
 

MEGHÍVÓ 

Gyűrűfűi Nyílt Nap, 2023. július 1.  

Örülünk a jelentkezésednek. Az eddigi tapasztalatok alapján úgy gondoljuk, hogy a 
nyílt napunkat két részre bontjuk. Vannak, akik csak ismerkednének ökofalunkkal, 
és vannak, akik a letelepedést is fontolgatják. Ezért ez utóbbi csoport számára a 
hivatalos program végén lehetőséget biztosítunk egy kötetlen beszélgetésre és a 
letelepedés folyamatának alaposabb ismertetésére.  

Reméljük, jó idő lesz és mindenki jól fogja érezni magát. Azért esőkabátot, 
bakancsot vagy gumicsizmát biztos ami biztos, hozzatok. Korán sötétedik, ezért jó 
lenne időben kezdeni.  

Aki messziről jön és akár előtte, akár utána szeretne nálunk éjszakázni, Parditka 
Attilát keresse (az antalh4@gmail.com email címen, illetve a +36-21 2000 283 
vagy +3620-5725324 számon).  

Program:  

10:00 Érkezés Gyűrűfű Tündérmajorba. Érdemes időben érkezni, hogy ne úgy 
essetek be az előadásra. 

 (Útvonal: Helesfa → Dinnyeberki → a falu közepén a kocsma előtt 
Gyűrűfű irányát mutató zöld tábla, itt balra fel a hegyre → az aszfalt a 
meredek után elfogy, köves úton zötyögsz végig → Gyűrűfű helységnév 
tábla, majd kinyílik a táj → egyenesen tovább, fel a szemközti dombra → 
az első porta az ötszögű házzal a Tündérmajor. Kérjük, hogy a 
gyalogbejáró előtt a füves részen parkoljatok, mert meglepő módon az úton 
azért van némi forgalom. Kép mellékelve). 

Figyelem! A GPS hajlamos Ibafán át küldeni, az az út nem járható! 

10:30 A csoport leül a Tündérmajor Madaras termében, ahol Gyűrűfűről tartunk 
vetítettképes előadást. Téma az első harminc év, illetve az újratervezés.  

12:30 Ebédszünet. Üdítőt, valamint üde, saját kútból származó, 1 millió éves 
vizet biztosítunk a gyűrűfűi szarvasból készült gulyásleves mellé. 

13:30 Indulás a falutúrára. Egy kört teszünk, megmutatjuk a rendelkezésre álló 
szabad telkeket és röviden meg lehet tekinteni néhány érdekességet 
(döngölt földfal, komposztvécé, stb.). 

15:30 A nap rövid lezárása. Könnyes búcsú azoktól, akiket a letelepedés nem 
érdekel. Akiket érdekel, azok visszaülnek (maradnak) a terembe, és néhány 
pontos vetítés közepette szóbeli tájékoztatás következik. Kérdések, további 
események megbeszélése. 

16:30 Könnyes búcsú azoktól, akik maradtak, a viszontlátás reményében.  

Vendéglátók: Szalóki Zsuzsa és Kulcsár András (Tündérmajor, 73 378 595) és 
Borsos Béla (Dióliget, 20 939 1122) 

Alapítványunk a programot önköltségi áron biztosítja minden résztvevő számára. 
Azt azonban nem rejtjük véka alá, hogy mint minden nonprofit szervezet, mi is 
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szívesen veszünk adományokat. Amennyiben támogatnád Ökofalunk fejlesztését, 
négyféleképpen teheted meg:  

1. a helyszínen eléggé feltűnő helyen lesz egy kis doboz „Adományok” 
felirattal,  

2. bármikor utalhattok az alábbi számlaszámra: Gyűrűfű Alapítvány, Erste 
Bank: 11600006-00000001-96747125,  

3. illetve itt: https://www.gyurufu.net/shop az „Adományozok” gombra 
kattintva, vagy közvetlenül az adományozás oldalunkon: 

4. https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=DKQLBZHMQUYJ8   

Szeretettel várunk benneteket. Ha valaki mégsem tud jönni, kérjük szóljon. Sajnos 
pénzt visszatéríteni nem tudunk, de a jegy átruházható, illetve március 11-ig 
jelezheted, ha inkább egy későbbi nyílt napunkra jönnél. Ehhez Borsos Bélával kell 
felvenni a kapcsolatot (dioliget@bckft.hu ill. 20 939 1122). 

Az Alapítvány vezetősége: Borsos Béla elnök, Szalóki Zsuzsa és Parditka Attila 
képviselők 

Gyűrűfű, 2023. február 5. 
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