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Kaszap Márti álmához (Koinónia, XV. évfolyam, 
10. szám, 3878. old.):  
Mi szóról-szóra úgy gondoltuk - és gondoljuk ma 
is - ahogy Márti leírta. Ez az ökológiai 
szükségszerűség, ezt kell megtenni, semmi mással 
nem is érdemes foglalkozni. 
Tettre készek voltunk, vártunk a jelre, hogy 
elkezdjük a "Bokor kommuna" életét. Amikor 
lementünk a két gyerekkel Antalfára, a Zánkától 4 
km-re lévő festői kilátású kanyarban pillantottunk 
össze Magdival, hogy ezt nem tudjuk így 
végigcsinálni, naponta, kerékpárral, iskolába, 
vonathoz, rokonokhoz. Aztán később már 
mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy Antalfa 
egy autós nyaralóhely - mint ahogy a Schönstattiak 
is Budaváriban ezt a funkciót építették ki, jóval 
több pénzből. Mi csak fölvetettük, hogy a fenti 
iskola és a lenti természetvédelmi terület között 
kezdettől fogva tegyünk különbséget, azt a 200 
métert sétálva is meg lehet tenni, ne szennyezzük a 
saját vízbázisunkat. 
 
Akkor még nem tudtuk, hogy van egy olyan 
szabály, hogy belterületbe vonni csak belterülettel 
szomszédos földet lehet, és ahhoz is 47 hatóságnak 
kell hozzászólnia. 
 
Most is, és minden alkalommal várjuk a Bokrot egy 
sokkal kevésbé szigorúan kommunaszerű, de 
ökologikus, szerény, igazságos, fenntartható életre. 

Egy faluban, ahol nem vagyunk kinézve, ahol 
végigcsináltuk a belterületbe vonást, ahol a 
villanyvonat és kerékpár közlekedés kiváló, van 
iskola, van pékség, van asztalos üzem több is, ahol 
nincs munkanélküliség, és nem a turizmus az 
egyetlen megélhetés. Ahol megvan a kútvíz is, de 
a hivatalos vízbekötés is, minden házhoz megy 
alternatív villanyvezeték is, és a 
szennyvízrendszert ugyanolyan gondossággal 
kiépítettük, mint Antalfán. Mindezt ingyen 
ajánljuk a Bokornak. 
 
Minden érdeklődő Bokortagot mindig szeretettel 
várunk (Újkér állomástól 100 méterre). Lehet 
nálunk aludni is. Csak odajegyet érdemes venni. 
 
Üdv: Pista 
06-70-579-8219 
 
U.i.: Egyszer felvetődött a KV-ban, hogy ott az a 
hét ember, akinek tényleg nincs semmi titkolni 
valója a szeretetben egymás előtt, tegye a havi 
bevételének 10%-át egy dobozba, és osszuk újra 
próbaképpen, jelképesen. Nem realizálódott... 
 
 

 

 

 


