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Módosult a Pabló Visnyeszéplaki előadásának időpontja, s egy-két új hír is befutott a napokban, így egy 
köztes hírlevelet dobtunk össze.
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Mi az ami akadályoz és mi az ami segít bennünket a közösség alkotásban? 
címmel 

Vágvölgyi Gusztáv - Pabló 
ELŐADÁSA

Az előadás keretében bemutatásra kerül annak a közösségi minőségre 
irányuló Inspi-Rációs (inspi-racio.hu) kutatásnak az eredményei, 
aminek a keretében 2013-ban Széplakon is jártunk. Összesen 20 
közösségben jártunk és mindenütt azt kértük, hogy meséljenek olyan 
történeteket, tapasztalatokat, ami a közösség alkotás során problémát, 
nehézséget okozott, vagy amit sikerként éltek meg.  A meghallgatott 
sok-sok történet feldolgozásának eredménye ez az előadás, amiben 
összefoglalom a történetek mögött meghúzódó
törvényszerűségeket, mintázatokat.
Ezzel az előadással is szeretnénk megköszönni a
házigazdáinknak, beszélgetőtársainknak, hogy befogadtak és történeteikkel elősegítették a kutatást és a 
tapasztalatok elmondásával elősegíteni, hogy a további közösség építésre irányuló erőfeszítéseitek még 
sikeresebbek legyenek.

ÚJ időpont:
2014. október 25. szombat, 19 óra

Helyszín:
Visnyeszéplak, Faluház



XXX. Vendel napi búcsú programja
2014. október 26. vasárnap

Magyarlukafa

8:00 Szentmise a Magyarlukafai templomban

9:00 Könyvkötészeti bemutató

10:00 Stella Polaris Együttes fellépése a lukafai gyerekekkel
Mézkvíz és szakmai bemutató a Színpadon

11:00 Szigetvári Néptánckör és zenekarának fellépése

12:00 Stella Polaris Együttes koncertje
Főzőbemutató kóstoltatással a Színpadon

13:00 Grimask Bábszínház előadásában: Ördöngős Jankó

14:00 Szigetvári Néptánckör és zenekarának fellépése
Méhészeti bemutató a Színpadon

15:00 Bogárdi Alíz bábelőadása

16:00 Méhészek versenyének eredményhirdetése
Tombolasorsolás



Egész napos programok:

  Szép tárgyak és különleges finomságok vására

Vektor Íjász Klub a Faluházzal szemben

Pónilovaglás

Kézműves foglalkozások

Csikós bemutató

Kiállítások:

 a Lukafa Galériában: A Vendel napi búcsú története képekben

a Faluházban: Csikós-Nagy Márton fafaragó kiállítás

Kirándulás az őszi,  vácrátóti   Füvészkertbe

Találkozás-indulás:

25-én, szombaton, Újpest Városkapu, Busz Pályaudvar, 9.30.,
BOLYAFÉSZEK

1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.

Távbeszélő: 312-68-77, Panni: 06-20/237-33-20,

távlevél: bolyanyo@ gmail.com  és bolyapo@gmail.com

HÉTVÉGI AJÁNDÉK-KÉSZÍTŐ KERÁMIA TANFOLYAM
2014. November 14-16. és 28-30.
Nagyszékely
Cél: Hogy saját készítésű kerámiákat ajándékozhassunk.
Hogy megélhessük a közösségben való alkotás örömét. Hogy bepillanthassunk a 
kerámiakészítés rejtelmeibe. Hogy elkezdjük megtanulni, hogyan használjuk jól az ősi 
motívumok nyelvét.
Tematika: 1. nap: megérkezés és felkészülés, 2. nap: alkotás, 3. nap: retus és festés.
Mindkét hétvégére egyben és külön-külön is lehet jelentkezni.
Étkezés: batyus (tehát hozott hideg/meleg élelem), (a faluban van egy kisbolt)
Hoznivalók: játszós ruha és cipő, (jó ha van meleg ruha, fejlámpa), szállás esetén hálózsák
Részletek és jelentkezés: Pünkösti Gabriella; punkosti.gabriella@gmail.com
A részvételi létszám a tevékenység gyakorlati oldalának megvalósíthatósága érdekében, 
korlátozott.
http://punkostigabriella.hu/

KIADÓ  PARASZTHÁZ
Visnyeszéplaktól 4 km-re sárga csekk nélküli, ERDŐSZÉLI HÁZIKÓ bérelhető 2014. november 1-től   
2015.április 1-ig ! (esetleg hosszabb távon is)

50 négyzetméteres vályogház, 2 szoba- konyha, kamra. A házhoz tartozik egy 12 voltos napelemrendszer ami

mailto:bolyapo@gmail.com
mailto:bolyanyo@freemail.hu


elég a világításhoz illetve kisebb elektronikai eszközökhöz.
Finom vizet egy kerekes kútból lehet húzni,a fűtés izmos favágó karokkal és  fatüzelésű kályhákkal történik.
(Mosógép, hűtőszekrény ,gáztűzhely jelenleg nincsen.)

Köves út a háztól 20 percnyi gyaloglásra van. A falucska most épp oly gyéren lakott, hogy kiváló hely 
elvonulásra, tündérekkel,erdővel való parolázásra...

Havi díj:10 000  azaz tízezer arany pengő.

érdeklődni lehet Papp Zoltánnál: 30 248 08 96 , zolisafari1@gmail.com 

Eladó választási korú (3 hónapos) borzderes bikaborjú. 
Ár megegyezés szerint. Érdeklődni a szerkesztőség címén vagy a 30/9742 567-es számon.

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét      szerkesztette: Zaja Péter,      Elérhetőség: namzi@tvn.hu       
Lektorálta: Farkas Judit
Munkánkat támogatja: A Magyar Élőfalu Hálózat és a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület

„A rossz sikeréhez elég annyi, hogy a jók nem csinálnak semmit.”         In  memoriam Mese  
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