlátozott létszámú rendezvényt tartunk, ahol - az
önkéntesekkel, szervezőkkel és programtartókkal együtt - maximum 500-an
lehetünk, ezért érdemes nem az utolsó pillanatra hagyni a regisztrációt és a
befizetést, ami a helyet biztosítja.

Hol lesz a szállás?

https://www.facebook.com/groups/2338173329734699/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g0TFsEoNQzz54NcCP552IJDl0Y6J6LBeii1co0ccVC4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g0TFsEoNQzz54NcCP552IJDl0Y6J6LBeii1co0ccVC4/edit?usp=sharing


A helyszínen, saját sátorban (vagy a parkolórészben, saját lakókocsiban),
ezért nem kell külön fizetni. Ha nem kényelmes neked a sátor, kereshetsz a
közelben szállást, ezt egyénileg kell megoldanod.

Mi a helyzet az étkezéssel?

A napi háromszori étkezés benne van a pártolói díjban. Tehát nem kell külön
fizetned a konyhán a reggeliért, az ebédért és a vacsoráért, mint az eddigi
fesztiváljainkon. Az egyetlen, ami plusz költség lehet, az a kocsmában,
teázóban elköltött pénz (egy vendéglátóhely fog kitelepülni). A konyhán
többféle menüvel készülünk majd, gondolunk a vegetáriánusokra, vegánokra
és a glutén-, vagy laktózérzékenyekre is. Éhen senki nem fog halni.

Mi van, ha négy napnál kevesebbre szeretnék menni?

Ezt is megteheted. Alapvetően négyféle pártolói tagunk van: aki csak egy
napra tud jönni, és az ennek megfelelő összeggel támogat minket, ő a
Megy-mag. Aki két napra csatlakozik, ő a Megy-magonc. A Megy-csemeték
mind a négy napon velünk vannak, és ennek megfelelő pártolói tagsági díjat
fizetnek, míg Megy-fa az, aki ennél nagyobb összeggel járul hozzá
tevékenységünkhöz.

A Megy-magok és Megy-magoncok ezen a jelentkezési lapon jelezhetik
részvételi szándékukat, ők választhatnak, hogy kérnek-e ételt tőlünk, vagy
arról maguk gondoskodnak:
https://forms.gle/uj1PDz21XUwjkGM77

Hozhatom-e a kutyámat?

Az edidgi fesztiválokra szabadon jöhettek a kutyák is, de akkor mindig egy
szabad, lakatlan területen voltunk. Idén viszont egy kisközösség élőhelyén,
akiknek az a kérése, hogy most ne hozzátok magatokkal négylábú
barátaitokat, hiszen egy működő gazdaságban leszünk, ahol háziállatok -
tyúkok, juhok - vannak, akiket szeretnénk megvédeni. Márpedig túl sok
kutyától ez majdnem lehetetlen feladat. Ezért kérünk erre Titeket, és nagyon
köszönjük a megértéseteket!

https://forms.gle/uj1PDz21XUwjkGM77


Mikor rendezünk "szokásos" fesztivált?

Ez lényegében az lesz, csak kevesebben leszünk. De amúgy pont ugyanarra
kell számítani, mint amit eddig megszokhattatok, hangulatban, szakmai
programokban, kapcsolódásokban. És azért Találkozó, mert most Ti, akik a
pártolói tagjainkká váltok, közelebbi kapcsolatba kerültök velünk, nemcsak
"egyszerű" rendezvény-résztvevők lesztek, hanem értéktársaink, az
Egyesületünk tagjai, akiknek fontosak a mi céljaink, tevékenységeink.

Kell-e védettségi igazolvány?

Nem. Nem lépjük át az 500 főt.

Mi lesz a gyerekekkel?

Számukra is épül egy tér, gyerekfoglalkozásokkal, gyerekmegőrzéssel, de a
szakmai programokon belül is lesz számos olyan, ahol nagyon szívesen látjuk
őket: főleg az Építők terében, és a piacosok workshopjain. Nem fognak
unatkozni, az tuti.

Mit jelent, hogy a Találkozó nulla hulladék szemléletű?

Évek óta nulla hulladék személetben szervezzük a rendezvényeinket. Erről a
legfontosabb tudnivalók:

- a zuhanyzókban csak lebomló szappanokat, tisztálkodószereket lehet
használni (a helyszínen be lehet ilyeneket majd szerezni)

- saját tányért, evőeszközt, bögrét kell hozni, érdemes szütyőket is, ha
vásárolnátok a piacon, mert nem lesz náluk zacskó

- szemetesek nem lesznek, ha bármilyen csomagolóanyagot behoztok,
azt haza kell vinni a rendezvény után.

Mennyi a pártolói díj és hova tudom befizetni?

Ha mind a négy napra jössz, tehát Megy-csemete leszel, akkor a pártolói díj,
amely tartalmazza a programok látogatásán túl a napi háromszori étkezést is:



39 000 forint. Csak 18 éven felüliek lehetnek pártolói tagjaink, de a Találkozón
szívesen látjuk a gyermekeket is. Az ő díjuk négy napra (amely szintén
tartalmazza a napi háromszori étkezést):
0-3 éves korig: ingyenes
4-9 éves korig: 9 000 forint
10-17 éves korig: 19 000 forint.

Ha ennél kevesebb napra jössz, akkor a napidíj háromszori étkezéssel együtt:
0-3 éves korig: ingyenes
4-9 éves korig: 3 000 forint
10-17 éves korig: 5 000 forint
18 éven felül: 12 000 forint.

Ha napidíjat veszel, de étkezés nélkül, tehát magad oldod meg az
étkezésedet:
0-7 évig: ingyenes
8-17 évig: 2 500 forint
18 éven felül: 8 000 forint.

A befizetéseket a Mindenegyüttmegy Egyesület számlaszámára várjuk:
16200247-10014963

Udvarok bemutatása

Gazdálkodók Tere
Idén a Gazdálkodók Tere a Magyar Permakultúra Egyesület gondozásában a
természetközeli gazdálkodás teljes folyamatát mutatja be. A tervezéstől és
területvásárlástól kezdve, a talaj és vízgazdálkodáson, növényeken, állatokon
át, egészen a termények és termékek értékesítéséig minden fontos témát
körüljárunk, hogy kellő municiót adhassunk azoknak a számára, akik
szeretnének vidékre költözni és önfenntartó gazdálkodásba kezdeni.
Előadások, beszélgetések és esti programok is várhatók. Udvargazdasszony:
Krasznai Beatrix



Közösségi Udvar
A közösségeket nők, férfiak, egyedülállók és párok alkotják. Ez a tény az egyik
legerőteljesebb csoportdinamikai tényező. Ez a gyakran rejtett – a közösség
tudatalattijában zajló – dinamika akár arra is képes, hogy teljesen szétverje a
közösséget. Ha azonban tudatosítjuk, ha képesek vagyunk jól megbeszélni,
akkor az egyik legfontosabb erőforrásunkká válhat. Ezért az idén a Közösségi
udvar a női-férfi és párkapcsolati dinamika – amúgy nehezen
megbeszélhető, kényes, sok tabut tartalmazó – témáját dolgozza fel.
Udvargazdák: Szép Éva és Vágvölgyi Gusztáv - Pabló

Építők Tere

Idén az Építők Tere a Környezettudatos Építők Szervezete gondozásában a
fenntartható építészet lehetőségeit fogja bemutatni. A környezettudatosság
szempontja érvényesül az épület teljes életciklusa során:
- az építkezéshez helyi anyagokat igyekezünk használni
- a fenntartás során cél a minél nagyobb energiatudatosság és a bontásra
kerülő épület anyagai a természetbe visszaintegrálódnak.
Témák: vályogvetés, szalmaépítés, kemenceépítés, kenderbeton fal, díszítő
vályogozás, népi kis épületek gazdálkodáshoz.
Előadók, workshop tartók: Bihari Ádám, Varga Rita, Lénárt István, Buzás
Miklós, Révész Gabriella, Medgyasszay Péter, Horesnyi Béla
Udvargazdasszony: Varga Rita

Gyógyító Tér

Ismered ömagad? Mikor vagy jelen az életedben? Mennyire vagy tudatos? A
magfalvai népi gyógyító faluban megismerkedhetsz olyan egyszerű
praktikákkal, amik segítenek egészségben és jelenben tartani önmagad.
Gyógyító módszerek, amiket megtapasztalhatsz itt: kenés, inazás,
csontkovácsolás, köpölyözés, piócázás, gyógyító beszélgetés,
csillagbölcselet, meridián torna, a gyógynövény ismeret alapjai.
Udvargazdasszony: Géczy Margit



Kisközösségi Udvar Stand

A Kisközösségi Program célja, hogy minél több ökologikus helyi kisközösség
kialakulását segítse elő itthon, mindenféle méretű településen. A Gyüttment
Találkozón a Közösségi Udvarban várunk standunkkal. Nézz be hozzánk, ha
helyi társakat keresel, akikkel ökologikus irányba fordíthatjátok a szűkebb és
tágabb környezetetek gondolkodását, életét. Gyere, ha már van közösséged,
de még további csatlakozókat keresel, vagy ha még csak vágysz a társakra, és
nem tudod, hogyan találj rájuk. Találsz nálunk lelkesítő információkat hazai
ökoközösségekről, megismerkedhetsz az Új Koma Háló tagjaival, mutatunk
helyi, közösségi cselekvési ötleteket, inspiráló könyveket. Készülünk kvízzel,
Zöld Activity-vel, valamint terveink szerint a Találkozó összes résztvevőjét
megmozgató komázódós játékkal. A Kapcsolódj közösségbe! programjainkon
pedig több alkalommal teret adunk az ismerkedésre is a Találkozó résztvevői
között.

Zenei Tér

A Kisközösségi Program célja, hogy minél több ökologikus helyi kisközösség
kialakulását segítse elő itthon, mindenféle méretű településen. A Gyüttment
Találkozón a Közösségi Udvarban várunk standunkkal. Nézz be hozzánk, ha
helyi társakat keresel, akikkel ökologikus irányba fordíthatjátok a szűkebb és
tágabb környezetetek gondolkodását, életét. Gyere, ha már van közösséged,
de még további csatlakozókat keresel, vagy ha még csak vágysz a társakra, és
nem tudod, hogyan találj rájuk. Találsz nálunk lelkesítő információkat hazai
ökoközösségekről, megismerkedhetsz az Új Koma Háló tagjaival, mutatunk
helyi, közösségi cselekvési ötleteket, inspiráló könyveket. Készülünk kvízzel,
Zöld Activity-vel, valamint terveink szerint a Találkozó összes résztvevőjét
megmozgató komázódós játékkal. A Kapcsolódj közösségbe! programjainkon
pedig több alkalommal teret adunk az ismerkedésre is a Találkozó résztvevői
között.

Piactér

A Gyüttment Találkozón idén is több piacos fog megjelenni, többen közülük
bemutatják majd kézműves tudásukat.

http://www.kiskozossegek.hu/uj-koma-halo
http://www.kiskozossegek.hu/uj-koma-halo


Nyílt tér

A Nyílt térben lehetőséget adunk pártolói tagjainknak, hogy előadást
tartsanak egy témában. Ezek lehetnek olyan plusz programok, amelyek az
udvarok programjaiba már nem férnek bele, de még értékes tartalmak
lehetnek, olyanoktól, akik valamilyen plusz érdekes tudást behoznak, az
udvarban teret adnunk nekik ahhoz, hogy ezt elmondhassák sokaknak.
Udvargazda: Vida Juli



Programok Napi bontásban

Augusztus 26., csütörtök

09:00 -
10:30

Programindító: Bemutatkozik az Egyesület és az
udvargazdák

Megyszínpad – Mi
Gyüttmentek – előadás

10:00 -
16:00

Halasági-Csibi gyógynövényes kert: Teakészítés
gyógynövényekből Piactér

10:00 -
16:00 Kovács Péter: Késélezés és kaszakalapálás Piactér

10:00 -
16:00 Kovács Réka: Szitanyomás pólóra Piactér

10:00 -
16:00

Kupai Dávid (Tetragenom Kft.): Ipari kender alapú
termékek Piactér

10:00 -
16:00 Simon Szilvia: Apróságok varrása Piactér

10:00 -
16:00 Tamás István: Peddignád-üvegfonás Piactér

10:00 -
16:00 Tóth Ágnes: Ékszerek fűzése ásványokból Piactér

10:30 -
12:00

Baji Béla: Művelési ág, jogi szabályozás
Magyarországon Gazdálkodók tere

10:30 -
12:00 Horesnyi Béla: Kender az építészetben

Megyszínpad – építő
udvar előadás

10:30 -
12:00

Révész Gabriella, Varga Rita: Díszítővályog
előkészületek Építő tér

11:00 -
12:00

Sziebig Tímea: Csillagbölcselet, Gyüttmentek
vagyunk itt a Földi életben mindannyian

Népi gyógyászat tere –
színpad

https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/programindito-bemutatkozik-az-egyesulet-es-az-udvargazdak/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/programindito-bemutatkozik-az-egyesulet-es-az-udvargazdak/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/halasagi-csibi-gyogynovenyes-kert-teakeszites-gyogynovenyekbol/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/halasagi-csibi-gyogynovenyes-kert-teakeszites-gyogynovenyekbol/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/kovacs-peter-keselezes-es-kaszakalapalas/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/kovacs-reka-szitanyomas-polora/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/kupai-david-tetragenom-kft-ipari-kender-alapu-termekek/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/kupai-david-tetragenom-kft-ipari-kender-alapu-termekek/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/simon-szilvia-aprosagok-varrasa/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/tamas-istvan-peddignad-uvegfonas/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/toth-agnes-ekszerek-fuzese-asvanyokbol/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/baji-bela-muvelesi-ag-jogi-szabalyozas-magyarorszagon/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/baji-bela-muvelesi-ag-jogi-szabalyozas-magyarorszagon/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/horesnyi-bela-kender-az-epiteszetben/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/revesz-gabriella-varga-rita-diszitovalyog-elokeszuletek/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/revesz-gabriella-varga-rita-diszitovalyog-elokeszuletek/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/sziebig-timea-csillagbolcselet-gyuttmentek-vagyunk-itt-a-foldi-eletben-mindannyian/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/sziebig-timea-csillagbolcselet-gyuttmentek-vagyunk-itt-a-foldi-eletben-mindannyian/


14:00 -
16:00 Baji Béla: Permakultúra. A 30 év tapasztalata. Gazdálkodók tere

14:00 -
18:00

Életmód váltó coaching - folyamatos program, 1
órás időkeretekben Közösségi udvar

14:00 -
16:00 Közösségi udvar nyitó előadás

Megyszínpad – közösségi
udvar előadás

14:00 -
16:00

Vígvári János (Vigesz): Közösségek fejlődése
napjainkig és a "megbetegedésük" lehetséges okai

Népi gyógyászat tere –
színpad

16:00 -
18:00

Bemutatkozik: A Magyar Permakultúra Egyesület és
a PDC találkozó - beszélgetőkör Gazdálkodók tere

16:00 -
18:00

Férfi kör - közösség, kapcsolat ahogy a férfiak
megélik Közösségi udvar

16:00 -
18:00

Mizda Mária: Gyógynövényeink és gyomnövényeink
üzenete

Népi gyógyászat tere –
színpad

16:00 -
18:00 Női kör - közösség, kapcsolat ahogy a nők megélik Közösségi udvar

16:00 -
18:00

Szijártó Csilla: Lét Alap-Alap Lét Országh József
VÍZÖNELLÁTÓ Rendszerével

Megyszínpad –
gazdálkodók tere előadás

16:00 -
18:00 Tóth Ágnes: Hogyan segítenek az ásványok? Piactér

Augusztus 27., Péntek

10:00 -
16:00

Halasági-Csibi gyógynövényes kert: Teakészítés
gyógynövényekből Piactér

10:00 -
16:00 Kovács Péter: Késélezés és kaszakalapálás Piactér

https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/baji-bela-permakultura-30-ev-tapasztalata/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/eletmod-valto-coaching/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/eletmod-valto-coaching/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/kozossegi-udvar-nyito-eloadas/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/vigvari-janos-vigesz-kozossegek-fejlodese-napjainkig-es-a-megbetegedesuk-lehetseges-okai/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/vigvari-janos-vigesz-kozossegek-fejlodese-napjainkig-es-a-megbetegedesuk-lehetseges-okai/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/bemutatkozik-a-magyar-permakulura-egyesulet-es-a-pdc-kepzes/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/bemutatkozik-a-magyar-permakulura-egyesulet-es-a-pdc-kepzes/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/ferfi-kor-kozosseg-kapcsolat-ahogy-a-ferfiak-megelik/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/ferfi-kor-kozosseg-kapcsolat-ahogy-a-ferfiak-megelik/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/mizda-maria-gyogynovenyeink-es-gyomnovenyeink-uzenete/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/mizda-maria-gyogynovenyeink-es-gyomnovenyeink-uzenete/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/noi-kor-kozosseg-kapcsolat-ahogy-a-nok-megelik/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/szijarto-csilla-let-alap-alap-let-orszagh-jozsef-vizonellato-rendszerevel/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/szijarto-csilla-let-alap-alap-let-orszagh-jozsef-vizonellato-rendszerevel/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/toth-agnes-hogyan-segitenek-az-asvanyok/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/halasagi-csibi-gyogynovenyes-kert-teakeszites-gyogynovenyekbol/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/halasagi-csibi-gyogynovenyes-kert-teakeszites-gyogynovenyekbol/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/kovacs-peter-keselezes-es-kaszakalapalas/


10:00 -
16:00 Kovács Réka: Szitanyomás pólóra Piactér

10:00 -
16:00

Kupai Dávid (Tetragenom Kft.): Ipari kender alapú
termékek Piactér

10:00 -
16:00 Simon Szilvia: Apróságok varrása Piactér

10:00 -
16:00 Tamás István: Peddignád-üvegfonás Piactér

10:00 -
16:00 Tóth Ágnes: Ékszerek fűzése ásványokból Piactér

09:00 -
10:30

Amit meg akarunk tudni egymástól és egymásról -
Női-Férfi kör együtt Közösségi udvar

09:00 -
10:30

Kertész Ildikó: városból vidékre, a kiköltözés kihívásai -
beszélgetőkör Gazdálkodók tere

09:00 -
12:00

Ki vagyok én a másik nem terében? - Önfejlesztők
Birodalma csapata - műhely Közösségi udvar

09:00 -
10:30

Révész Gabriella, Varga Rita: Díszítő vályogozás,
bemutató Építő tér

09:00 -
10:30 Víg Vitália: Talaj+élet=egészség

Megyszínpad –
gazdálkodók tere
előadás

10:30 -
12:00

Lénárt István: kocsikerékre illesztett tyúkól tapasztása:
bemutató Építő tér

10:30 -
12:00

Orosz Katalin: Köt, kötél, kötelező, elköteleződés – egy
kis pszichológia a kitartásról és a szabadságról

Megyszínpad –
közösségi udvar
előadás

10:30 -
12:00 Víg Vitália: talajélet, talajkérdés - beszélgetőkör Gazdálkodók tere

https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/kovacs-reka-szitanyomas-polora/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/kupai-david-tetragenom-kft-ipari-kender-alapu-termekek/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/kupai-david-tetragenom-kft-ipari-kender-alapu-termekek/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/simon-szilvia-aprosagok-varrasa/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/tamas-istvan-peddignad-uvegfonas/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/toth-agnes-ekszerek-fuzese-asvanyokbol/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/amit-meg-akarunk-tudni-egymastol-es-egymasrol-noi-ferfi-kor-egyutt/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/amit-meg-akarunk-tudni-egymastol-es-egymasrol-noi-ferfi-kor-egyutt/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/kertesz-ildiko-varosbol-videkre-a-kikoltozes-kihivasai/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/kertesz-ildiko-varosbol-videkre-a-kikoltozes-kihivasai/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/ki-vagyok-en-a-masik-nem-tereben-onfejlesztok-birodalma-csapata-muhely/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/ki-vagyok-en-a-masik-nem-tereben-onfejlesztok-birodalma-csapata-muhely/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/revesz-gabriella-varga-rita-diszito-valyogozas-bemutato/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/revesz-gabriella-varga-rita-diszito-valyogozas-bemutato/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/vig-vitalia-talajeletegeszseg/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/lenart-istvan-kocsikerekre-illesztett-tyukol-tapasztasa-bemutato/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/lenart-istvan-kocsikerekre-illesztett-tyukol-tapasztasa-bemutato/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/orosz-katalin-a-feminin-es-maszkulin-energia-a-kozossegben/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/orosz-katalin-a-feminin-es-maszkulin-energia-a-kozossegben/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/vig-vitalia-talajelet-talajkerdes/


11:00 -
12:00

Sziebig Tímea: Csillagbölcselet, a szerelem földi
mélységei és égi magasságai a Csillagok tükrében

Népi gyógyászat tere –
színpad

14:00 -
18:00

Életmód váltó coaching - folyamatos program, 1 órás
időkeretekben Közösségi udvar

14:00 -
16:00

Kiss Dóri: Magtól a terményig. Magfogás, palánta
nevelés növénytársítás Gazdálkodók tere

14:00 -
16:00

Közösségeink valósága facilitált beszélgetés (Nyimi
Öko Közösség, Berceli Közösség, Hideghegyi Menedék
közössége, Visnyeszéplaki közössség) Közösségi udvar

14:00 -
16:00

Medgyasszay Péter: A szalmaépítészet magyarországi
tapasztalatai az eltelt 15 évben

Megyszínpad – építő
udvar előadás

14:00 -
15:00

Vígvári János(Vigesz): Minden közösség csak annyira
fejlődhet amennyire a tagjai képesek fejlődni

Népi gyógyászat tere –
színpad

16:00 -
18:00 Medgyasszay Péter: Beszélgetés a szalma építésről Építő tér

16:00 -
18:00 Midza Mária: Egyszerű házipatika készítése

Népi gyógyászat tere –
színpad

16:00 -
18:00

Orosz Katalin: A közösségi élet gyakorlata –
tapasztalatok megosztása a fejlődésről a
műhelymunkában Közösségi udvar

16:00 -
18:00

Szőke Karola: A nemek közötti béke, mint a közösség
egyik pillére - tapasztalatok Tameráról

Megyszínpad –
közösségi udvar
előadás

16:00 -
18:00 Török Hunor: vadon-, haszon- és háziállatok a tanyán Gazdálkodók tere

16:00 -
18:00

Tóth Ágnes: Ásványok keletkezése, megnevezése
(gyerekeknek) Piactér

https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/sziebig-timea-csillagbolcselet-a-szerelem-foldi-melysegei-es-egi-magassagai-a-csillagok-tukreben/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/sziebig-timea-csillagbolcselet-a-szerelem-foldi-melysegei-es-egi-magassagai-a-csillagok-tukreben/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/eletmod-valto-coaching-folyamatos-program-1-oras-idokeretekben/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/eletmod-valto-coaching-folyamatos-program-1-oras-idokeretekben/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/kiss-dori-magtol-termenyig/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/kiss-dori-magtol-termenyig/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/kozossegeink-valosaga-facilitalt-beszelgetes-nyimi-oko-kozosseg-berceli-kozosseg-hideghegyi-kozosseg-visnyeszeplak/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/kozossegeink-valosaga-facilitalt-beszelgetes-nyimi-oko-kozosseg-berceli-kozosseg-hideghegyi-kozosseg-visnyeszeplak/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/kozossegeink-valosaga-facilitalt-beszelgetes-nyimi-oko-kozosseg-berceli-kozosseg-hideghegyi-kozosseg-visnyeszeplak/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/medgyasszay-peter-a-szalmaepiteszet-magyarorszagi-tapasztalatai-az-eltelt-15-evben/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/medgyasszay-peter-a-szalmaepiteszet-magyarorszagi-tapasztalatai-az-eltelt-15-evben/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/vigvari-janosvigesz-minden-kozosseg-csak-annyira-fejlodhet-amennyire-a-tagjai-kepesek-fejlodni/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/vigvari-janosvigesz-minden-kozosseg-csak-annyira-fejlodhet-amennyire-a-tagjai-kepesek-fejlodni/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/medgyasszay-peter-beszelgetes-a-szalma-epitesrol/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/midza-maria-egyszeru-hazipatika-keszitese/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/orosz-katalin-elkotelezodes-muhely/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/orosz-katalin-elkotelezodes-muhely/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/orosz-katalin-elkotelezodes-muhely/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/szoke-karola-a-nemek-kozotti-beke/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/szoke-karola-a-nemek-kozotti-beke/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/torok-hunor-vadon-haszon-es-haziallatok-a-tanyan/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/toth-agnes-asvanyok-keletkezese-megnevezese-gyerekeknek/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/toth-agnes-asvanyok-keletkezese-megnevezese-gyerekeknek/


Augusztus 28., Szombat

10:00 -
16:00

Halasági-Csibi gyógynövényes kert: Teakészítés
gyógynövényekből Piactér

10:00 -
16:00 Kovács Péter: Késélezés és kaszakalapálás Piactér

10:00 -
16:00 Kovács Réka: Szitanyomás pólóra Piactér

10:00 -
16:00

Kupai Dávid (Tetragenom Kft.): Ipari kender alapú
termékek Piactér

10:00 -
16:00 Simon Szilvia: Apróságok varrása Piactér

10:00 -
16:00 Tamás István: Peddignád-üvegfonás Piactér

10:00 -
16:00 Tóth Ágnes: Ékszerek fűzése ásványokból Piactér

09:00 -
10:30 Berecz Ági: Anyaság a közösségekben Közösségi udvar

09:00 -
12:00

Életmód váltó coaching - folyamatos program, 1 órás
időkeretekben Közösségi udvar

09:00 -
10:30

Gál Izóra: Gyomnövény vagy gyógynövény?
Gyomnövénytúra Magfalván Gazdálkodók tere

09:00 -
10:30

Lénárt István: kocsikerékre illesztett tyúkól tapasztása:
bemutató 2 Építő tér

09:00 -
10:30

Vágvölgyi Gusztáv - Pabló: Férfi-női-párkapcsolati
dinamika a közösségeinkben

Megyszínpad –
közösségi udvar
előadás

https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/halasagi-csibi-gyogynovenyes-kert-teakeszites-gyogynovenyekbol/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/halasagi-csibi-gyogynovenyes-kert-teakeszites-gyogynovenyekbol/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/kovacs-peter-keselezes-es-kaszakalapalas/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/kovacs-reka-szitanyomas-polora/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/kupai-david-tetragenom-kft-ipari-kender-alapu-termekek/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/kupai-david-tetragenom-kft-ipari-kender-alapu-termekek/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/simon-szilvia-aprosagok-varrasa/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/tamas-istvan-peddignad-uvegfonas/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/toth-agnes-ekszerek-fuzese-asvanyokbol/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/berecz-agi-anyasag-a-kozossegekben/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/eletmod-valto-coaching-folyamatos-program-1-oras-idokeretekben-2/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/eletmod-valto-coaching-folyamatos-program-1-oras-idokeretekben-2/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/gal-izora-gyomnovenytura/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/gal-izora-gyomnovenytura/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/lenart-istvan-kocsikerekre-illesztett-tyukol-tapasztasa-bemutato-2/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/lenart-istvan-kocsikerekre-illesztett-tyukol-tapasztasa-bemutato-2/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/vagvolgyi-gusztav-pablo-ferfi-noi-parkapcsolati-dinamika-a-kozossegeinkben/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/vagvolgyi-gusztav-pablo-ferfi-noi-parkapcsolati-dinamika-a-kozossegeinkben/


10:30 -
12:00 Férfi kör - közösség, kapcsolat ahogy a férfiak megélik Közösségi udvar

10:30 -
12:00

Gál Izóra: Én Gyomnövény vagyok, Neked mi a
szupererőd? Gazdálkodók tere

10:30 -
12:00 Mindenegyüttmegy, egy gyüttment hálózat jövője

Megyszínpad – Mi
Gyüttmentek –
előadás

10:30 -
12:00 Női kör - közösség, kapcsolat ahogy a nők megélik Közösségi udvar

10:30 -
12:00

Révész Gabriella, Varga Rita: Díszítő vályogozás:
bemutató 2 Építő tér

11:00 -
12:00 Volár Ferenc: Útkeresés rováskártyával

Népi gyógyászat tere
– színpad

14:00 -
16:00

A szexuális energia, mint teremtő energia a közösségben
- Pódium beszélgetés Közösségi udvar

14:00 -
16:00

Bihari Ádám: Kortárs vályogépítészet lehetőségei
napjainkban

Megyszínpad – építő
udvar előadás

14:00 -
16:00 Kulcsár Balázs: Élet a gyümölcsösben Gazdálkodók tere

14:00 -
15:00

Vígvári János (Vigesz): A digitális közösségek veszélyei, a
lelki és szellemi fejlődésre

Népi gyógyászat tere
– színpad

15:00 -
18:00

Életmód váltó coaching - folyamatos program, 1 órás
időkeretekben Közösségi udvar

16:00 -
18:00 Dankó Zsuzsa: Manuálterápiák

Népi gyógyászat tere
– színpad

16:00 -
18:00

Élőfalu hálózat (MÉH) tagjainak élete a hullámok
közepette Közösségi udvar

https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/ferfi-kor-kozosseg-kapcsolat-ahogy-a-ferfiak-megelik-2/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/gal-izora-gyomok-gyogynovenyek/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/gal-izora-gyomok-gyogynovenyek/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/mindenegyuttmegy-egy-gyuttment-halozat-jovoje/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/noi-kor-kozosseg-kapcsolat-ahogy-a-nok-megelik-2/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/revesz-gabriella-varga-rita-diszito-valyogozas-bemutato-2/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/revesz-gabriella-varga-rita-diszito-valyogozas-bemutato-2/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/volar-ferenc-utkereses-rovaskartyaval/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/a-szexualis-energia-mint-teremto-energia-a-kozossegben/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/a-szexualis-energia-mint-teremto-energia-a-kozossegben/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/bihari-adam-kortars-valyogepiteszet-lehetosegei-napjainkban/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/bihari-adam-kortars-valyogepiteszet-lehetosegei-napjainkban/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/kulcsar-balazs-erdokert-gyumolcsos/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/vigvari-janos-vigesz-a-digitalis-kozossegek-veszelyei-a-lelki-es-szellemi-fejlodesre/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/vigvari-janos-vigesz-a-digitalis-kozossegek-veszelyei-a-lelki-es-szellemi-fejlodesre/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/eletmod-valto-coaching-folyamatos-program-1-oras-idokeretekben-3/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/eletmod-valto-coaching-folyamatos-program-1-oras-idokeretekben-3/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/danko-zsuzsa-manualterapiak/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/elofalu-halozat-tagjainak-elete-a-hullamok-kozepette/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/elofalu-halozat-tagjainak-elete-a-hullamok-kozepette/


16:00 -
18:00 Önellátás, önfenntartás: kerekasztal-beszélgetés

Megyszínpad –
közösségi udvar
előadás

16:00 -
18:00

Szijártó Csilla: a táplálkozás jövője a VÍZÖNELLÁTÓ
rendszer Gazdálkodók tere

16:00 -
18:00 Szőke Karola: Otthon lenni a testünkben Közösségi udvar

18:00 -
21:00 Magfalva permakultúrás tervezése, nyitott műhely Gazdálkodók tere

Augusztus 29., Vasárnap

10:00 -
16:00

Halasági-Csibi gyógynövényes kert: Teakészítés
gyógynövényekből Piactér

10:00 -
16:00 Kovács Péter: Késélezés és kaszakalapálás Piactér

10:00 -
16:00 Kovács Réka: Szitanyomás pólóra Piactér

10:00 -
16:00

Kupai Dávid (Tetragenom Kft.): Ipari kender alapú
termékek Piactér

10:00 -
16:00 Simon Szilvia: Apróságok varrása Piactér

10:00 -
16:00 Tamás István: Peddignád-üvegfonás Piactér

10:00 -
16:00 Tóth Ágnes: Ékszerek fűzése ásványokból Piactér

09:00 -
10:30

Díszítő vályogozás; Révész Gabriella, Varga Rita:
bemutató 3 Építő tér

https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/onellatas-onfenntartas-kerekasztal-beszelgetes/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/szijarto-csilla-vizonellato-rendszer-2/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/szijarto-csilla-vizonellato-rendszer-2/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/szoke-karola-otthon-lenni-a-testunkben/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/magfalva-permakulturas-tervezese/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/halasagi-csibi-gyogynovenyes-kert-teakeszites-gyogynovenyekbol/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/halasagi-csibi-gyogynovenyes-kert-teakeszites-gyogynovenyekbol/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/kovacs-peter-keselezes-es-kaszakalapalas/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/kovacs-reka-szitanyomas-polora/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/kupai-david-tetragenom-kft-ipari-kender-alapu-termekek/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/kupai-david-tetragenom-kft-ipari-kender-alapu-termekek/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/simon-szilvia-aprosagok-varrasa/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/tamas-istvan-peddignad-uvegfonas/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/toth-agnes-ekszerek-fuzese-asvanyokbol/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/diszito-valyogozas-revesz-gabriella-varga-rita-bemutato-3/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/diszito-valyogozas-revesz-gabriella-varga-rita-bemutato-3/


09:00 -
12:00

Életmód váltó coaching - folyamatos program, 1 órás
időkeretekben Közösségi udvar

09:00 -
10:30

Sipos Mihály: Élet a tanyán, fenntartható
visszafejlődés

Megyszínpad –
gazdálkodók tere előadás

09:00 -
12:00

Ugyanarról egészen másképp - Council - Szabó
Gyula facilitálásával Közösségi udvar

09:00 -
10:30 Zaka Dominika: élet szabadon Gazdálkodók tere

10:30 -
12:00 Rozgics-család: Jurtamesék

Megyszínpad – Mi
Gyüttmentek – előadás

10:30 -
12:00

Sipos Mihály: Gazdálkodj Szeliden! Fenntartható
visszafejlődés - Beszélgetőkör Gazdálkodók tere

11:00 -
12:00

Sziebig Tímea: Csillagbölcselet, Csillagok üzenete az
év további részére

Népi gyógyászat tere –
színpad

14:00 -
16:00 Búzás Miklós: A gazdálkodás kisépületei

Megyszínpad – építő
udvar előadás

14:00 -
16:00

Ruszkai Krisztina és Sipos Mihály: tanyasi
gazdaasszony élet - beszélgetőkör Gazdálkodók tere

14:00 -
16:00

Szőke Karola, Szép Éva és Vágvölgyi Gusztáv - Pabló:
Közösségi udvar záró előadása Közösségi udvar

14:00 -
15:00 Vígvári János (Vigesz): A jövő közösségi ideái

Népi gyógyászat tere –
színpad

16:00 -
18:00 Gyógyító Tér: Tapasztalatok megosztása

Népi gyógyászat tere –
színpad

Várunk szeretettel az idei Gyüttment Találkozón, Magfalván,
augusztus 26 és 29 között!

https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/eletmod-valto-coaching-folyamatos-program-1-oras-idokeretekben-4/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/eletmod-valto-coaching-folyamatos-program-1-oras-idokeretekben-4/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/sipos-mihaly-elet-a-tanyan-fenntarthato-visszafejlodes/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/sipos-mihaly-elet-a-tanyan-fenntarthato-visszafejlodes/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/ugyanarrol-egeszen-maskepp-council-szabo-gyula-facilitalasaval/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/ugyanarrol-egeszen-maskepp-council-szabo-gyula-facilitalasaval/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/zaka-dominika-elet-szabadon/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/rozgics-csalad-jurtamesek/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/sipos-mihaly-gazdalkodj-szeliden-fenntarthato-visszafejlodes-beszelgetokor/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/sipos-mihaly-gazdalkodj-szeliden-fenntarthato-visszafejlodes-beszelgetokor/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/sziebig-timea-csillagbolcselet-csillagok-uzenete-az-ev-tovabbi-reszere/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/sziebig-timea-csillagbolcselet-csillagok-uzenete-az-ev-tovabbi-reszere/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/buzas-miklos-a-gazdalkodas-kisepuletei/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/ruszkai-krisztina-es-sipos-mihaly-tanyasi-gazdaasszony-elet/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/ruszkai-krisztina-es-sipos-mihaly-tanyasi-gazdaasszony-elet/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/kozossegi-udvar-osszefoglalo-eloadas/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/kozossegi-udvar-osszefoglalo-eloadas/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/vigvari-janos-vigesz-a-jovo-kozossegi-ideai/
https://gyuttmentfesztival.hu/esemenyek/gyogyito-ter-tapasztalatok-megosztasa/


a Mindenegyüttmegy Egyesület szervező csapata


