
A XVI. Téli Élőfalu Találkozó helyszíne: Somogyvámos, Krisna-völgy 

Időpontja: 2016. február 10-12. (péntek – vasárnap) 
 

PROGRAM 

 
Beltéri szakmai program és étkezések helyszíne:  

Somogyvámos, Művelődési ház (IKSZT). 

Cím: Haladás u.19. (A két templom közötti szakaszon). 

A szombat délutáni terepi szakmai program helyszíne: Krisna-völgy. 

 

1. nap, Péntek: 
 

A program és a vacsora helyszíne egyaránt: Somogyvámos, Művelődési ház (IKSZT). Cím: Haladás u.19. 

 
16:00-20:00: Érkezés, regisztráció, szálláshelyek elfoglalása. Magbörze és oltóvessző csere, kötetlen beszélgetés 

a barátság jegyében. 

17:30: A megérkezés öröme után vacsora (igény szerint, vagy hozott batyuból). 

 

2. nap, Szombat: 
 
Beltéri szakmai programok és minden étkezés helyszíne: Somogyvámos, Művelődési ház (IKSZT). Cím: 

Haladás u.19. 

 

Reggel bárki csatlakozhat a szerzetesi közösség változatos lelki gyakorlataihoz a Krisna-völgyi templomban már 

hajnali 4:30-tól egészen 8:30-ig. 

 

8:30: Reggeli 

 
9:30-tól 13:30-ig szakmai program. 

Magbörze és oltóvessző csere folyamatosan az előtérben. 

 

9:30 „Ő már kiköltözött” jeligére: Élőfalvak, ökofalu kezdeményezések lakói adják át személyes 

tapasztalataikat, megvalósításaikat, mesélnek élményeikről. (Személyenként kb. 10-15 percben + személyenként 

5-10 perc kérdésekre). Moderálja: Labancz Györgyi 

A téma fő fókuszai: Mit jelent számodra a „kiköltözés”? Számodra miért jobb ez a földközeli, önellátásra 

törekvő, „egyszerűbb” életmód? Mit javasolsz megfontolásra azok számára, akik kiköltözésen gondolkodnak? 

Hogyan lehet csatlakozni közösségedhez, kiknek ajánlod, mi a csatlakozás módja? 

(Közben egy 20 perces szünet, kb. 11:30-tól). 

 

13:00 A Magyar Élőfalu Hálózat kommunikációs csatornái, és egyéb kapcsolódási lehetőségek. (Labancz 

Györgyi) 

 

13:30 Ebéd 

 

15:00 Terepi program Krisna-völgyben. 

Választható témák (kisebb csoportokra tagolódva):  

- Magfogás, palántanevelés, téli zöldségtermesztés.  Helyszín: kertészet; vezeti: Bálamódaka dász (Antal 

Balázs)  

- Szarvasmarha fajtabemutató. Helyszín: Tehénvédelmi központ; vezeti: Antardhi dász (Kósa Antal) 

- Oktatás, nevelés a közösségben. Helyszín: (Krisna-völgyi Általános Iskola); vezeti: Prémamoya dász 

(Németh Péter) 

- Krisna-völgyi élelmiszer feldolgozás; önellátás, és kereskedelmi célú termékek. Helyszín: Kisüzem; 

vezeti: Gaura Kírtana dász (Gyulai Gábor). 

Kérjük a jelentkezési lapon bejelölni, hogy a fentiek közül várhatóan melyik terepi programhoz szeretne majd 

csatlakozni! A szervezők számára ez hasznos előzetes tájékoztatást jelent. 

 

17:30 Vacsora 

 



18:30 – 20:00 

Rövid témaindító, gondolatébresztő előadás után kötetlen beszélgetés, amit az előadó moderál.  

Téma: Álmokból realitás. A hazai ökofalvak és más közösségi öko-kezdeményezések áttekintése. Típusok, 

típusos jellemzők, szervezeti életútjaik. 

 

20:00 – 21:00: Igény szerint kötetlen beszélgetés, filmvetítés. 

 

 

3. nap, vasárnap 

 
Beltéri szakmai programok, és minden étkezés helyszíne egész nap: Somogyvámos, Művelődési ház (IKSZT). 

Cím: Haladás u.19. 

 

Ezen a napon is reggel bárki csatlakozhat a szerzetesi közösség változatos lelki gyakorlataihoz a Krisna-völgyi 

templomban már hajnali 4:30-tól egészen 8:30-ig. 

 

8:30: Reggeli 

 
9:30-tól 13:30-ig szakmai program. 

Magbörze és oltóvessző csere folyamatosan az előtérben. 

 

Rövid témaindító, gondolatébresztő előadás után kötetlen beszélgetés, amit az előadók moderálnak.  

Témák:  

- A magfogás rejtelmei, áttekintés a fő szempontokról 

- Krisna-völgyről áttekintő diavetítés: hol tartunk az önellátásban? 

- Kérdések – válaszok élőfalu lakók és a program résztvevői között. 

 

 

MÉH képviselők figyelmébe: 

A délelőtt folyamán sor kerülhet a MÉH képviselők belső megbeszélésére is. 

 

13:00 Zárszó. 

 

13:30 Ebéd. 

 

 

A program változtatásának jogát fenntartjuk. 

 

 

 


