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ez folyamatos pénz és idő/munka ráfordítást igé-
nyel

 az ingatlanok értékesítése
más projectek indítása vagy meglévők támogatása
részére
(a döntések a kuratóriumok és nem a Bokor
kezében vannak)

Mi szól ellene ? ( válaszokkal )

Messze van.
Igen messze, de azért ilyen érintetlen és ezért egy

csomó mindennel kárpótol.
Elszeparál az eddigi életünktől .

Ha a kritikus tömeg megvan  ezt nem érezzük és ott
mások is élnek. Ha vonzó

nem szeparál el.
Drága.

Mit, miért? Az új mindig gazdaságosabb.
Nem a mi profilunk.

De most is élünk valamiből, és többségében nem a
magunk urai vagyunk. A project

elemek tágak, sok elképzelés belefér.
Miből lehet ott megélni?

Szolgáltatás ( képzés, rekráció ), termelés (
szellemi, kézműves, művészi, bio).

Tény az, hogy dolgozni kell.
A Bokor nem itt élő tagjai is igénybe vehetik ( ez

belső piac is ).
Máshova kell a pénz.

Ahova a pénz adjuk, mit és kinek szolgál?
Rengeteg pénz költünk el anélkül, hogy egy

koncepcióba ágyazva tennénk.
Ez nem a megszokott világunk.

Nem baj a változás, az az élet jele.
Mi lesz a gyerekekkel?

Ha a kritikus tömeg megvan minden megoldható.
Például itt élő családok fenntartanak

egy pesti kollégiumot, vagy beviszik a gyerekeket
középiskolába Veszprémbe saját

busszal.
Mi van, ha csak egy ember, vagy kevesek akarják?

Vonzani kell  és köréd gyűlnek.
Mennyire csak Bokorban kell gondolkodni?

Elsősorban igen, de sok más az értékeinket élő ember
is van, sőt egy ilyen vonzhat, megújít-

hat, felszabadíthat másokat is.
ÖSSZEGZÉS
A Nivegy völgyben lévő potenciális lehetőségek a
Bokor családjai és közösségei részére lehetőségeket
nyújtanak. A meglévő ingatlanok  már megfelelő ala-
pot képeznek  egy nagyobb lépték felé.
A válaszút alapvetően ott van, hogy a Bokor ilyen
jellegű forrás koncentrációja elméletileg és gyakorlati-
lag lehetséges-e? A döntést még pár évig el lehet
odázni,  ez elég idő arra, hogy akit mindez megmozgat
az tájékozódjon.
A NVB munkacsoportot meg kellene alakítani,  mely a
kérdést elevenen tartja. Ennek első eleme az, hogy ami
van azt jobban használjuk ki.  és fogalmazzuk meg
annak a feltételeit, hogy milyen módon tudnánk ezt

tenni. Az ellenszeleket meg kel hallgatni, de a szívhango-
kat is.
A kérdés alapvetően arról szól: milyen az immanens re-
mény. Hogy viszonyulunk az óhatatlanul bekövetkező
gazdasági változásokhoz? Érzünk-e magunkban erőt arra,
hogy a Bokor szellemisége és lelkisége  ilyen értelemben is
sokra hivatott és „piacképes” legyen? Érezzük-e az össze-
fogás szükségességét az egzisztencia teremtés, megóvás
területein is? Az sem baj, ha a völgyben épül a város.
„ és most kalandra fel!

utad reménység kísérje el!
s hogyha megérkezel
csodáljon ősöd, s fogadjon el!”

/ Szarka Tamás /

DŐRY ISTVÁN
KEDVES BANDI!

A NVB-projekthez három ponton tudok hozzászólni az
eddigi tapasztalataink alapján:
1.) Ha ekkora dimbes-dombos területre terjed ki az élőhely,
akkor óhatatlanul egy "autós termékké" fog válni, ami épp
a jelenleg kezdődő gazdasági korszakban zsákutcának fog
bizonyulni. (A mi falunk csak 3 km és sík, de a téli időben
már inkább csak emailben érintkezünk a túlvéggel. Ezen a
ló, szamár, szekér sem segít sokat.)
2.) A jelen helyzetben is biztosak vagyunk-e abban, hogy
"várost kell vinnünk a falura": pl. pályázat, turizmus, kö-
zösségi elitiskola, művészetek völgye, autós tábor, lelki-
gyakorlatos ház? Vagy inkább a falut kell helyzetbe hoz-
nunk, hogy városról is minél többen jöjjenek, tanulhassa-
nak, túlélést, időben?
3.) A völgy majdnem ugyanolyan szép, mint bármely más
hasonló zártságú völgye kis hazánknak. A rossz tömegköz-
lekedés, az elzártság a domborzat következménye. A nyu-
galomról már nem vagyok annyira meggyőződve, hiszen
autóval bármi megközelíthető, és a Nagyvázsony-Zánka
vonalon egyre zavaróbb átmenő forgalommal kell számol-
ni.
A többivel - miután már együtt is sokszor átgondoltuk Ke-
reszténnyel kapcsolatosan - természetesen egyetértek.
Üdv: Pista

KÖSZÖNÖM PISTA
A falvak 2-3 km-re vannak egymástól , a két szélső érték
itt 5 km. Nem olyan veszélyesek a dombok (a Balaton fe-
lett kb. 100 m-re van). Kerékpár, ló, gyaloglás, NW mű-
ködik.
A vonat hiánya miatt a megélhetés bejárási része nehézkes.
Helyben kell, amit lehet megtalálni.
A Balaton felvidék + lehetőségeket jelent, így ez nem
100%-ban falu. A falu helyzetbe hozása a koncepció része.
Bár itt alapvetően szőlők/legelők vannak.
De lehetne kertészet, gyümölcsös, tejfeldolgozás, méhészet
+ kézművesség – szolgáltató ipar + a tájegység adottságai
és a fenntarthatóság ( nagy hőkapacitású építőanyag =kő ),
szolár passzív és aktív rendszerek integrálhatók a népi
építészetbe ( tornác, tetőhajlásszög ) , van természetes víz-
folyás, források.


