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Formálódó ökofalu Héregen a Gerecse karéjában − A falu víziója, tervei
A Szivárvány Ökofalu kezdeményezés 2012 elején indult. Alapítói
nyitott szellemiségű, alapjában véve spirituális emberek, akik nem
tartoznak semmilyen felekezethez, egyházhoz, politikai irányzathoz. Az
épülő falu elképzelése az, hogy a Héreg külterületén fekvő
Hosszúhegyen szer jellegű, egyfajta laza szomszédsági viszonyban
élő, mégis egymáshoz kapcsolódó, egymást segítő, a lehetőségekhez
képest minél nagyobb fokú önellátásra / önfenntartásra törekvő
életközösség alakuljon ki. A falu egyben modellként, bemutató,
oktató és gyógyító központként is szeretne szolgálni, nemcsak
majdani „kész” állapotában, de az „odavezető úton” is.
A Faluban helyet kap a szupervályog és egyéb organikus építési
technológiák, megújuló energiák, környezettudatos vízgazdálkodás. Az
otthonteremtés lesz tehát az életforma egyik alapköve.
Élő és élettelen környezetünk és közösségünk kialakítása a permakultúra
szemléletén alapul. Testünk táplálását a természet működését utánzó
önfenntartó biogazdálkodás adja, erdőkerttel, szép és harmonikus, egyben
az élelmünket is biztosító növényparkkal, állatok-növények együttélésével.
Lelkünk és szellemünk táplálását,
szellemi, spirituális belső fejlődésünket, tudatosodásunkat pedig azok a
módszerek szolgálják, amelyeket a közösség tagjai elsajátítottak, továbbadtak
egymásnak. Testünk-lelkünk karbantartása sporttal, jógával, egyéb
módszerekkel is fontos szerepet kap a közösség mindennapjaiban.
Az életközösség azért is fontos, mert ebben látjuk megvalósíthatónak azt is,
hogy a gyermekeinket otthon oktassuk. Azaz a gyerekek a közösség
mindennapi életében, feladataiban részt vegyenek, a természet közelében, megfelelő
szellemiségben és környezetben tanuljanak, fejlődjenek. Ugyanakkor az önálló élettér és
a fizikai közelség harmonikus egyensúlya azért is fontos, mert gazdaságosabban
valósítható meg és tartható fenn az életterünk, ha bizonyos létesítményeket és
funkciókat közösen hozunk létre és/vagy működtetünk: hálózatfüggetlen
energiaellátás (pl. napenergia, szélkerék), „közművek” (pl. vízellátás, kerti tó), igény
esetén kiszolgáló helyiségek (pl. mosókonyha, sütöde), közösségi terek, kalákás építés,
gazdálkodás, és mindezek mellé az egyéni termékek és szaktudás csereberéje.
A szivárvány a sokszínűséget, egyben az egységet is jelképezi. Fontos alapok a
(környezet)tudatosság, a természettel való összhang, a szépség, harmónia, igényesség kívül-belül, a sokoldalúság, az
a sokféle tudás, amit bele tudunk adni, és ami lehetővé teszi,
hogy boldoguljunk önellátó, fenntartható módon. A közösségben
fontos a kétkezi munka értéke, illetve számos más tudás is, amely
a hétköznapokban szükséges, legyen valaki tanító, műszaki
ember vagy kertész…
A közösség nyitott azok számára is, akik nem laknának állandó
jelleggel a Faluban, de „külső támogatóként” szeretnének
időszakosan ott tartózkodni, részt venni a közösség életében,
munkájában, programjaiban.

