
Gyűrűfű:

ökofalu a világ 

közepén...

…madártávlatból



…DDNY-Magyarország



Gyűrűfű, egy Árpád-kori település

• XIV. század: vatikáni levéltár
– A falu épülhetett szomszéd dombon

• Török idők - kihalhatott
– Újjátelepülés magyar, sváb és délszláv lakosokkal

• Kommunista korszak
– A falu 1970-ben kihalt – az utolsó lakos is elhagyta

• Rendszerváltás -
– zöld mozgalmak fiataljai „ökofalut” építenek fel a  

helyén



Gyűrűfű a 70-es években





Frei János és Szatnik Ilona
tanítók (kb. 1958)



Tornaóra a szabadban



20 évvel később







1980-





(Tényleg így 

volt!)



Kiútkeresés – ökofalvak
in vitro-in vivo

• - élőfalvak – Permakultúra –
hagyománykövetők

• �Lokalizáció (helyi források, önellátás,  
függetlenedés a központi rendszerektől)

• �A Természettel való kapcsolat  újragondolása
• �Közösségi megoldások újrafelfedezése

• � ”az alkalmas/egyszerű/szelíd  
(intermediate/appropriate/soft) technológia”
újrafelfedezése



Kezdetek
• Teljesen civil kezdeményezés: 

egy asztalt körbeülő társaság 
(Budapest, 1990)

• Ökológiai/társadalmi 
válságjelenségek – kiútkeresés

• Rendszerváltás - káoszpont
• Pozitív környezet-

természetvédelem
– �társadalmi: közösségi 

megoldások keresése
– �technológiai: szelíd 

technológiák/vegyszermentes 
gazdálkodás

– �gazdasági kísérlet: helyben 
záródó anyag és energiaáramok, 
hulladékmentes, helyi 
nyersanyagokból építkező, 
ciklikus gazdasági modell



Közösségi 
Ház építő

tábor (1992)



Alapozás és falszerkezet



Álom és valóság



„Közösségi építészet” kialakulásának 
okai: a „Hely Szelleme”

• A „Hely” és „Szelleme”
- lelki vonzerő
- kényszerítő
körülmények



• A „Közösség ereje”
- közös igény,
- aktív, vállalkozó
szellemű, 
öntevékeny emberek

„Közösségi építészet” kialakulásának 
okai: a „Közösség Ereje”



„Közösségi építészet” a 
valóságban

• Nem képzett 
építészek, hanem a 
lakosok, nem 
vállalkozásszerűen, 
hanem közösen 
művelik

• Az önálló, szerves 
fejlődés jegyeit mutatja

• A tudás (és az eszköz 
is) családról családra 
hagyományozódik 
tovább



Tulajdonformák
• Közösségi földtulajdon – hosszú távra bérelhető

lakótelkek és táblák
• Magánházak – Magántelkek
• Közintézmények:

– Közös bekötő út
– Közösségi ház
– Közösségi géppark



Humán-ökológiai rezervátum
• Természetbe ágyazott emberi társadalom
• Helyi jelentőségű természetvédelmi terület
• Önkontroll ��idegen tulajdonosok kontrollja





Technológiai elemek
• Vályogtechnológia
• Fafűtés, passzív 

szolár
• Talajvizes kutak
• Helyi, nádágyas 

szennyvízkezelés
• Száraz illemhelyek



Jurta és VW falubusz 
szalagátvágás (1994)



Tapasztalatok, tanulságok
• Laborból az életbe…
• Ha a főáramlat az embertelenség felé visz…
• A tényleges szándékhoz legközelebb eső jogi szervezeti forma 

a legjobb
• A társadalom fővonalától nagyon messze tartósan eltérni 

nagyon nehéz
• Csak közösségi megoldások eredményesek, „magányos 

hosszútávfutók” vesztesek
– A mikroközösség (család, párkapcsolat) szerepe felértékelődik

• A révész esete a vámossal: Az egészséges, emberi 
környezetnek igen-igen sok pluszmunka az ára

• A „kommun…”-képzett szavak nem szalonképesek „fogja mint 
a varangyot…”

• A „közösség” fogalma mind a magyar, mind az európai jogban 
ismeretlen



Oktatás

• „Élet-Vándoriskola”: 
hasonló
kezdeményezések 
hálózata

• Magyar hálózat: Jurta-
egyetem

• Vályogépítészeti 
gyakorlóterep



Mi, az elnök

és a Gyűrűfű Egyesület kezdeményezte Jurtaegyetem Döngölő Szaktestülete

köszöntjük az olvasót, és ezennel hitelt érdemlően tanúsítjuk, hogy

OrsOrsOrsOrsóóóós Js Js Js Jáááános (nos (nos (nos (DzshukeDzshukeDzshukeDzshuke) urat,) urat,) urat,) urat,

aki Magyarországon, Horváthertelenden 1962 szeptember hó 2. napján Orsós Annától született,

és a döngölt ház építésében való jártasságát és munkavégző képességét 1996 óta nyaranta 

rendszeresen ismétlődő házépítő összejöveteleken minden kétséget kizáróan bizonyította,

a mai napon mesterrmesterrmesterrmesterréééé avattuk, és őt az

elselselselső mesterdmesterdmesterdmesterdööööngngngngööööllllő

cím viselésére feljogosítottuk.

Ennek hiteléül ezt a mester oklevelet Egyesületünk pecsétjével és sajátkezű aláírásunkkal 

megerősítettük, és részére kiszolgáltattuk.

Kelt Gyűrűfűn, 2004 év július hó 26-án.



Pepsi érzés













Köszönöm a figyelmet


