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Föld bolygó
Magyarország

Dél-Zselic

Gyűrűfű

Közösségi ház
Dióliget

Lovastanya

Szappanfőzés



Bújj, bújj zöld ág, 
Zöld levelecske …

… 
már vártak 
bennünket 
a dinnyeberki 
Toscana jergenyéi!



Úton a falu felé



Gyűrűfű, Dióliget



Gyűrűfű, Dióliget
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Házigazdáink!

Béla
Márta

no és Dr. Medve 
László



Öko-fejtágító







Lovastanya Vendégház és Erdei Iskola 
– a Tanösvény kiinduló pontja



Szent László Tanösvény    
ismertető táblákkal és dióevéssel …



… szellemi 
táplálékkal …



… fotózkodással …



… 
a népi 
építészeti 
kultúra 
tanulmányozásával 
…

vert vályogfal

speciális alapozás



… a tulajdonviszonyokkal való ismerkedéssel …



… a terepakadályok leküzdésével …



… a gombák csodálatos világára 
való rácsodálkozással …



… az erdei       
fények és árnyékok 

játékával …

Kis fehérsávoslepke – Neptis sappho
Kissé kopott és a szárnya is hiányos, de 
védett faj!



… jó hangulattal …



a sátán kutyájával

… és …
egy kukkolóval



… és 
a csenddel!



Lovastanya – szauna



Zsuzsa  esete a cicával.



Egy finn svéd, hawaii pólóban, koreai kütyüvel, a magyar 
tájban … 

Pekka



Tisztes távolból szemléljük az „így kell íjjal lőni” bemutatót!



Erika és Imre kidolgozza a stratégiát!



Sára összpontosít, céloz …

… aztán lő 
… és talál !!!



Az íjászat az egyik legérdekfeszítőbb szabadidős tevékenység!



Célra tarts!
Lőjj!
És
Találj!!!



A vadász ül hosszu méla lesben  
Vár felajzott nyílra gyors vadat… 



A nap kulináris 
csúcspontja:

Marhagulyás
a’la Mariann …



… vörösborral!



És Mariann csak főz, csak főz  …



… mások trécseltek …



.. vagy ettek…



… sőt, etettek …



… vagy valamit szorongattak a kezükben.



A finom illatok, a jó társaság, no meg az éhség egységbe kovácsol!





Gyerekek! 
Ehetünk?

IGEN !!!



Vérszagra, pontosabban gulyásszagra gyűl az éji vad!



Hadd nézzem!
Jól sikerült?



De még mennyire!



Fehér szekció



Piros szekció



Hajnali harmatban hallgatóztunk …



… hallószervünket hegyezve
hallottuk hímek hívószavát!

No és láttunk őzbakokat!



Béla 
mosogat …



… és csak mosogat.



A közösségi ház … és egy tündérrózsa a tavacskából



A közösségi házban.



A közösségi ház előtt.



A közösségi ház mellett (a jurtáknál).



A kecskék!



A kecsketejes háziszappanról

Leidecker Helga 
szappanfőző mester

mesélt.



Csak hölgyeknek?



Helga párja, Donát és Béláék.



A különleges technikával készített sárfal, 
más néven fecskefal 

vagy mórfal 
vagy gombócfal 

vagy csömpölyegfal



A szappanmaffia!



Köszönjük Gyűrűfű!
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