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Beszámoló a 2006. évi közhasznú tevékenységről 

 

Egyesületünk a 2006-os év során az Alapító Okiratban lefektetett alapelvek, és az alapítás 

óta már gyakorlattá vált elvek alapján folytatta tevékenységét a következők szerint: 

 

Önkormányzati feladatok 

A Gyűrűfű Egyesület egyes önkormányzati hatáskörbe eső feladatokat az Ibafai 

Önkormányzattól átvállalt az alábbiak szerint. 

1. Falugondnoki Szolgálat működtetése az Ibafai Önkormányzattal a tárgyban 

megkötött Szerződés szerint. 

A 2003-as év során beadott pályázattól nyert pénzzel a falugondnoki busz 

beszerzése 2004 év tavaszán történt meg. 

A Falugondnokság 2004. májusától folyamatosan működik, a falugondnok 

közmegelégedésre látja el feladatát, amelynek súlypontja a gyerekek iskolába ill. 

óvodába szállítása. Mindezek mellett a Szolgálat egyéb tevékenységét sem 

hanyagolja el: segítséget nyújt a lakosok apróbb beszerzési és ügyintézési 

feladatainak, valamint a legszerteágazóbb személyi, egészségügyi és szociális 

gondjainak megoldásában, és általánosságban a falu, mint települési egység 

virágzásának és fejlődésének elősegítésében. A kezdetei nehézségek után a 

Falugondnoki Szolgáltatás mára egyértelműen stabilizálódott, a szolgálat a 

lakosok hétköznapjainak szerves részévé vált. 

2. Az Egyesület érdekérvényesítési céljaival összhangban folyamatos párbeszédet 

folytattunk a területen illetékes hatóságokkal, különösképpen az Ibafai 

Önkormányzattal és a Gyűrűfűi Részönkormányzattal. 

Társadalmi tevékenység 

A Gyűrűfű Egyesület egyik feladata az ökofaluépítés köré szerveződő laza társaság 

szervezése, az azonosságtudatuk erősítése, közöttük a kommunikáció és a párbeszéd 

előmozdítása. Ennek érdekében az Egyesület a 2006-os évben a következő 

tevékenységeket végezte el, az alább felsorolt eredménnyel: 

1. Honlapkészítés: Honlapkészítés céljára a Nemzeti Civil Alapprogramtól 800eFt-

ot nyertünk. A honlapkészítésre szerződést kötöttünk a Gyűrűfű Műhely Kft-vel, 

majd a Kft sorozatos késedelembe esve az Egyesület vezetőségének 

hozzájárulásával a feladatot Varga Zoltán egyéni vállalkozónak adta át. A honlap 

jelenleg kb 60%-os állapotban van, és megtekinthető a www.gyurufu.info címen. 

Varga Zoltánnal tárgyalásokat folytatunk a további hiányosságok 

kiküszöböléséről (ekkor 70%-os lesz), de az érdemi adatfeltöltés (70-100%) a mi 

feladatunk marad. 

2. Hálózatépítés/Részvétel az országos és a nemzetközi zöld mozgalmak 

tevékenységében és az ökofalvak szervezeteiben (Global Ecovillage 

Network/GEN, Élőfalu Hálózat). Ennek keretében 2006 januárjában részt vettünk 

a magyar ökofalvak találkozóján Máriahalmon, majd a nyári találkozón a 

Krishna-völgyben. 2006-ban nem jutott energia a GEN évi rendes közgyűlésére 

Dániába kiutazni. 

http://www.gyurufu.info/
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Oktatási/kulturális tevékenység 

Az ökofaluépítés egyik meghirdetett célja, hogy modellként és mintaként szolgálhasson 

más települések számára. A faluépítés időszaka alatt felgyülemlett tudás tényleg 

jelentékeny, és továbbadásra érdemes. Ez azt jelenti, hogy egy oktatási tevékenységi 

irány elindítása a falu küldetésének is része. Másrészt viszont az egész falu számára az 

ún. “oktatási turizmus” egyfajta kitörési irányt is jelenthet, egy olyan tevékenységet, 

amely a járulékos gazdasági hatásain keresztül jótékony hatással van a falu életére. 

Mindezek keretében 2006-ban a következő tevékenységeket folytattuk: 

1. Folytattuk a már 2002 őszén megkezdett, és azóta folytatott “Gyűrűfűi 

Találkozások” c. népfőiskolai programot, amelynek keretében a téli időszakban 

esetenként külső előadókat hívtunk meg körünkbe. A 2006. év során meghívott 

előadók: 

a. Februárban Szűcs Karcsi egyházfüggetlen lelkésszel beszélgettünk az 

Összeesküvés- és a Rendszerelmélet aktuális kérdéseiről. 

b. Ugyanekkor bemutattuk a VideAnt stúdió: „Medgyaszai István: az 

építészet Bartókja” c. filmjét. 

c. Áprilisban meghívtuk Dr. Bérczi Szaniszló fizikus-geológus-

művészettörténészt, aki a pusztai lovasnépek hagyományairól tartott 

előadást. 

d. Az előző programponttal egyidejűleg bemutattuk a VideAnt stúdió: „Zajti 

Ferenc: portré, mozaik” c, filmjét, ami az előző témával is egybevágott. 

e. Augusztusban megünnepeltük a gyűrűfűi faluépítés 15. évfordulóját, 

melyet a bükkösdi Bonyár Judit-Hűvösvölgyi Péter házaspár ének-cselló-

gitárjátéka színesített. 

f. Ugyanekkor bemutattuk Fuszenecker Ferenc: „Romon virág” c. filmjét, 

melyet Gyűrűfűről készített. 

g. Augusztus utolján a Pilisborosjenői Állami Zeneiskola növendékei 

tartottak hangversenyt a Közösségi Házban 

h. Ugyanekkor Vujkov Mária és Mészáros Miriam vezetésével balkáni 

táncházat tartottunk. 

2. Még 2004-ben elindítottuk a „Magyarországi Jurtaegyetem” kezdeményezést, amely 

egy nagyobb ívű oktatási program, egy “ökológiai szabadegyetem” lenne. Ennek 

érdekében a 2006-ban következő tevékenységeket indítottuk: 

a. A Jurtaegyetem kezdeményezés keretében 2006 év júliusában is 

vályogműves tábort szerveztünk. 

b. Kapcsolatot vettünk fel különböző hazai vályog- és természetes 

építészekkel, egyetemi és főiskolai oktatókkal egy egyetemközi építési 

gyakorlóterep kialakításának céljával. 

3. Pályázaton nagyobb összeget nyertünk tanösvény készítésére. A tanösvény a jelentés 

írása napján, 2007 tavaszán már megépült. 

4. 2006 májusában megrendeztük az I. Biodiverzitás Napot, amelyen biológus 

szakemberek a gyűrűfűi terület egy részének biológiai sokféleségét mérték fel. 
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Számviteli beszámoló a 2006-os évről 

Bevételek 

 

Az Egyesület egyik fontos bevételi forrása a falugondnoki szolgáltatást fedező normatív 

támogatás volt. Ez a 2102 eFt-ot tett ki. 

 

Az év során a 2005. évi 1%-os adófillérből 99 eFt bevétel folyt be. 

 

Az Ökofalu világhálózattól (GEN) 350 EUR támogatást kaptunk a Jurtaegyetem egyes 

berendezési tárgyainak beszerzésére. 

 

Ez utóbbi, valamint a Nemzeti Civil Alapprogramtól honlapépítésre, ill. a Zöld Iránytű 

Alapítványtól tanösvénykészítésre kapott részösszegek, valamint az egyes 

magántámogatóktól a Biodiverzitás Nap lebonyolítására szánt pénzösszegek adják a 

pályázati úton elnyert 1754eFt részösszeget. 

 

Tagjainktól további 330 eFt támogatás érkezett, amit a falugondnoki jármű 

kölcsöntörlesztésére használtunk. 

 

A bevételek összege 4356 eFt volt. 

 

A bevételek táblázatos felsorolása: 

Forrás Összeg (eFt) 

Ibafai Önkormányzat (Falugondnoki Szolgálat 

normatív támogatás) 

2102 

Pályázatok 1754 

Adófillér 99 

Tagsági díjak 54 

Támogatás 330 

Egyéb  17 

Összesen 4356 

Kiadások 

Kiadásaink nagyjából a bevételi források megszabta irányoknak megfelelően alakultak. 

Így: 

- az Ibafai Önkormányzattól kapott normatív támogatás a Szolgálat 

legkülönbözőbb kiadásaival lényegében egyensúlyt mutatott. 

- A Nemzeti Civil Alapprogram honlapkészítési pénzét a Gyűrűfű Műhely 

Kft-nek 2006-ban kifizettük.  

- A Zöld Iránytű Alapítványtól tanösvény készítésre kapott összeg a 

kasszában maradt, ez 2007-ben kerül majd kifizetésre. 

- A tagsági díjak és a fenti támogatás maradéka a tevékenységünk általános 

működési költségeit (bankköltségek, könyvelő stb.) fedezték. 
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- A Biodiverzitás Nap lebonyolításához kapott magántámogatások a 

rendezvény költségeivel egyensúlyban voltak. 

- Az adófillérből evőeszközöket, tányérokat, poharakat és bográcsot 

vásároltunk, amelyek az Egyesület rendezvényeinél szeretnénk használni. 

Első sikeres bevetés a 15 éves évforduló volt. 

Természetbeni támogatások 

Az Egyesület tevékenységében igen fontos szerepet játszott a tagok és más pártolók 

önkéntes munkája, ill. természetbeni felajánlásai. Ezek közül a leglényegesebbek, a 

teljesség igénye nélkül, amelyekért ezúton is köszönetet szeretnénk mondani: 

 

- a Gyűrűfű Műhely Kft. folyamatosan támogatja az Egyesület 

tevékenységét számítástechnikai eszközeihez való hozzáférés és fényposta 

használat biztosítása útján. 

- Fridrich Ágnes és István falusi vendéglátók, akik a téli rendezvényekhez 

általában térítésmentesen vagy kedvezményesen rendelkezésre bocsátják 

az általuk üzemeltetett Lovastanya fogadóépületet. 

 

Végül, de nem utolsósorban meg kell említeni az Elnökség munkáját, amelyet mind a 

jelen pillanatig társadalmi munkában végeznek. Egyben meg kell jegyezni, hogy 

mindhárom elnökségi tag hozzájárulása a társadalmi munkában elvégezhető és elvárható 

tevékenységek határát súrolta. Amennyiben a tevékenységek a jövőben bővülnének, 

akkor az önkéntes tisztségviselet feladását, és az egyesület számára fő vagy 

mellékállásban dolgozó emberek foglalkoztatását kell megvalósítani. 

Vagyonfelhasználás 

Az Egyesület egyetlen vagyontárgya a 2004-ben vásárolt falubusz. A falubusz az erre 

vonatkozó szabályzatban rögzítettek szerint, és a falugondnokságra vonatkozó normatív 

támogatás alapján működik, és segíti a lakosok különböző szociális és egészségügyi célú 

szállítási feladatainak megoldását. Tevékenységének súlypontja a naponta működtetett 

iskolabusz szolgáltatás, amelynek keretében az iskolás és óvodáskorú gyermekeket 

szállítja a tanintézetbe. 

Másnak adott cél szerinti juttatások 

Más számára cél szerint juttatást nem nyújtottunk. 

Vezető tisztségviselők számára nyújtott juttatások 

Vezető tisztségviselőink számára juttatást nem nyújtottunk. Az Elnökség munkáját 

társadalmi munkában végzi. 


