
 
 

2011. januári Kaláka-, és Paraszt Wellness 
- önkéntes hétvége – 
2011. január 15-17. 

 
Kedves Zöldgallérosok, Gömör-barátai! 
 
Először is sok boldogságot és egészséget kívánunk Nektek az Új Év alkalmából, reméljük 
minél több szép, közös élményt élünk majd át Szőlősön 2011-ben is! 
KÖSZÖNJÜK NEKTEK az eddigi segítséget és ezúton is szeretném tolmácsolni a program 
gazdáinak és a falubelieknek a köszönetét, ritka manapság az ilyen önzetlen és segítő 
szándékú cselekedet!  
A tavalyi 7 kaláka folyamán sikerült kicsit gatyába rázni a biokertet, megkezdtük a 
gyümölcsösök tisztítását és frissítését, előkészítettük a szuhafői út melletti diófasor 
helyreállítását (és még sokan mások). Idén elkészül az új oktatóközpont, lesz sajtkészítő-
műhely, tavasszal érkeznek a lovak és még sok izgalmas, vérpezsdítő történés! 
 
De addig még vár ránk a munka keményebb része! 
Ezért újabb kihívás elé állítunk Benneteket. Íme, a következő program, melyet Márkus 
barátunk méltán nevezett el „DIE HARD in Gömör”-ként, Bruce Willis most nem rá, miénk a 
pálya! Hogy miért? Mert semmi kétség, ide hősök kellenek: 
 
Misszióink: „A műsorváltozás jogát fenntartjuk! J” 

• Egyik este csatlakozik hozzánk Gyulai Iván egy kellemes beszélgetésre! 
• Kecskék körmölése, szarv kurtítása (fájdalommentes beavatkozás állategészségügyi 

okok miatt, pl. hogy a vemhes nőstények ne tudják egymást megsebesíteni). 
• Karám javítás a disznóskertben. Disznóskert takarítása. (Manga rajzfilm élőben!) 
• A csűr kitrágyázása, trágya hasznosítása, trágyázás-elmélet és gyakorlat. 
• Kecskék, malacok etetése, almozása, stb. 
• Amennyiben a munkákkal jól haladunk, esetleg a Pohánka-porta rendbetételét is 

ellehetne kezdeni, mely később önkéntes szállásként üzemelne. Feladat: takarítás, 
garádból az aprógally hulladék összegyűjtése, cserépigazítások, stb.).  

 



Részletek: 
Érkezés: 2011. január 15-én, pénteken délután. 
Távozás: 211. január 17-én, vasárnap délután. 
Reggeli: 6 30- 7 30 között. 
Ebéd: 13-14 óra között (vegák jelezzenek előre). 
Vacsora: 18-19 óra között. 
 
LEUTAZÁS: 
Tessék bejelentkezni és lesz kocsiban hely várhatóan. Aki autóval jön, kérem jelezze a 
facebook-on, vagy nekem. 
 
JELENTKEZÉS: 
Facebook:http://www.facebook.com/group.php?gid=251866711420&v=app_2344061033&ref=
ts#!/event.php?eid=182420001786079 
Vagy nálam: Hankó Gergely – 70/249-61-13 gergely@okopack.hu 
 
TÁMOGATÁS 
Aki támogatni szeretné a "vidék"-et és törődik a minőséggel, vásárolhat finom lekvárokat és 
pálinkát! Helyi áru! ;) Igényt tessék előre jelezni! 
 
PLUSZ EGY LÉPÉS! 
Aki tud szánni rá pár percet, segítsen terjeszteni az igét, ossza meg a facebook-on a kalákát, 
vagy szerezzen új rajongókat!  
Ha még nem vagy tag, itt tudsz csatlakozni, mindig friss hírek, fotók, 
videók:http://www.facebook.com/group.php?gid=251866711420&v=app_2344061033&ref=ts#
!/group.php?gid=251866711420 
 
Gyulai Iván Zsigerbeszéde a youtube-on! 13 részes oktatófilm a fenntartható fejlődésről: 
http://www.youtube.com/watch?v=jYoLSXxYCHU 
 
Baráti üdvözlettel:  
A szervezők 
 
 
 
 
 
 
KALÁKA 
A Magyar Nyelv Értelmező Szótára szerint: 
Falusi dolgozók önkéntes, segítő szándékú 
alkalmi összeállása egyes munkák 
közös, ingyenes elvégzésére. 
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