
3254                                                                       KOINÓNIA                                                    2016 október 

 

fokban a szeretetet gyakorlók” (Sík S.). Akik nem fáj-
nak a földnek és embertársaiknak, hanem gazdák és tá-

maszok.  

   Fájdalmat sejtető a záró mondatom: ha a szeretet esz-
köztárából kifogyunk, már csak a vértanúság marad. Az 

állapotszerű vértanúság az értékeinkhez való hűségünk 

következménye. Erre nem vágyik az ember, ez jön, ez 
van. Eltűrni, elviselni valóként van.  Akiknek Jézus a 

mestere, azok is félnek, de nem lesznek a szeretet áru-

lói. 

   Reménykedjünk… 
 

 

CSUTKAI ESZTER 

EGYHÁZASFALURÓL… 
 

Hálásan köszönjük, hogy a Bokor 

nagyközönsége előtt az egyházasfalui élet-
fenntarthatósági irányban tett kezdeményezésünkkel a 

2016-os vépi Táborban bemutatkozhattunk. Meglepően 

nagy volt az érdeklődés. Köszönet a szervezőknek és a 
résztvevőknek. Úgy látszik, közös a nevező a mai élet 

kihívásaira. Így tehát boldogan hagytuk el a tábort, erőt 

kapva a további folytatáshoz. 

 Nekem különösen nagy élmény volt érezni ezt 
a közös irányultságot az immár 40 éves Bokor-

családomban, ami elindított egy gondolkodásmódon. 

Akármilyen távol is keveredtem hazámtól, a 
bokortagok egyenként és kiscsoportban is mindig tárt 

karokkal, szeretettel és segítőkészen fogadtak. Ez a 

Bokor eredménye. Jó érzés a közösség. Jó olyan 

közösségben beszélgetni, ahol közös a kiinduló pont: A 
krisztusi értékrend elfogadása, megérteni akarása, és 

annak elfogadása, hogy az arrafelé vezető úton haladás 

nem zsákutca. A Teremtő és teremtett világ 
kapcsolatának hasonló megértése erőt adó 

kiindulópont. Ilyen közegben inspirálódik az ember, 

hogy gondolatait szabadon ereszthesse, megossza, 
kitisztázza, erősítse magát, és akár képességeinél 

gyorsabban is haladjon, és aztán építhesse közösségét 

és védje, óvja környezetét. 

 Ezen építő útra hívjuk hasonló gondolkodású 
testvéreinket a Kisalföld friss levegőjű, zöld 

környezetébe, Egyházasfaluba. Valójában egy jó, 

kényelmes és egészséges, mai igényeket is kielégítő 
életformáról van szó, azzal a többlettel, hogy közben 

fokozottabban ügyelhetünk lelki és testi épségünkre, a 

környezeti, természeti egyensúlyok megtartására mai 
életünkön át és a jövőt is figyelembe véve. 

 A 900 fős Egyházasfalu 6 km-re az osztrák 

határtól Sopron és Szombathely közötti vasútvonal 

mentén félúton fekszik, mindkét várostól félórányira. 
Az internetes, gyakran járó vonat praktikusan mindkét 

város lakójává is tesz. Kőszeg és Sárvár is hasonló 

távolságban van. 

 A falu Rendezési Tervében Különleges 
Övezetnek elfogadott, ökológialag közművesített 5.5 

hektáros területünk közvetlenül a vasút mellett 

Egyházasfalu Keresztény nevű végében fekszik, 33 db 
átlagosan 900 m2 területű házhelyre, közösségi 

épületekre és köz-létesítményekre felosztva. A területet 

a Dőry család fedezte fel, akik már 10 éve előfutárkent 
leköltöztek egy közeli telekre, és energiatakarékosan 

korszerűsítették 100 éves vályogházukat, amit az idei 

Bokor Nagytábor keretén belül többen is részleteiben 

megismerhettetek. 
 Az Öko-közművesítésben a vezetékes ivóvíz és 

a villany közmű csatlakozású, de van kiépített kútvíz és 

alternatív energiavezeték is. Közműcsatornázás nincs: 
A darabos szennyvíz átalakítását és a szürkevíz 

tisztítását a nádgyökérzónás biotisztítótavak végzik, 

melynek vize még az energiaerdő locsolására is 
felhasználható. 

 A csapadékvíz elvezetése maximális talajba-

szivárgási felületkiképzéssel és nyílt árokrendszerrel 

történik. Nem ivóvizet igénylő tevékenységekre, 
például mosásra kútvíz bekötése áll rendelkezésre. 

Esővíz-tartályok biztosítanak további háztartási 

vízhasználatot. 
 A terület Rendezési Tervében a lakótelkek úgy 

lettek kialakítva, hogy minden ház ideális tájolást 

kapjon, hogy maga az épület kialakítása, tájolása 

maximálisan hasznosítsa a nap energiáját. A típustervek 
pedig olyan CsOK-nak is megfelelő minimálisan 90 m2-

es, 3 gyerekes családra alkalmas kialakítások, amely a 

passzív ház energiatakarékossági szintjét éri el, 
törekedve a minél kevesebb technikai igényre a ház 

kondicionálását tekintve. Egy centrálisan elhelyezett fa 

kályha/kandalló elégséges és egyben törekedve egy 
olyan optimális költségértékre, ami a 

leggazdaságosabban egyesíti a passzív ház minőségi 

követelményeit a korszerű térszervezéssel. A házak 

igény szerint flexibilisen tovább építhetők, 
többfunkciós belső térváltoztathatósággal. Eltérő 

terveket is lehet készíteni. 

 A tetősíkok napenergiát hasznosító napelemek 
és kollektorok fogadására tervezettek. 

 Az első egy-két ház hőszigetelő blokktégla 

szerkezetű. Továbbiakban akár vályog, szalmabála, fa 

és új anyagok alkalmazása is lehetséges. Földház is 
tervezhető. Közös autó használata is a program része. 

 A betelepedés arányában a szabadon maradó 

földterületek egyénileg és közösségileg is művelhetők. 
Minden kezdeményezést érdeklődéssel fogadunk. 

Kézműves, biobolt, egyéb vállalkozások is csak építik 

az életteli környezetet. Biogazdálkodókat is szeretettel 
várunk. Építhetünk egyénileg és közösen. Egymással és 

egymás segítségével, annál gazdaságosabb - egymás 

tehetségét és tudását hasznosítva. Közös munka, 

eszmecsere tovább kovácsolja közösségünket. A 
jószomszédság egyben megoldja a gyerekfelügyeletet, 
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kevésbé tehetősek, korlátozott tevékenységűek, 
idősebbek, betegek szerető ellátását. Felszabadul az 

időnk, és energiánk. 

 Nincs semmi kommuna jellegű szabály. 
Mindenki élheti életét saját meggyőződése és 

lelkiismerete szerint – a fent említett közös 

megértésünk alapján. 
 Jöjjetek tehát, és terjesszétek a lehetőséget 

hasonló gondolkodású emberek körében. Fiatalok és 

fiatalos gondolkodásúak - gyertek! A gyümölcsfák már 

hozzák termésüket. Ha jössz most, együtt, 
gazdaságosabban építhetünk. Vagy, ha akkor érkezel, 

mikor már kész az első ház, és szabad, akár lakhatsz is 

benne, míg házad felépül. 
 Azokat is szeretettel látjuk tapasztalatcserére, 

akik már saját portájukon kezdtek vagy már meg is 

teremtettek hasonló körülményeket. 
És köszönöm, hogy megint együtt lehettünk.  

 

 

KÉRY MAGDOLNA 

BESZÁMOLÓ 

A BNT VÉPI ELŐADÁSÁRÓL ÉS AZ 

EGYHÁZASFALUI KIRÁNDULÁS-

RÓL 
 

Köszönjük, hogy eljöttetek, köszönjük, hogy itt volta-

tok Egyházasfaluban! Rendkívül sokan és aktívan ér-
deklődtek a tervek és a megvalósult részletek iránt. 

A vépi előadáson röviden vázoltam, miként élünk itt 

Egyházasfaluban, immár 10 éve. Összefoglaltam a je-
lent, és egy-egy szóval kitértem a jövő terveire és lehe-

tőségeire is. 

Először térben és időben elhelyeztük ezt a kis falut: 

Sopron-Szombathely-Kőszeg háromszögében fekszik a 
Répcesíkon, a Sopron-Szombathely vasútvonal Újkér 

állomásánál, viszont 3 km-re a 84-es úttól. Talaja a 

Répce kis folyócska öntésterületén alakult ki, keresztül 
folyik rajta a Metőc-patak, amelyik szintén a Répcébe, 

és végül a Dunába ömlik. 

Az időről szólva elmondhatjuk, hogy a település és kör-
nyéke nagyon régóta lakott; bronzkori tűzhelyre leltek, 

római villa volt a határban, pénzeket, cserepeket talál-

tak, a középkorban rendház és templom volt itt. Majd 

ezek eltűntek, és manapság egy nem egészen 900 lelkes 
faluról van szó, ami négy kisebb településből állt össze 

közigazgatásilag, önkormányzattal, kicsi iskolával, két 

katolikus templommal, boltokkal. Az orvos hetente két-
szer rendel, pékség, vágóhíd, pulyka- és sertéstelep, 4 

asztalosműhely van a faluban. 

Segítségül egy aznap reggeli kerti "festőpalettát" hoz-
tam, és szabad színasszociációval végigvettem életünk 

különböző területeit, tevékenységeinket. 

A hamvas szilva kékje a vizet, vízgazdálkodást jelen-

tette számomra: A település alatt jól elérhető, tiszta víz 
van, ezért minden portánál található kút, van, aki be se 

vezette a sopronhorpácsi artézi kútból származó vezeté-

kes vizet. - Kitekintésként: az ökoterületen helyi közös-
ségi megoldásként kútvíz-vezeték rendszert építettünk 

ki. 

A községi szennyvizet szintén egy szomszédos telepü-
lésre, a lövői 140 %-osan terhelt szennyvíztisztítóba ve-

zetik. Kitekintés: az ökotelepen ki van építve a közös-

ségi szürkevízkezelő csatornarendszer a gyökérzónás 

tavakkal. 
A palettán a friss zöld petrezselyem következett, 

vagyis az élelemellátás, mezőgazdálkodás. 

Mint ahogy szomjan sem, úgy éhen sem halunk a falu-
ban, mert sokan saját magunk termeljük a zöldséget, 

gyümölcsöt, tojást, valamennyi húsfélét (az aktuális fe-

leslegből csereberélünk), kenyéráruhoz, húshoz pedig a 

pékségben, vágóhídon is hozzá lehet jutni. A hajdani 
2500 szarvasmarhához képest ma már csak pár tehén 

bőg a település istállóiban, ahonnan friss tejet kapha-

tunk, de a szomszédos község tehenészetéből házhoz 
jön a vastehén a tejjel. Ezen kívül vannak a helyi és 

mozgó boltok - utóbbiak szinte mindent házhoz hoznak. 

Akinek még így is valami másra van szüksége, beutazik 
félóra alatt az alacsonypadlós vonattal valamelyik 

nagyvárosba. A terveinkről: lehetséges az ökoterületen 

a közösségi dobozos zöldség-gyümölcstermesztés. 

A zöldhöz gyorsan hozzátesszük a paprika sárgáját, 
és máris megkapjuk a mi vasúttársaságunk, a GySEV 

színeit. Hogyan közlekedünk? A közösségi közlekedés 

az alacsonypadlós vonattal nagyszerűen megoldott (a 
babakocsival, biciklivel, bicikliutánfutóval, tolókocsi-

val begördülhetünk), de jár a busz is a környező telepü-

lésekre és Sopronba. Gyalogolunk, biciklizünk, és so-

kan autóznak. Ez utóbbit közösségileg is használjuk, 
például az édesanyámat és a többi időset is közösen 

szállítják a falu másik végére a kórustalálkozóra, vagy 

a gyerekeket együtt viszik rossz időben az iskolába stb. 
Vonattal 30 perc alatt bent lehet lenni Sopron és Szom-

bathely közepében; elérhető szakorvos, kórház, közép-

iskola, egyetem, hivatalok, színház stb. Kitekintés a jö-
vőbe: a közösségi autóhasználat természetesen az 

ökoutcában is folytatható. 

Az immár gyönyörű pirosra megérett paradicsom 

színe a tüzet, a hőt, az energiát juttatta eszembe. Falunk, 


