
Győr

Nyúl

Écs

Pannonhalma

Ravazd

Veszprémvarsány

Bakonyszentkirály

Csesznek

Zirc

Borzavár

Porva

Magas-bakonyi

Tájvédelmi Körzet

Győr-Moson-Sopron

megye

Komárom-Esztergom

megye

Veszprém

megye

Fejér

megye

Célállomások: a Vértes, mert Juli oda valósi

(Tatabánya); Bakony, mert édesapám ott

született (Bakonyszentlászló); és a

Szigetköz, mert mindketten Győrben élünk.

Először volt a megbékélés fázisa, hogy itthon

nem találunk olyat, mint amiket a nyáron

láttunk. Aztán rájövünk, még ha sokkal

rendezettebb lenne is a magyar vidék, akkor

sem lehetne olyan, mert másmilyen. És ez

fontos. Aztán mentünk, faluról-falura és szép

volt. Jártunk olyan falvakban, ahol egészen

sok öreg, de rendbetett ház áll, olyanban,

ahol épp felújították a templomot, vagy ahol

olyan szép a táj, hogy kárpótolt mindenért.

Aztán választani kellett, és nem is volt

olyan egyszerű. A kezdeti „soha nem találunk

már egy rendes falut” keserűsége átalakult a

„nem igaz, hogy nem tudunk dönteni” és a

„nem gondoltuk volna, hogy több is lesz”

nehéz örömébe. Így lett Borzavár a helyszín.
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falura _ hiszünk a vidék feltámadásában és tenni is akarunk érte. A vidék fejlesztése elengedhetetlen szempont az ország mindennemű gyarapodásához.

Egy falunyi ember talán még tud közösségként működni, összefogni. Szükség van falvakra, vidékre!

Borzavárra _ mozgalmas táj, belefut a Bakony sűrűjébe, utána még Porva, aztán már csak erdő. Egy megtartott mezőgazdasági épület, úgynevezett terház

a falu szélén, egészen kőből és az összefogás a templom árnyékában, hogy megmaradhasson a nyolcosztályos iskola; na meg egy nagyapa emléke, hogy

tovább élhessen.

általános iskola _ a két első évfolyam Porván, a következő hat Borzaváron. Nem akarják a kettőt összevonni és nem engedik bezárni. Ahogy az

igazgatónő mondta, amíg van iskola, addig falu, közösség is van. De kell egy tornaterem (részben aula), jobb körülmények, új terek.

turista szállás _ legyen az szervezett csoport, családi kirándulás, vagy csak egy erre „tévedt” vándor, vigye a falu jó hírét! Nem kell nagy

étterem, szálloda, csak lehetőség arra, hogy mindenki megtalálhassa azt, ami a természetben neki kedves. Önszerveződés kulturált körülmények között.

meglévő épületek _ nagyon fontos, hogy mindkét esetben egy meglévő maghoz igazodunk. A terház esetében a belső át/kialakításé a főszerep, míg az

iskolánál az eredeti kőépület megtartásával és egy nagyobb hozzáépítéssel dolgozunk. Nem csak nekünk könnyebb, ha van mihez viszonyulni, de az itt

élő emberek is szívesebben veszik, ha megtartjuk azt, ami nekik igazán értékes.

ketten végig _ két ember már egy csapat, kis csapat, de akkor is az. Sokkal többet tud elvégezni, mint egy ember. És nem pusztán kétszer annyit,

hisz egymást inspirálják. Egy dologra két gondolat, azok összevetése, megvitatása mindig több, mintha valaki egyedül örlődik.
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