
XXI. Nyári Élőfalu Találkozó, Visnyeszéplak

Ideje: 2016. július 29-31.
Szervező: Visnyeszéplaki Faluvédő és
Közművelődési Egyesület

Programtervezet:

Július 29. péntek
Délután 14 órától: Megérkezés, regisztráció, szálláshelyek 
elfoglalása
16. 00: A Gyümölcsészeti vándorkiállítás megnyitója Darázsi Zsolt, 
Lázár Péter
18. 00: Máté László előadása: A visnyeszéplaki kísérlet (vetítéssel)
19.30: Vacsora
20.00: Filmvetítés: A LOVASÍJÁSZ film Kassai Lajosról
Utána kötetlen beszélgetés, tábortűz, zenélés stb.

Július 30. szombat
8.00 Reggeli/ batyus reggeli a Faluháznál
9.00 Géczy Gábor előadása: MAGfalvai tapasztalatok, tanulságok
10.30 MÉH Fórum: A gyakorlatban működő és kevéssé működő 
példák az Élőfalvak életében. Gyakorlati tapasztalatok cseréje. 
Tervek, próbálkozások, kísérletek.
13.00 - 14.00 Ebéd
14.00 - 16.30 Műhelyek I.
16.30 - 19.00 Műhelyek II. (A különféle lehetőségek a jelentkezési 
lapon vannak felsorolva)
Csak azokat a műhelyeket tartjuk meg, amelyekre az előzetes 
regisztrációkor megfelelő számú (min. 7 fő) jelentkezés érkezik!
19.30 Vacsora, kürtőskalács sütés
20.30 Tábortűz, moldvai táncház helyi zenészekkel
Alternatív program: Economics of Happiness c. film vetítése

Július 31. Vasárnap
8.00: Reggeli
9:00: Igeliturgia (katolikus)
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10.00: Nagy Tamás előadása: Alternatív méhészet
11.30: Füszfás Balázs polgármester: Önfenntartó falu - lehetőségek 
és gátak a településfejlesztésben
13.00: Ebéd
15.00: Lehetőség a helyi porták megtekintésére, betekintés a 
Visnyeszéplaki családok életébe
Visnyeszéplaki életkóstoló/önkéntesség: Az előző évekhez 
hasonlóan lehetőség van arra, hogy a komolyabb érdeklődők az 
egész hetet (július 24-31.) Visnyeszéplakon töltsék, helyi 
családoknál. Részt vehetnek a napi munkálatokban és a 
mindennapok életében, kulturális s egyéb programjaiban. A heti 
életkóstolón résztvevők kedvezményesen vehetnek részt a hétvégi 
programokon!

Regisztrációs díj a teljes hétvégére: 6000 Ft/fő

Napijegy: péntekre: 2500 Ft/fő, szombatra 4000 Ft/fő illetve 
vasárnapra: 2500 Ft/fő

Kedvezmények:
- Élőfalvakból érkezők részére (Élőfalvanként 2 fő): 50 % 
kedvezmény.
- 6 éves korig ingyenes
- 6 - 14 éves kor között: 50 % kedvezményes
- Családok részére 20 % kedvezmény
- A teljes héten részt vevő önkéntesek 6000 Ft-ot fizetnek összesen 
(ebben a hétvégi regisztrációs díj s étkezés is
benne van!)

Gyakorlati tudnivalók:

Szállás:Az alábbi lehetőségek közül választhattok:
- jurta (hozott hálózsák, feklap): 1000 Ft/fő/éj
- Faluházban (hozott hálózsák, feklap): 800 Ft/fő/éj
- Sátorhely: 600 Ft/fő
- Házban s ágyban (hozott hálózsák): 1500 Ft/fő/éj

Étkezés: A reggelik batyus közös reggelik. Ebédet és vacsorát 
biztosítunk, az igényt a jelentkezési lapon lehet jelezni. Aki 
vegetáriánus ételt szeretne, az is itt jelezheti.
Mivel sok résztvevőre számítunk s nem ökológiai okokból sem 



szeretnénk műanyag edényeket, poharakat, ezért kérünk titeket, 
hogy hozzatok magatokkal tányért, evőeszközt és poharat!
Az étkezések előtt félórával nyitva lesz a büfé illetve a Tájban élő 
ember boltja! Az étkezések végéig tart nyitva. Klasszikus bolt 
Visnyeszéplakon nincs, erre készüljetek! A Tájban élő ember 
boltjában helyi termékek, élelmiszerek, ajándéktárgyak stb. lesznek 
kaphatók.

A kisebb gyermekek részére külön programokat szervezünk.

A jelentkezési lap itt letölthető!

Részletek: Zaja Péter T: 30/9742567 drótposta: namzi@tvn.hu
Máté László T: 30/8537221 drótposta: laszlomate758@gmail.com
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