
#sörösjenő
“Mert ha csak egy sörfőző 
ízlése jelenne meg az ital-
ban, az kevesebb embernek 
tetszhetne. De így hogy öten 
vitatjuk meg és keressük 
meg a közös nevezőt, az egy 
többletérték.”

Frivaldszky Bernadett riportja a 
Hajnali Sörfőzőkkel a Mandelbrot 
pékség udvarában.
                                                   15. oldal
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“ Jézusom, telepakoltunk két 
konténert!” -  Egy 14 éves falunkbe
li fiú szemétszedést kezdeményezett, 
melynek hatására közel százan gyűltünk 
össze, hogy megtisztítsuk Borosjenő ha-

tárát.                                                           8.oldal

Kevélykeringés után...
“...mindenki jobban otthon érezheti 
magát, magáénak érezheti a falut, a 
megjárt hegyet.” - interjú Medveczki 
Györggyel, a Kilenc Kevély Kör Karácsony 

Környékén  szervezőjével.                 11. oldal

Leánykökörcsin
Mihályi Ferenc fényképe

Óvjuk, ahogy csak tudjuk! 
A veszélyeztető tényezők 
között említhető a lelőhelyek 
beépítése, az egykor legel tetett 
termőhelyek becserjésedése, 
az illegális motoc rossozás és 
quadozás, a gyepek télvégi 
felégetése, valamint virágainak 
leszedése és töveinek kiásása is.

Településfejlesztési Stratégia
A tavaly novemberi 5 alkalmas közös műhelymunkánk nyomán született straté

giai anyag összefoglaló, kivonatolt változata.                                                      6. oldal

Továbbá:   Civil élet     Magyar Falu program     Sváb nagyböjt      M0

Kecskegidák     Kerekes Majális      Fotópályázat      Madárbarát falu

Jazzfeszt      Jenői Szalon     Programajánló      Ti írtátok a neten



Civil élet Pilisborosjenőn
a 2097 Csoport Egyesület összefoglalója 2018 történéseiről
Hosszú idő telt el azóta, hogy 2017 elején a Várvölgy-beli építési telkek kialakításának terve kapcsán a pilisborosjenői 
lakosság jelentős része megmozdult, és tiltakozását fejezte ki a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) tervezett módosítása ellen. 
E megmozdulás kapcsán szerveződött meg a 2097 Csoport, amely 2017 év végétől törvényesen bejegyzett civil szervezet 
formájában tevékenykedik. Így született meg a 2097 Csoport Egyesület. Első teljes, aktív évünket zártuk 2018 végén, ennek 
alkalmából néhány gondolat erejéig visszatekintünk az elmúlt év történéseire.

Patakmentés: Júniusban megdöbbenéssel értesültünk 

arról, hogy a Budai út mentén olyan dróthálózott/kövezett medret 

terveztek, ami az adott szakaszon a patakmeder teljes növény-

zetének kiirtásával járt volna. Szakértők véleményét kértük ki, be

jártuk a helyszínt és pataktisztító akciót is szerveztünk. Benyújtott 

petíciónkra ugyan nem válaszolt az önkormányzat, de a megnöve-

kedett figyelemnek köszönhetően kevesebb kárt okozó patakmeder 

valósult meg és több fa megmenekült.

Videoriportot készítettünk
Az önkormányzat 2 millió forint költséggel járó helyi népszavazást írt 

ki júliusra a Várvölgy és környékének beépíthetőségével kapcsolatban. 

Ennek kapcsán videóinterjút készítettünk Solti And rás földtulajdonos

sal, aki a Várvölgy jelentős részének birtokosa. 
“
Beszéljük meg inkább” 

– ez az a gondolat, amit 

képviseltünk a szavazás 

kapcsán (www.2097.hu/

beszeljukmeg), és amely 

általánosságban is tükrözi 

azt a hozzáállást, amely 

véleményünk szerint kiutat 

jelenthet falunk számára 

az elmúlt két évtized konfliktusaiból. Megválaszolhatatlan kérdések és 

érvénytelen népszavazás helyett. Jó érzés megtapasztalni azt, hogy ez a 

hozzáállás az itt élők jelentős részénél támogatásra talált!

Kérdőíves kutatást végeztünk
Májusban útjára indítottuk Pilisborosjenő értékeiről és jövőjéről szóló át

fogó kérdőívünket.  A 449 kitöltött kérdőív egyértelműen megmutatta, 

hogy mi lyen Pilisborosjenőt szeretnénk mi, itt lakók. Legfonto sabb ta

nulságának könyvelhetjük el, hogy Pilisborosjenő – kérdőívünkre reagáló 

– aktív lakossága közel egységes nézeteket vall a falu jelenéről és jövő

jéről, mely egyelmű iránymutatásul szolgál mind a jelen, mind a jövőbeli 

faluvezetés számára.

Településfejlesztési koncepció
Egyesületünk felkarolta a 2017-ben megkezdett, ám időközben elakadt 

településfejlesztési koncepció és stratégia kidolgozását, és Gauder Péter 

településfejlesztési szakértőt felkérve a kérdőív eredménye és az eddigi 

közös munka tanulsága alapján közös jövőkép tervező műhelyeket hir-

detett. Ennek gyümölcseként november folyamán ötször gyűltünk össze, 

hogy megalkossuk a közös jövőképet, és sorra vegyük az eléréséhez 

szükséges lépéseket. A műhelymunkán szép számban képviseltették 

magukat a közügyek iránt érdeklődő helyi lakosok viszont az önkormány

zat elutasította a felkínált együttműködést.A film megtekinthető a 2097.hu YouTube csatornáján

Fasor ültetés: 
“
670 ezer forint, 40 család, 33 fa és rengeteg önkéntes. 

Pilisborosjenőn fasort ültettek egyszerűen csak azért, hogy a kirándulók ne a 
tűző napon gyalogoljanak, hanem árnyékban. Meglepő szeretetről árulkodik ez 
az akció.”  - írja a BudaPestkörnyéke.hu, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy mi 
magunk is rajongunk a szép fákért, fasorokért.

A B52 Jazzfeszt szervezéséhez év elején  láttunk 

hozzá, Madaras Zoltán vezetésével, számos helyi jazz-kedvelő 

lakos támogatásával. A június 9-én a Mandelbrot udvarában tartott 

rendezvényen olyan országos hírű zenészek szórakoztattak ben

nünket, mint Tóth Viktor, vagy Az év fiatal jazz-zenésze verseny – 

2018. verseny közönségdíjának a nyertese, a borosjenői születésű 

Richter Ambrus. A minifesztiválból nagy örömünkre rendszeres, 

havonta megrendezésre kerülő jazz-est sorozat nőtte ki magát, 

melynek a művelődési ház ad otthont.
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Mit kíván a 2097 Csoport Egyesület Pilisborosjenőnek?
Legyen béke, erős közösségi összefogás, értékeink védelme! 

 Átlátható önkormányzást és költségvetést! 

 Közösségeink erősítését és a párbeszéd elősegítését! 

 Szolgáló és professzionálisan szolgáltató önkormányzatot! 

 Járható járdákat, kátyúmentes utakat, jobb tömegközlekedést! 

 Tisztább közterületeket, hatékonyabb hulladékgyűjtést! 

  Faluközpont fejlesztést, életteli, nyüzsgő közösségi tereket - a fiataloknak is! 

 Állampolgári tanácsot, a helyi szervezetek, társadalmi csoportok bevonásával! 

 Parkosítást, élő patakot, építészeti emlékeink megóvását! 

 Jól szervezett szociális támogató rendszert a közösség bevonásával! 

 A Várvölgy és a környező erdeink, természeti értékeink védelmét! 

 Új gondolkodásmódot a fejlesztési területek beépítése kapcsán! 

 Oktatási intézményeink, a helyi gazdaság tudatos fejlesztését, támogatását!

Mások kezdeményezéseihez is örömmel csatlakoztak tagjaink, így a 

Mandelbrot pékség udvarán létrejött Jenői Advent szer

vezésében is részt vettünk. Felmerült ugyanis többekben a gondo-

lat, hogy legyen a falunak saját adventi vására. Falunk lakóiból kórus 

szer veződött, szépirodalmat és mesét olvastunk egymásnak, a pul

toknál pedig helyi termelők és művészek portékáit lehetett meg

vásárolni. A befolyt jótékony bevételek: Családsegítő javára 230.000 

Ft, a Nebuló Alapítvány javára 229.000 Ft. A közösség részvétele min

den várakozásunkat felülmúlta, átlagosan 300-350 fő vett részt mind 

a három szombaton.

12 
pont

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

A buszmegállók felújításában vagy az új épületbe 

költözött iskola kerítésének festésében egyesületünk tagjai is részt vet

tek. Nagyon jó volt látni azt is, hogy az iskola szülői (munka)közössége- 

látva a gyermekek biztonságát érintő komoly hiányosságokat – aktivi-

zálódott és határozott fellépéssel kezdeményezte a hiányzó közvilágítás 

és gyalogátkelőhely kialakítását. Ennek folytatásaként szülők egy kisebb 

csoportja az iskolavezetéssel és az önkormányzattal együttműködésben 

részt vett a gyalogátkelőhely és a közvilágítás kiépítésének előkészítésé

ben, segítségképpen elvégezték a szükséges mérnöki, tervezési 

munkálatokat, ideig lenes világítást alakítottak ki az érintett területen.

Az éberség nem lankad: Mindeközben folyamatosan figyelemmel kísérjük az önkormányzat tevékeny-

ségét, kérdéseinkkel, javaslatainkkal segítve, hogy munkájuk minél inkább a közös javunkat szolgálja.  Az egyes üléseken 

készült videófelvételek közzététele és a fontosabb témákról írt elemző és véleménycikkek mind az átláthatóság javítását 

szolgálják. Nem veszítjük szem elől a belterületbe vont fejlesztési területek ügyét sem. Sajnos ezen a “civilek elől elzárt 

területen” nagyon nehéz bármit is elérni, hiszen kizárólag a partvonalról történő bekiabálás lehetősége adott számunkra, a 

meccset nem mi játszuk.
Összeállították a 2097 Csoport Egyesület tagjai        Eredeti cikk forrása: 2097.hu

Testületi ülések-
ről a felvételek 
elérhetőek:
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  Tömöri Balázs falutársunk írt levelet a víz

műveknek, mert elmulasztották betemetni a Fő utca - Lovarda utca 

sarkán a meggyfa gyökerét a duguláselhárítási munkálatok befejezése 

után. Ennek hatására pár nap alatt visszaállították az eredeti állapotot. 

     A 2097 Facebook csoportban értesültünk az 
alábbi jó hírről is:

    Bognár Barnabásnak új kiskecskéi születtek, 

mind annyiunk legnagyobb örömére!

“
Madarak az etetőn”

Tartalmas beszélgetést generált a Facebook csoportban egy falutár-

sunk. Az egyik kommentelő összefoglaló írása és az ebből született 

programajánló:

Bár már nyakunkon a tavasz, ennek ellenére március hó végéig még 

aktuális a téli madáretetés. A téma kapcsán 2097 Facebook csoport

tagok is aktívak. Falunkban léteznek új és régi közterületre kihelyezett 

etetők, szóba jött madárodúk telepítése, ezzel párhuzamosan pedig 

elindult a „Madárbarát falu” szervezése is Pilisborosjenőn. Átbeszéltük 

azt is, hogy egész bolygónk jövője múlik madaraink túlélésén.

Ám hogyan is lehetünk madárbarát kert, óvoda, iskola, avagy bár mely 

más közintézmény? Hogyan lehet Pilisborosjenő “madárbarátabb”? 

Mit is jelent pontosan a madárbarát kert program? Sok kérdés fel-

merült mind gyakorlott és laikus helyiek között. A Magyar Madártani 

Egyesület programja és tevékenysége alapján, település szintű akció

juk nincs, ennek technikai nehézsége sokkalta nagyobb, mint egyéni 

és intézményi jelentkezőké, így nem is tervezik a program bővítését, 

hivatalos formában így nem indulhatunk. Jó hír viszont, hogy gyakor-

latban sok mindent tehetünk, valamennyi közintézményünk bekap-

csolódhat a programba a lakosságon felül is. 

Részletek: http://www.mme.hu/madarbarat_kert_program

További kérdések megválaszolásában segítségünkre lesz Dr. Halmos 

Gergő az MME ügyvezető igazgatója, aki Tömöri Balázzsal közös túrát 

szervez a faluban és környékén.  Borosjenő körüli séta alatt átbeszél

jük a jó gyakorlatokat, lesz szó odú kihelyezés tudnivalóiról, falunkban 

fészkelő molnárfecskék helyzetéről és védelméről. Tanácsokkal lát el 

majd bennünket, annak érdekében, hogyan és miként válhatunk együtt 

még jobban madárbarát faluvá.

  Találkozó: 2019. április 6. 9 órakor a buszforduló madáretetőjénél

Kara Fruzsina
Képeket készítette: Kádár Viktor és Szabados Enikő

Ti írtátok a neten
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Lapköszöntő
 
“A kommunikáció legmélyebb szintje nem a kom-
munikáció, hanem a közösség. Ez több, mint
szavak, több, mint beszéd, több, mint  fogalom.
Nem arról van szó, hogy új egységet fedezünk fel, 
egy régóta meglevő azonosságra bukkanunk rá. 
Már egyek vagyunk. De azt gondoljuk, hogy nem. 
Fel kell fedeznünk az eredeti azonosságunkat. 
Azzá kell válnunk, amik valójában vagyunk.”

(Thomas Merton)

A Zsákfalvi Riporter nem azért született, hogy 
legyen még egy lap. Hanem mert az Élet zajlott. 
Köröztünk a hegyen, szedtük a szemetet vagy 
épp jövőt terveztünk. És jó volt együtt. 

A vágy, hogy erről mindenkinek meséljünk…
A vágy, hogy újabb közös tervek szülessenek…
A vágy, hogy többeket megismerjünk…
A vágy, hogy megismerjük közös kis falunkat
és tegyünk érte együtt... 

Ez a vágy szülte meg a lapot.

Még konkrétabban a Hajnali Sörfőzőknek 
köszönhetjük, akik megkértek, hogy készítsek 
velük riportot. (lásd 15. oldal) Rendben!
De hol jelentessek meg egy terjedelmes ripor
tot? Nincsen egy színes közös magazinunk, amit 
Mi írunk Egymásnak Magunkról. 

A lap még meg sem született, máris sok prog-
ramtervet ösztönzött megvalósulni. Motiváció 
volt ugyanis, hogy van róla hol hírt adni. Egy 
lapnak pedig van lapzártája és ez sok szervezést 
begyorsított. 

Mert hatunk egymásra mindannyian. És közös 
lapunk is hat ránk, ahogy írjuk. Hogy felfedez
zük és építsük közös azonosságunkat, ami Pilis
borosjenő.

Frivaldszky Bernadett
 főszerkesztő

Néhányan - a 2097 Csoport Egyesület nevében -  részt vettünk 

a nemzetközi Közös Városunk - Ho gyan lesz az önkormány-

zat mindenkié és mindenkiért  konferencián (2019. február 22-23.) 

és az azt követő képzésen: Az önkormányzat mi va gyunk! Műhely 

civil közösségeknek. A három nap során a közösségépítés és önkor-

mányzatiság új gyakorlataival ismerkedtünk meg. Olyan fogalmak

kal, mint részvételi demokrácia, közösségi gazdaság, a hálózatosodás 

filozófiai háttere és szoftverei, közterek közösségbarát kialakítása 

vagy éppen a közösség-a lapú ingatlanpolitika, kooperatív gazdasá

gi formák és részvételi költségvetés. Azonosulni tudtunk ugyanis 

a rendezvény ajánlásával: “Európa-szer te tanúi lehetünk egy újfaj

ta politizálás kibontakozásának. Tudatos és aktív állampolgárokat 

láthatunk, akik politikai szerepvállaláson keresztül küzdenek váro

saik, tágabb lakóközösségük fejlődéséért, jobbá tételéért. Ezek nek 

a szer vezeteknek a városhoz való jog biztosítása; a városi közjavak 

igazságos újra osztása; fenntartható, élhető, egészséges környezet 

biztosítása áll a fó kuszukban. Egyes szer vezetek egyszeri, lakossá

gi tiltakozásból emelkednek ki, mások hosszú évek működése után 

döntenek úgy, hogy munkájukat új szintre emelik.  (Forrás: Facebook) 

Meghívott vendégek Európa számos városából érkeztek, köztük 

Barcelonából, Mad ridból, Berlinből, Lisszabonból, a posztszocia lista 

országok közül pedig Varsóból, Pozsonyból, Mariborból, Belgrádból 

és Zágrábból. Örömmel tapasztaltuk, hogy nemcsak a fővárosból, ha

nem más településekről is érkeztek olyan civilek, akik közösségükért 

próbálnak tenni.
F.B.

“
Azért fejlődött ki a lelkiismeretünk,

hogy képesek legyünk a közösség 

értékeit magunkévá tenni,

és saját magunk felett ellenőrzést 

gyakorolni.”
Orson Scott Card

Közös Városunk
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Olyan Pilisborosjenőt szeretnénk, ami megőrzi az értékeinket. 
Ahol a helyiekkel, a helyiekért párbeszédben együttműködve, 

közösen építjük jövőnket. Óvjuk környezetünket, fenntartható 
módon gazdálkodunk, és építünk a helyi képességeinkre és vál-
lalkozóinkra.

A 2097 Egyesület szervezésében 2018. novembere, decembere 
során több alkalommal, mintegy 60 lakos aktív részvételével, min-
denki számára nyitottan műhelymunkát folytattunk Pilisborosjenő 
új településfejlesztési koncepciójának megalkotásáért. Ez alapján 
elkészítettük azt a koncepciót, amelyet megvitatásra ajánlunk 
borosjenői lakótársainknak. Beszéljük meg, és fogalmazzuk meg 
együtt: milyen Pilisborosjenőn szeretnénk élni a jövőben?

Az elkészült anyag rövid összefoglalóját olvashatja a következő 
oldalakon. A teljes dokumentum elérhető a 2097.hu/tft oldalon.

Jelenlegi helyzetünk

Ami nem jó: 

Hiányzik a kívánatos összefogás. Nincs elfogadott képünk arról, hogy 
milyen is Pilisborosjenő mai társadalma. 

A múlt vitái, a megosztottságok megakadályozzák közösségünk mai 
értékeinek felismerését és felhasználását falunk megújításához. Nem 
tudjuk, milyen erőforrásaink vannak valójában, amire a jövő fejlődését 
építeni lehet.

A falu területeinek növekvő mértékű lakóövezetes beépítése az alvó 
előváros képét vetíti előre. 

Az „ürömi modell” másolása oda vezet, hogy gyorsan növekszik a 
lakosság létszáma, amit nem tud követni az egyre drágább infrastruk
túra kiépítése. Hiányoznak az alapvető szolgáltatások, a közösségi 
terek, környezetünk tudatos fejlesztése. Egye sek meggazdagodnak a 
közösség kárára, miközben elpusztítjuk kivételes értéket képező ter
mészeti környezetünket. 

Nyomasztóak a múlt átgondolatlan fejlesztéseinek terhei, nincsenek 
a falunak kiegyensúlyozott be vételi forrásai.

 Több százmilliós, milliárdos (?) perek terhelik a közösséget, és a falu 
bevételeinek döntő többségét a helyi lakosok ingatlanadója jelenti. 
Átláthatatlan az önkormányzati működés, a döntések előkészítése, a 
közösség valós anyagi helyzete, tartalékai. 

Ami jó:
Építhetünk a sokszínű, bimbózó, eleven kisközösségek erejére.
A kistelepülés jellegünkből adódóan igényünk a szomszéd, a másik 

ember megismerése, a színes közösségi élet. Egyre több „kis kör” 
i gyekszik megszervezni magát, de ma hiányzik az őket támogató és 
rájuk támaszkodó önkormányzat. Pedig ezek a kisközösségek nagyon 
értékes szaktudást, emberi erőforrást mobilizálnak a falu érdekében, 
ami gazdasági hasznot is hozhat.

Budapest agglomerációjában egyedülálló, érintet len a természeti 
környezetünk.

Nagy érték a játszótéren túl ránk váró hamisítatlan természet. A 
Kevélyről letekintve a kelet felől hömpölygő beton és üveg, a nyugat 
felől kéklő hegyek, a fák és a tiszta égbolt ellentmondása nem is le
hetne nagyobb! 

A sikeres helyi vállalkozók és a 10-es úton épülő közlekedési 
csomópont kiutat mutat a jelenlegi egyoldalú gazdálkodásból.

Sikeres helyi vállalkozóink kreativitása, tudása és tapasztalata, az 
M0 közelsége és gazdaságélénkítő hatása, megfelelő párbeszéd és 
szakértelem esetén alternatív gazdasági irányokat mutathat majd.

Lehetőségek:
A sokszínű, egymásban megbízó helyi lakosok összetartozásából 

kreatív, egyedi megoldások születhetnek.
Vessünk számot az itt élő tenni vágyó fiatalok és idősebbek tudásával, 

és vonjunk be minden érdeklődő tenni vágyó lakost a falu fejlesz
tésének tervezésébe és megvalósításába. 

A növekvő öko-tudatosság és igényesség felértékeli a különleges, 
egyedi környezetünket. Építsünk az i gényes budapestiekre, akik a 
hamisítatlan természet mellett értékelik a helyiek értékes kézműves, 
művészeti kínálatát és vendégszeretetét.

Éljünk a pályázatok lehetőségeivel, keressük meg a falu fejlődésének 
forrásait

Tudatosan fel kell tárni új bevételi forrásokat. A pályázati lehetőségek 
szakszerű feltárása és kihasználása mellett a helyi adórendszerben lévő 
szabályozási eszközök alkalmazása és az ipari- keres kedelmi övezetek 
tervszerű kijelölése lehetővé teszik a fejlesztési források növelését. 
Újabb ezrek betelepítése nem a jövendő fejlődést, hanem az egyre él
hetetlenebb környezet kialakulását segíti elő.

Veszélyek, amiket sürgősen kezelnünk kell:
Őrizzük meg környezetünket, védjük értékeinket!
Akár a Teve szikla, akár a sváb ófalu, patakpart környéke: ezek 

értékek, amiket óvnunk kell. Tartsuk meg a falut úgy, hogy gyerekeink 
is szívesen maradjanak itt. 

Ne váljunk újabb agglomerációs településsé és védjük, támogassuk a 
meglévő, összetartó közösségeinket.

A lakosság növekedésével kezelhetetlenné válik a széttartó település
részek fejlődése, elveszíti a falu a karakterét, megszűnik a közösségi lét 
lehetősége. 

Ne legyünk külső vállalkozói érdekeknek kiszolgáltatott település.
Teremtsük meg az önálló önkormányzat anyagi bázisát, ne függ-

jünk néhány „jónak tűnő” ötlettől és szüntessük meg az ad-hoc 
kapko dást. Az önkor mányzat hozza nyilvánosságra a ciklusra szóló, 
számonkérhető programját. 

Lehetséges hosszú távú irányok
Ha nem teszünk semmit, akkor a sodródás marad: ez a falunk jelenlegi 
működéséből fakadó valószínű irány. 

Minden marad a régiben (sodródás)  
Kiszolgáljuk a fővárosból ide betelepülni kívánók érdekeit, felélve a falu 
föld- és ingatlantőkéjét. A falu növekszik, de nem fejlődik. Amennyiben 
ezt követjük, az alábbi faluképpel találkozunk 15 év múlva: 

• Jelentős mértékű lakásszám növekedés következik be, elsősor ban 
a jelenlegi falurészeken, Tücsök utcánál, Lazaréten, Modern dorf-
ban épülnek új lakások, ennek hatására Pilisborosjenő lakossága 
eléri a 6,000 főt, a település gyakorlatilag összenő Ürömmel. 

• A lakosságszám növekedésből fakadó adóbevétel növekedés 
nem javítja a falu gazdasági hely zetét, ugyanis az abból fakadó 
terhek is megnövekednek, adott esetben nagyobb mértékben, 
mint a bevételek (úthálózat, óvoda, bölcsőde, orvosi ellátás, 
önkormányzat stb.)

Településfejlesztési koncepció
 Pilisborosjenő 2030
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• Összességében a gazdasági lehetőségek nem javulnak, és az élet
minőség sem változik.

• A zöldterület mérete csökken.
• A Várvölgy képe megváltozik az ott megvalósuló építkezések miatt.

A koncepcióalkotás során elemeztük a fenti sodródásnál élhetőbb, jobb 
lehetőségeinket is, és így további három immár pozitív elemeket is tar
talmazó stratégiai irány körvonalazódott Pilisborosjenő számára. 

Egy cselekvőképes, jó szándékú, szakszerű önkor mányzatnak a falu 
lakosságával közösen ezeknek az opcióknak a fejlődést szolgáló közös 
elemeit kell összeraknia működőképes stratégiává.

Minőségi alvófalu
Ezen elképzelés szerint a falu számára adottság, hogy az itt élők a 
fővárosban, vagyis egy elkülönülő gazdasági térben szerzik meg javai
kat, és abból szükség szerinti mennyiségben költenek az itteni létezésük 
fenntartására. Az élet minősége, benne a természet és a közösségi élet 
azonban fontos eleme a mindennapoknak, és az ebből származó ener
gia falu- és jövőformáló erővel bír.

• Elsődleges szempont a települést körülvevő természeti környezet, 
a falusias méret és falusias arculat megőrzése ill. megteremtése. 

• Kiemelten fontos a rendezett falumag, ahol a hagyományos, sváb 
építészetre jellemző utcaképet őrizni kell. Az új építkezéseknél a 
jelenleginél markánsabb településképi szabályozásra van szükség. 
A falut átszelő patakra a településképet meghatározó zöldterü-
letként tekintünk, amelyet alkalmassá kell tenni rekreációs és 
közösségi célokra.

• Elengedhetetlenül fontos a közösségi terek fejlesztése, ahol a he
lyiek találkozhatnának egymással és ahol a kisközösségek meg 
tudják szervezni rendezvényeiket. Ez a faluközpont, magába 
foglalhatja és életre keltheti a sváb tájházat, a régi iskola épületét, 
a falugondnokságot, a Szedmák ház telkét ifjúsági klubbal, játékle
hetőségekkel, co-working (közösségi munkatér) irodatérrel, kul
turális terekkel, boltokkal stb.

• A turizmus konszolidálása keretében megoldjuk a szemétkezelési 
és a parkolási problémát, az ide érkezőknek pedig „szelíd” prog-
ramokat kínálunk (pl.: helyi túraútvonalak kialakításával, amelyek 
kiindulópontja és végpontja is a faluban van). Az ide érkező szelíd 
turizmusra kisléptékű helyi kézműipar és élelmiszertermelés is 
települhet, ahogyan az már spontán is kezd kialakulni. 

• A helyi lovas közösségek fejlődését, pályázását támogatjuk, 
hiszen a környező zöld területek hasznosításával organikus határt 
képeznek a falu körül, megakadályozva annak indokolatlan terjesz
kedését a jelenlegi szántók és zöldterületek rovására.

• Fontos a „kisvárosi” környezeti minőség megteremtése, így a 
köz lekedésre alkalmas utak (a gyalogos, kerékpáros és autós) 
kialakítása magas prioritással bír. Ez összhangban történik a 
felszíni vízelvezetéssel és a falu karakterével.

Modern élettér
Ez az opció a saját igényeit nagy arányban belülről kielégítő, a saját gaz
dasági és humán tőkéjéből tudatosan befelé építkező, egyúttal kifelé is 
forduló, aktív, szelíden modern falut eredményezne.
A vízió megvalósulásával az itt lakók a falun belülről szereznék be a 
szükséges áruk és szolgáltatások jelentős részét, és ezzel összefüggés
ben egyre terjedne a helyben dolgozók aránya is. A létrejövő gazdasági 
egységek elsősorban a helyben lakó munkaerőre és szellemi tőkére ala-
pulnának. A stratégiai fókuszai: 

• A jelenlegi alvófalu átalakítása egy kisvárosias működésű, „sze
líden urbanizált, modernizált faluvá”. 

• Egyrészt nő a helyben foglalkoztatás, csökken az ingázás, ami 
erősíti a faluban a jelenlétet, a kötődést és a kisközösségeket, a falu 
társadalmi kohézióját.

• Egy inkubátorház segítené a helyi vállalkozók településbe illő pro
jektjeinek elindulását, megerősödését, a meglévőknek pedig a fej-
lődését. 

• A közösségi terek a találkozások és az együttműködés helyszíne, a 
helyi művészek előadó- és kiállító tere. Szükséges a generációkon 
átnyúló közösségépítés és tudás átadás, valamint a közvetlen 
demokrácia kultúrájának megteremtése, használata.

• Kiemelt szerepet kapna a fenntartható, élelmiszer önrendelkezést 
támogató mezőgazdaság. A helyi földeken termelő gazdák a bio-
termékeket elsősorban a helyi piacra, másodsor ban a budapestire 
állítják elő.

Profi turisztikai központ
Ezen jövőkép kiindulópontja, hogy a gazdaság egy meghatározó el
eme a Budapestről érkező turisták tömege, amely most rendezetlenül 
ömlik rá a falunkra, értéket nem teremtve, de használva az infrastruk
túránkat. A falunknak érdemes lehet ezt mederbe terelnie, lecsapolni a 
lehetséges hasznokat és védeni a környezetünket.

Pilisborosjenő pozíciója a főváros és a hegyvidék települései között jól 
meghatározható és a fejlesztés fő irányai kijelölhetők:

• Outdoor sportok (kerékpár, walking, mászás oktatás)
• Természetjárás (túrázók, teljesítménytúrák)
• Gasztronómia (helyi borok és sör, környékbeli és helyi speciális 

ételek)
• Kultúra (fesztiválok, állandó kiállítások, tánctanítás, sváb ha-

gyományok)
• Kereskedés (vásárok, piacok, szedd magad)
• Oktatási, képzési szektor (konferencia létesítményekkel, aktív 

elvonulás)

Ez a koncepció a Dunakanyar - Pilis körzet hasonló adottsággal és 
célokkal rendelkező településeivel együttműködve kerülhetne kidol
gozásra, és a hozzá kapcsolódó Pilis Kapu Turistaközpont önmagában 
is már egy üzleti vállalkozás lehetne, ami egyben tehermentesíti a falu 
magterületét az átmenő látogatóktól.

Célunk, hogy közösen gondolkodva, a fenti le-
hetőségek „keverésével” kialakítsuk azt a közös 
jövőképünket, ami mentén mind annyian aktívan 
részt tudunk venni annak megvalósításában.  
Ehhez azonban közösen kell cselekednünk, ak-
tívan tennünk kell. 

A jövőnk érdekében
Megteremtjük a párbeszéd kereteit, erősítjük a közösségeink együtt

működését.
A települést érintő kérdésekről folyó beszélgetésben és a közösségi 

döntésekben vegyen részt a falu közössége. A falu köztiszteletnek ör
vendő megbecsült polgárait tanácsadó testületbe szervezve is kikér
jük véleményüket. 

Kialakítjuk Pilisborosjenő egyedi „identitását”, öntudatát. 
Olyanná tesszük a falut, amilyennek mi, a lakói, közösségei elkép

zeljük. Teret adunk a kezdeményezéseknek, támogatjuk a helyiek 
szándékait. Kialakítjuk az együttélés betartható és betartandó sza
bályait. Építünk az elérhető jó példákra, és elvetjük az évtizedes csap
dákat. 

Védjük és megőrizzük a természeti és épített értékeinket.
A Várvölgy, a patakpart, az Ófalu, a sváb és egyéb történeti kultúránk 

és hagyományunk mind-mind színesíti és gazdagítja a falunkat, 
ezért meg kívánjuk őrizni. Kihasználjuk a Pilis közelségét, támogat
juk a „szelíd turizmust”, és távol tartjuk természetbe történő vissza
fordíthatatlan beavatkozást, a zajt. 

Támogatjuk a helyi vállalkozókat, és újragondoljuk az önkormányza
ti gazdálkodás kereteit

Támogatjuk a helyi mezőgazdasági vállalkozókat, a helyi termékek 
feldolgozását és helyi fogyasztását. Megteremtjük a helyi kere
skedelem kereteit, a képzőművészek és alkotók bemutatkozását. 
Támogatjuk a helyi fiatal vállalkozókat, helyben maradásukat. Építünk 
a helyi lakosok tudására, kapcsolati tőkéjére.

Az öt közösségi tervező alkalom anyagaiból az összefoglalót készítette: 
Bubik Szabolcs, Nagy Ernő és Prof. Dr. Vass László

Szakmai lektor: Gauder Péter
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A kormány által meghírdetett Magyar Falu Prog ram keretében 
februártól ősz közepéig ütemezetten jelennek pályázatok, me-

lyeket az ígéretek szerint rendkívül gyorsan bírálnak majd el. A feltéte-
lek is rendkívül kedvezőek: gyors döntések, biztosítékadás, önerő nem 
szükséges, a támogatás megítélését követően a teljes támogatást 
előre folyósítják.

A 2019. február 27-én, elsőként meghirdetett pályázatok történelmi 
egyházi, valamint az önkor mányzatok által üzemeltetett közösségi 
terek felújítását és létrehozását, programszervezéseket és program-
szervező személyek foglalkoztatását célozzák meg. A program célja 
az, hogy megállítsa, sőt ahol lehet, visszafordítsa a falvakból történő 
elvándorlást, javítsa a lakhatást, a munkába járás körülmé nyeit, segítse 
a munkahelyteremtést és a helyi intézményi ellátottságot. A mi falunk 
lélekszáma ugyan nem csökken, de a program jó lehetőséget kínál arra, 
hogy a faluban épületek újuljanak meg, a helyi gazdaság erősödjön és a 
helyi közösségek erősödjenek. 

Ha falunkban működő mindkét történelmi egyház és az önkormány-
zat is élnek a pályázat adta lehetőségekkel, akkor akár több tíz 
millió forint is fordítható lenne a falu javára.

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására az alábbi időtartam
ban között van lehetőség: 2019. március 18. és 2019. április 27. 

A nagymértékű és kedvező feltételű pályázatokat folyamatosan 
fogják kiírni az év során, rendkívül rövid határidővel. Az így el-
nyerhető összegek évtizedekre meghatározhatják településünk 
körülményeit, ezért kívánatos volna a lakosság érdemi bevonása, 
hogy minél nagyobb támogatottságú, közös célokat megvalósító 
tervek kerüljenek beadásra. Felajánl juk az összes szereplőnek civil 
segítségünket mind ötletelésben, mind pályázatírásban. 

Összeállította: f.b.
Forrás: kormány.hu, Magyar Nemzet, MTI, Pixabay

Sokszor van úgy, hogy az ember azt érzi, magának kell kézbe ven
nie egy-egy ügyet, ha változást szeretne elérni a környezetében. 

Községünk egy tiszteletre méltó, fiatal lakosa, az alig 14 éves Fodor 
Bence Máté is így tett, amikor már sokadjára szem besült a külső Budai 
út környékén éktelenkedő méretes, illegális szemétlerakattal. Bence 
olvasta, hogy a 2097 Facebook csoportban több felnőttnek is bántja 
a szemét a hulladékkupac, azonban azt tapasztalta, hogy mégsem a 
legegyszerűbb megoldásról szólnak a kommentek, ezért úgy döntött, 
élére áll a megoldásnak; megkérte édesanyját, segítsen neki megszer-
vezni egy közös szemétszedést. 

“Tudom, hogy a jövőm függ attól, hogy képesek leszünk-e 
környezetszennyezés nélkül élni, de bántja is a szemem az ilyesmi. 
A városban a járdákon is zavar a sok eldobált cigicsikk.” - mondja a 
meglepően környezettudatos Bence, akivel anyukája, Budahelyi Dalma 
társaságában ültem le beszélgetni a szemétszedést követően. 
Dalma a kiinduláshoz Tömöri Balázstól kért taná csot – aki hivatásos 
környezetvédőként, valamint több, korábbi civil “falutisztítás” szer-
vezőjeként – először az ürömi, majd a pilisborosjenői közterület
felügyelővel való kapcsolatfelvételt javasolta. 
Miután ezeken a körökön már túl volt Dalma, de a hivatalos intéz
kedésre legkorábbra csak március végi ígéretet kapott, emailezni kez
dett dr. Szabó József Zoltán jegyzővel, aki biztosította őt arról, hogy 
községünk önkormányzata támogatni tud egy azonnali civil akciót és 
intézkedik a szükséges konténer kihelyezéséről, majd elszállításáról. 
A közösségi szemétszedést február 16-ra, egy verőfényes szombat 
délelőttre írták ki a szervezők, ahová Dalma a saját költségére beszer-
zett több tucat strapabíró sitteszsákkal, Balázs pedig a patakmeder 
tisztításból megmaradt védőkesztyűkkel érkezett. Magam is remek 
programnak gondolván az akciót két óvodáskorú gyermekemmel és 
feleségemmel csatlakoztam az Egészségház parkolójában gyülekező 
jókedvű családokhoz, akik nek éppen Buzás Ildiék kínálgattak saját 
hozzájárulásukként friss harapnivalót.

Néhány perc múltával még többen lettünk, ezalatt a gyakorlott 
Balázs kiadta az itinert, majd az egyre duzzadó, neonszínű láthatósá
gi mellényekbe bújt csapat a Tűzoltóság felé vette az irányt, hogy kel
lemes cseverészéssel egybekötött szemétszedés során jusson el a Bu
dai úti kőkereszthez, a már említett “szemétkiállítás” fő helyszínéhez. 

“Azt hittem, hogy legfeljebb 5-10 ember jön majd el, ehhez képest 
meglepő volt látni, hogy mire odaértünk, már vagy hatvanan voltunk.” 

“Te magad légy a változás, 
amit látni szeretnél
a világban.”

Egy 14 éves fiú
szemétszedése
Borosjenő határában

Ritka lehetőségek
a Magyar Falu Programban 
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- meséli Dalma, Bence pedig gyorsan hozzáteszi: “Különösen becsülöm 
azokat a gyerekeket, akik eljöttek. Nagyon köszönjük nekik.”
Már az odavezető út során is megtelt jó néhány zsák, de a fő feladat
nak a kereszthez rendelt konténer megtöltése ígérkezett. Mely fela
datban többek elmondása (és saját tapasztalatom) szerint is az volt a 
legcsodásabb, hogy az első blikkre gigászinak tűnő munkával a ren
delkezésre álló létszámnak köszönhetően alig több, mint negyed óra 
alatt végeztünk és mintha csak “még éhesek maradtunk volna”, egyből 
a következő tisztítandó területet kezdtük keresni. Balázs éppen egy 
Garonne-s üveget kezében tartva taglalta, hogy amennyiben az üveg 
betétdíjas lenne, úgy nem került volna szemétre – amikor megcsörrent a 
telefonja, benne a Tücsök utca irányába kiküldött felderítők jelentették, 
hogy bizony jelentős, további mennyiségre bukkantak, így szükség lesz 
még egy konténerre. Tömöri így egyből újabb telefonálásba kezdett, 
melynek eredményéről alig húsz perccel később, már pár száz méter
rel odébb értesültem, amikor a fényképezőből felpillantva, a közeledő 
Trunk feliratú teherautóra lettem figyelmes. Ennek szállítmányát is igen 
gyorsan megtöltöttük, elsőként az addigra már az út szélén sorakozó 
zsákok, majd egy egész hűtő, matracok, ruhák, építkezési hulladékok 
és még ki tudja, mi került még bele. Sajnos jelentős mennyiségű 
veszélyes hulladék is előbukkant, melyeket külön rendszereztünk, ezek 
kezeléséről később intézkedtek az illetékes kollégák.

“Jézusom, telepakoltunk két konténert” - meséli még most, utólag is 
hüledezve Bence, majd kérdésemre, hogy miként lehetne legköze-
lebb elejét venni az efféle kupacok megjelenésének, azt mondja, hogy 
kamerát kéne kitenni, és valahogy kinyomozni, hogy ki volt a tettes. 
Balázs – civil tapasztalatai alapján – előbbit kevésbé tartja hatásos meg
oldásnak, annál inkább tartja ígéretesnek egy, a tettesek felkutatásában 
is fontos szerepet játszó, ún. hulladékkommandó felállítását. Ez egy o ly
an csoport, amelynek  a civileken kívül, különböző hatósági személyek, 
akár rendvédelmi munkatársak is tagjai lehetnek, hogy együttműködve 
figyeljék az adott környék illegális hulladéklerakó helyeit és amennyiben 
találnak a lerakóra utaló adatot, egy kidobott levelet, számlát például, 
úgy hatékonyan lépjenek fel a szabálysértő szankcionálása érdekében. 
De természetesen a kamera kihelyezésről is dönthetne ez a szakmai 
csoport.

Bence és Dalma tehát egyöntetűen “páratlan si kerként” könyvelték el 
az akciót és további hasonló alkalmakat terveznek.
  

Kádár Viktor
(A címben szereplő idézet Mahatma Gandhitól származik)

Nekem még azt mondták annak idején akik értettek hozzá, hogy 
az M0 nyugati szakasza sohasem fog megépülni. A 10-es és 11-es 

út között még el fog készülni, de ott aztán vége.  Nincs a világon annyi 
pénz, amennyiből folytatni lehetne, védett természetvédelmi területe-
ken kellene átvezetni, és igaziból szükség sincs rá. Ezt én el is hittem.  
Ezért fogadtam kétkedő csodálkozással azokat a híreket, miszerint 
előrehaladott állapotban van az előkészítés, és a közeljövőben megin
dulhat a kivitelezés. Tavaly decemberben több cikk is megjelent arról, 
hogy a 20 km-es szakaszból legalább  5 km alagútban halad majd és 
lesznek viaduktok is.   Kiválasztották az előkészítő tervezőt, és két év 
múlva indulhat az építkezés. Aztán jött az év vége és a szilveszter, és aki 
az új évben felütötte az Országos Szer kezeti Tervet, azt hihette rosszul 
lát – a tervből ki került ugyanis az M0 nyugati szakasza. A kormány 180 

M0 fejlemények
(az ófaluból nézve)

fokos fordulatot hajtott végre a tervezett nyom vonalat illetően:  a 
10-es utat az M1–el nem a budai hegyeken keresztül kötnék össze kör 
alakban, hanem a Bicskétől  Esztergomig haladó M100-as és az Esz
tergomtól Ürömig vezető, a jelenlegi 10-es utat kiváltó M10-es úton 
záródna be a gyűrű, inkább egy zsákra hasonlítóan. Felmerül a kérdés, 
hogy nekünk, pilisborosjenőieknek ez hasznunkra, vagy kárunkra 
lenne-e? Úgy vélem, mindkettő származik belőle,  nézzük először, 
hogy miért  lehet jó ez nekünk .

Ami a legfontosabb, a változás nem érinti a köztünk és Üröm között 
lévő szakaszt,  azaz  a tervezett nyomvonal  továbbra is teljes egészé
ben a felszín alatt halad. Ez nagyon fontos – egy pillanatra hátradől
hetünk, és ihatunk egy korty kávét . Valószínűleg a Bécsi úti falurészen 
lakók nem pont ugyanúgy látják ezt a kérdést mint a falu belsejében 
élők, de gondolom, ők sem járnának jobban egy felszíni  nyomvo-
nallal. A következő gondolat, hogy a gyűrű bezárása olyan szakaszok 
felhasználásával történik, melyekre  az M0 nélkül is szükség lenne, 
de az eredeti terv megvalósulása mellett a “kitudjamikori”  jövőben 
épülnének meg. Ezzel a koncepcióval  ezek nek a  szakaszoknak a sze
repe felértékelődik és elkészülésük is előrébb kerülhet.  A Solymár – 
Nagykovácsi – Budakeszi szakasz elhagyásával  rengeteg pénzt lehet 
megtakarítani,  és sok Buda környéki zöldterület kerülheti el a durva 
beavatkozást. Ha Győrbe vagy Bécsbe vezet az utunk, akkor szinte 
mindegy, hogy nyugatra vagy északra indulunk – a menetidő a jelen
legihez képest sokat rövidül. 

Nézzük rögtön a másik oldalát: mi van, ha nem  Bécsbe, hanem Sió
fokra vagy csak egyszerűen a budaörsi IKEA-ba szeretnénk eljutni? 
Kizártnak érzem, hogy Esztergomon keresztül induljunk el – azaz az 
új nyomvonal semmiképp sem tudja betölteni az eredeti által nyúj-
tott köz lekedési előnyöket – nem hozza köze lebb Nagykovácsit 
Pilisborosjenőhöz. Én személy szerint mégis örülök ennek a válto
zásnak a fönti okok miatt, és inkább rászánom az időt, ha dolgom 
van Nagykovácsiban.
Persze tudható, hogy az ördög a részletekben van és egy  a lapvetően 
ésszerű célt is lehet rossz módon megközelíteni. Egy autóút ki
jelölésénél  nem lehet tökéletes, veszteségek nélküli megoldást talál
ni. (Hogy a természeti károkról már ne is beszéljünk!) Ebben az eset
ben a legnagyobb veszély többek szerint az, ha az M100-as út előbb 
készül el mint az M10-es, ezzel a régi 10-es útra és annak mentén fekvő 
településekre zúdítva  az újonnan generált forgalmat.  A téma iránt 
behatóbban érdeklődőknek érdemes rákeresni a youtube-on a civilek 
Tinnyei Régió Munkacsoportja által készített  magyarázó videóra.

Aczél Ferenc

/Természetesen az M0-hoz és a hozzá kapcsolódó utak nyomvo-
nalaihoz számos egyéb nézőpontból további megállapítások 
tehetők. A bécsi úti falurészen lakók kezdeményezésére létre-
jött egy FB-csoport, melynek tagjai a Budakalász-Pilisborosjenő 
közötti alagút tervét is erős kritikával illetik. Mivel mindannyiunk 
környezetét hosszútávon, markánsan befolyásolja e téma, célunk 
a továbbiakban is beszámolni majd a fejleményekről, illetve szerk-
esztőségi email címünkre várjuk a kapcsolódó, egyéb szemponto-
kat felvonultató olvasói leveleket. - a szerk./
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Az én Pilisborosjenőm
Fotópályázat

Amatőr Fotópályázatot 
hirdetünk a falu lakóinak 

a XI. Kerekes Majális keretén 
belül. Ossza meg velünk leg
jobb képeit Pilisborosjenőről!

Külön kategóriában várjuk a gyermekek és felnőttek képeit. A 
szakmai zsűri témánként választja ki a legjobb fotókat, amely
ekből kiállítást rendezünk a Kerekes Majálison, ahol a díjátadóra 
is sor kerül. Egy pályázó maximum 3 képet adhat be, melyeket a 
bozsodiborbala@gmail.com e-mail címre várunk, innen 
anonim módon továbbítjuk a fotókat a zsűrinek.
 A képek fájlneve ékezet nélkül:
vezeteknev_keresztnev_cim_gyermek/felnott.jpg

A pályaműveket JPG formátumban várjuk, képenként maximum 
8 MB méretben és minimum 150 DPI felbontásban. Amennyiben 
kérdése van, keressen a megadott e-mail címen.

Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyek nem sértenek sze
mélyiségi jogokat, és amelyeknek egyedüli szerzője a pályázó, aki a 
fényképek elküldésével vállalja a fotók tartalmi és jogi felelősségét.

Beküldési határidő: 2019. 04. 20.
Az eredményről és a díjátadás módjáról minden pályázó elektroni
kus levélben kap értesítést.

Várjuk a szép fotókat, amelyekből kirajzolódik a mi Pilisboros
jenőnk!

A Kerekes Majális szervezői: Bozsódi Borbála és Aczél Katalin 

XI. Kerekes Majális
Nagy örömmel adjuk hírül, hogy május 18-án megrendezésre kerül 

a XI. Kerekes Majális. A korábbi évek hangulatára és program
jaira építve színpadi műsorral, kézműves vásárral, fotókiállítással, 
beszélgető klubbal, táncházzal, gyermekprogramokkal, helyi kulináris 
különlegességekkel és egy fergeteges esti koncerttel várunk minden
kit szeretettel!  A programnak idén a Német Nemzetiségi Tájház ad 
otthont, ahol a múzeum megtekintésére is lehetőség nyílik. A rész
letes programról a 2097 újság következő számában, illetve a Kerekes 
Néptáncegyüttes facebook eseményében olvashatnak.

Bozsódi Borbála 

ProgramajánlóFalunkbéli a nagyvilágban
Richter Sára 
Ami személyes

2019. február 27. - március 24.
Műcsarnok

Harmadik alkalommal szervez a Műcsarnok olyan csoportos 
kiállítást, amelyben termenként egy-egy művész állítja ki friss 

munkáit, a Műcsarnok egy-egy belső kurátorának koncepciója szerint.
A március 24-ig nyitvatartó kiállítás címe Külön ter(m)ek, a IX. terem
ben látható Richter Sára Ami személyes című installációja.

“Richter Sára művész, művésznő, nőművész, nő, anya, feleség… 
olyan ember, akit foglalkoztat a család, a férfi-női szerep, a kor, 
amelyben él, és a körülötte lévő környezet változása. ...”

A vászon az alap. A vászon – mint bőr a testen – erős, de gyúlékony. 
A rákerülő hímzések, írások és applikációk, mint jelek a testen, 
kezdeményezik a kommunikációt: közzétesszük, hordozzuk, velünk 
pusztulnak, utat nyitnak a törékeny szellemiség felé. Richter Sára 
rövid üzenetei a vászoncsíkokon hangulatokat hordoznak, mint 
egy bejegyzés a Messengeren vagy egy emoji – miközben a feljegy-
zett okok sokszor nem „felületi” kezelést igényelnek. Ezért, mint egy 
sebész, mély metszéseket vág a bőrbe, kiegészíti, ha kell, majd be-
varrja a sebet. Van, hogy apró bemetszést ejt, mert annyi ele gendő 
a gyógyuláshoz. A felületen végzett legkisebb beavatkozásai is 
időigényesek: kiválaszt, előrajzol, hímez, vág, ragaszt, megfest, kezét 
az ösztönök és az arányok irányítják. Mozdulatai közben emlékezik és 
átél. Fiatalság, gyermekáldás, öregedés, klimax, betegség, különböző 
élethelyzetek. Amit magával hozott és amit vinnie kell. És aho gyan 
cipelnie kell: szemérmesség, elhallgatás, hallgatás, reménykedés, 
fohászkodás, gyógyítás, mellékhatás, visszafordíthatatlanság. Megél, 
emlékezik, közel megy – nem csak maga miatt. Éljünk bármely korban, 
a nő – nő, a férfi férfi marad. A gondokat mindannyian hordozzuk.

E tárlat közvetlen előzménye a sűrűn megmunkált, Színe-visszája (2018) 
című, tíz méter hosszú mű. Most a hosszabb-rövidebb vászoncsíkok a 
térben labi rintussá, csalkertté rendeződnek, melynek ösvényeivel, 
elágazásaival, megállásaival együtt is van egy, a művész által elkép
zelt útiránya. A síkokon a képek és applikációk között nagyobbak a 
szünetek, az idézetek helyére saját szavak kerülnek, megsokszorozva. 
A térbeli formák révén járhatunk a történetekben, ráismerve arra, ami 
számunkra személyes, megtalálva a gondolkodásra ösztönző csendes 
magányt, a „saját szoba” mélyét. „Minden emberben van valami szent, 
de ez nem a személye, hanem maga az ember.” (Simone Weil)

f.b.
(Forrás: mucsarnok.hu, Bán Ildikó, a kiállítás kurátora)

10



. Nem mindenki ismer Titeket, ezért mondd el kérlek, hogy mikor 
költöztetek a faluba és honnan? 

Már 16 évesen közeli fizikai kontaktusba kerültem a faluval. Egy őszi 
napon felkerekedtem egy 110 km-es túrára (ez az akkori ,,Beac-Maxi’’ 
volt), mintegy 100 km-nél értem Pilisborosjenőre. Az egykori csobánkai 
gyerektábor közelében cipőm talpa beakadt és leszakadt, fel nem 
adhattam, Borosjenőtől félig mezítláb gyalogoltam be Hűvösvölgybe

Út közben arra gondoltam, hogy Nagyapám a szibériai hadifogságból 
mezítláb indult haza.
Mikor 2007-ben gyermeket vállaltunk Niki vel, tudtuk, hogy vissza kell 
költöznünk falura. A mezítlábas élmények jutottak eszembe és a falu 
természeti környezete, falusias jellege és viszonylagos  közelsége 
a munkahelyünkhöz. Hamar rájöttünk, hogy Pilisborosjenőre kell 
költöznünk. Felültünk a bringára, kitekertünk és találtunk egy száz 
éves, virágban illatozó körtefát, eladó házzal.

. Mátrából jöttetek és ha jól tudom, már ott is szerveztetek túrákat…

Mindketten Mátraalján nőttünk fel, ahol egész nap Kékestetőt bámul
tuk a távolból. Egész gyerekkoromban az erdőbe, hegyekbe vágytam. 
Amint lehetett minden szabadidőmet a Mátrában és hegyekben töltöt
tem, forrásokat foglaltunk*, turistautakat létesítettünk és 94-től szer-
vezzük az azóta már nemzetközi versennyé lett Mátra 115-öt. Ez egy 
nonprofit rendezvény, ahol a sport és a Mátra iránt elkötelezett több 
mint 100 rendező dolgozik egy közös jó ügyért, lelkesedésből, közössé
gi munkában.

És hogy mi is ez a sport? A túrázás, futás a legősibb emberi mozgás
formák, amire ha az ember ráérez, a test és a szellem bőségesen 
jutalmaz. Fantasztikus érzés az úton átélt flow élmény, de a leg
nagyobb fáradtság is jóleső a célban. A kitűzött cél eléréséből fakadó 
sikerélményből rengeteget lehet építkezni és az útközben véghezvitt 
állhatatos küzdelem tanít. Az itt megszerzett kitartást, önismeretet 
az ember egész életében kamatoztathatja. Mindezeken túl a valódi 
értékek felismerésében is kézzelfogható élmények keletkeznek, mek-
kora érték egy pohár víz, vagy egy szelet kenyér az ember számára. 
Fizikailag és mentálisan is fontos egészségmegőrző szerepe van en
nek a sportnak. Sok barátom a teljesítménytúrákhoz i gazítja, hogy 
mikor repül haza Nyugat-Európából. Sokan a Mátra 115-kor, vagy más 
versenyekkor jönnek meglátogatni a rokonokat, barátokat és persze 
megcsinálni a versenyt, ami nem csak a teljesítményről szól, hanem 
a hazai futó-túrázó közösséggel való találkozásról, akik ezeken a 
,,sátoros ünnepeken’’ gyűlnek össze, mint egy nagy család. 

. A KKKKK mióta van a faluban?

A K5-öt talán 2009-ben csináltuk először, Kilenc Kevély Kör Karácsony 
Környékén fantázianéven, akkor még ténylegesen adventi időszakban 
és a kitűzött cél a 9 kör teljesítése volt (de volt aki már akkor is túltel
jesített).

. 

. 

. 

Régebben is részt vettem rajta, de emlékeim szerint sokkal ke-
vesebben voltunk. Most nagyságrendileg lettek többen. Mi történt?

2010 környékén nem hirdettük meg hivatalos rendezvényként a -öt, 
ez egy baráti-családi esemény volt. Aztán volt jó pár év szünet, most 

Kilenc Kevély 
Kör Karácsony 
Környékén
interjú Medveczki György
szervezővel
2019. Január 12-én szombaton 424-en túráztak a Nagy-Kevély-
en és összesen 770 kört teljesítettek. A Művelődési Házban 
volt a bázis, ahol önkéntesek segítették az indulókat a büfé-
ben és a regisztrációnál. A hagyományteremtő céllal létrejött 
versenyen családok és gyakorlott futók együtt vettek részt, 
családias hangulatban.

Gyuri a szervezés mellett lefutott 4 kört

 Niki, Gyuri és az egyik helybéli versenyző, Sperka Tamás (9 kör), 

aki a szervezésben is segített

Az új generáció: Susán Rebeka (4 kör),

Princz Hanna (2 kör) és Medveczki Boróka (4 kör)
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pedig egy megújult koncepcióval vágtunk az egészbe, aminek az ap
ropóját a növekvő gyermekeink adták. Szeretnénk egy olyan eseményt 
szervezni, ami a gyerekeknek bekerül az emlékezetébe, mint pozitív 
élmény, ahol sikereket érnek el, átélik a mozgás, a fizikai teljesítmény 
örömét, ahol a csapatszellem és egy kicsi verseny együttesen jelen van, 
de mindenki nyertes.
A teljesítménytúra ,,pályán’’ vettem észre, hogy van egy-két  meglepő 
sűrűsödés az indulók területi elosz lásában, egy-egy falu, vagy tájegység 
az országból, ahol feltűnően sokan  űzik ezt a sportot (és meglepő mó
don minden társadalmi rétegből). Az ok pedig rendszerint az, hogy volt 
ott egy, vagy néhány ember, aki elvitte a gyerekeket az erdőbe, vagy 
megmutatta nekik a futás örömét és vala hogy kialakult egy hagyo-
mány, ami sok évtizeddel később is él, akár következő generációk is 
továbbviszik. Szeretnénk elültetni ezt a magot itt a Kevély környékén 
és a gyerekekben is.

 
.  Nem megterhelő ilyen nagyszabású rendezvényt családilag 
szervezni? 

A terhektől és áldozatoktól fontosabb szerintem, hogy gyerme
keink úgy nőnek fel, hogy látják, hogy teszünk, aktívan alakítjuk a 
környezetünket. Ez egy nagyon fontos üzenet a következő generáció 
számára: tedd jobbá, cselekedj, változtasd meg! De saját magunk 
számára is egy önmegerősítés, hogy apátia helyett inkább tegyünk, 
csináljunk olyan dolgokat, melyektől jobb lesz itt élni.

. Hogyan sikerült megőrizni a családias légkört ilyen sok ember 
között is? 

Idén 427-en köröztünk, ebből kb. 200-an falubeliek, 50 gyerek az 
iskolából, pár tucat ember a környező kisebb településekről jött,  és 
még legalább 100 ember, aki valaki helybélinek az ismerőseként jött 

el. A családias hangulatot erősíti, ha sok ember ismeri egymást és ez 
abszolút teljesült. A csapatok versenye ezt a célt is szolgálja.

. Nem zavarta a profi futókat, hogy baktató családokat kellett 
kerülgetni? Miért hajlandóak vegyülni?

A köveket és a fákat is ki kell kerülnie mindenkinek és a jeges lejtőn is le 
kell tudni futni valahogy, ezek tehát mind természetes részei a körnek. 
A ,,profi futók’’ egyébként mind amatőrök, akik szabadidejükben spor
tolnak, bár sokszor komoly edzéselméleti ismeretekkel felvértezve és 

profi sportolókkal összemérhető edzésmunkával és teljesítményekkel. 
Az együttkörözés lehetővé teszi, hogy mindenki találkozzon ennek a 
sportnak a látványos oldalával, amikor valaki végig szökell egy könnyed 
40 perces Kevély-kört és a zergeként száguldó barátunkat is lelkesíti a 
sok szurkoló útközben. Mikor a regiszt rációs asztal már megengedte, 
én is kiszaladtam pár körre, és azt éreztem, hogy az együttkörözésben 
olyan energiák alakultak ki, mint egy nagy családi körtáncban.

.  A saját egy köröm után beálltam a büfébe és lenyűgözve fi-
gyeltem az ott megforduló arcokat. Párukkal szóba is elegyed-
tem. Például egy régi ismerősömmel, korombéli családapukával, 
akiről nem tudtam, hogy szorgalmas gyakor lással o lyan kondira 
tett szert, hogy 5 kört gyalogolt. Vagy már este egy fiatal nő-
vel - a hegyen is érdeklődve figyeltem -, aki bekapott pár fala-
tot és indult vissza a 9. körére. Arcukon egyszerre volt je len az 
elcsigázottság és az öröm is. Milyen eredmények születtek?

A legtöbb egyéni kör idén 11 volt, hárman pedig a ,,klasszikus’’ névadó 

 Rósa Márta örök mosolya (2 kör)

Niki a hegyen, a szervezés szünetében (2 kör)



* Valamely természetes forrásnak, ill. kimélyített medencéjének kővel, cementtel történő, gyakorlatilag teljes körülépítése, kifolyásának szabályozása az 
állandó vízszolgáltatás biztosítása és a víz tisztaságának megóvása végett, a környék rendezésével egybekötve

(Forrás: arcanum.hu)

kilenc kört hozták. De tudom, hogy van aki már megígérte a jövő évi 
12 kört.  A fiatal nő Őrsi Anna, aki pár éve megtett egy Szlo vákiát és 
Csehországot végigszelő 1010 mérföldes versenyt. Ezt a teljesítményt 
főleg bringával csinálják, de ő teljesítette gyalog, úgy hogy ezen a távon 
az embernek a saját hálózsákját, ruháit, élelmét is magával kell vinnie. 
Átlagosan napi 85 km tett meg folyamatosan 20 napon keresztül sok-
sok szlovákiai és cseh hegységet végigjárva, így jött össze az 1700 km.* 

.  Hogyan merült fel, hogy jótékony gyűjtéssel kötitek össze az ese-
ményt és milyen volt a fo gadtatás?

Az oktatás támogatása a legfontosabb társadalmi cél, ezen múlik 
társadalmunk jövője, azt hiszem, hogy bárki, aki előremutató módon 
gondolkodik, ezzel egyetért. A borosjenői iskola pedig egy fantasztikus 
hely, szülőként csodáljuk a pedagógusok elkötelezettségét, gyerekek 

iránti figyelmét. Az iskolánknak befolyó adomány a lehető legjobb 
hely re kerül. Örömmel tapasztaltam, hogy a rendezvényt a tantestület 
és szülői munkaközösség teljes mellszélességében támogatta, a szer-
vező csapat gerincét is ők és a Művelődési Ház vezetője adták, nekik 
köszönhető a rendezvény magas színvonalú lebonyolítása. 
Jó hír, hogy jelentős adomány is befolyt, melyet az iskola az udvari 
játékok fejlesztésére fog fordítani.

.  A falusiak nem lepődtek meg, hogy hirtelen ilyen sokan kerestek 
fel minket? Eddig inkább a játszótér környékén volt csak megszokott 
a vendégek jelenléte.

Az egyik legfontosabb eredmény, hogy a körözők nagy része falube
li, vagy falubeli hívta meg. Azt gondolom, hogy ez egy csapatépítő 
esemény, ha ilyen sokan részt veszünk benne. Ez az épülő csapat egy 
hatalmas szükséglete az egészségesen működő faluközösségnek. 
Sokan felnőttként költöztünk ide, számunkra ez egy identitásépítő 
élmény is. Egy-egy ilyen alkalom után mindenki jobban otthon érezheti 
magát, magáénak érezheti a falut, a megjárt hegyet. Egy közös túra 
után mindenki barátjának, jó ismerősének érezheti a túratársakat, 
mindez alapja annak, hogy együtt tegyünk közös lakóhelyünkért és 
környezetéért most és a jövőben.

.  Milyen reakciókat, visszajelzéseket kaptatok a résztvevőktől? 
Érdemes jövőre is megrendezni?

Óriási eufória, röviden így tudom leírni. Mindenképp folytatni kell! Most 
évi két ilyen típusú pilisborosjenői túrában gondoltunk, a másik talán 
ősszel lesz. Viszont egy évben több száz teljesítménytúra van Magyar-
országon, ahol be lehet járni minden tájegységet, vidéket, aki kedvet 
kapott, bármelyik hétvégén talál az ország különféle pontjain túrákat.

A beszélgetőtárs Frivaldszky Bernadett volt, 
a fényképeket pedig Kádár Viktor készítette.

Második ellenőrzőpont Tömöri Balázzsal (1 kör)

* http://www.turistamagazin.hu/orsi-anna-sokan-mondjak-hogy-kockaztatok.html

“Az emberi kreativitás minden látszat ellenére nem individualista
forrásból származik, bármennyire is szeretik az emberek a nagy
tudóst, a nagy politikust látni. A kreativitás közösségi folyamat,
csak csoportokban jelenik meg. Előfordul már két embernél is,
de minél kiterjedtebb a közösség, annál különösebb formái
jelentkeznek. A kreativitás eredendően emberi tulajdonság,
és kevés köze van az intelligenciához. Valamennyi kell hozzá,
persze, de jóval kevesebb, mint gondolják.”

Csányi Vilmos
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Második
pilisborosjenői
jazz fesztivál
B52 JazzFeszt 2019. június 1.

2018 június 9.-én éjfél körül, - amikor még javában szólt a zene és 
többen önfeledten táncoltak a Mandelbrot udvarán felállított szín
pad előtt, mi szer vezők fáradtan de elégedetten néztünk egymásra: 
Ez jól sikerült, jövőre újra belevágunk, ugye? A szer vező gárda tehát 
újra összeállt és azon dolgozik, hogy az idei jazzfesztivál legalább an
nyira jó és sikeres legyen mint az első volt. 

Nézzük mi az amit már most, március elején tudni lehet a rendez
vényről? Az időpont: kérem írják be a naptárukba: 2019 június 1, szom
bat délután. A helyszín változatlan: Budai út 52, Mandelbrot pékség és 
kultúrkúria, tavalyhoz képest bővített infrastruktúrával, színpad tech
nikával felszerelve. A zenei program legalább ugyanolyan színvona las 
lesz mint tavaly, sőt, idén már négy koncertet tervezünk. A hazai jazz

ben jártasaknak ismerősen csengenek ezek a nevek, akik már vissza-
igazolták részvételüket: Tóth Viktor az Arura Trió-val, Weisz Gábor 
valame lyik zenekarával, valamint a helyi kedvenc Mörpava. A negyedik 
fellépő csapat reményeink szerint a Hodek testvérek (Dávid és Áron) 
va lamelyik formációja lesz, erről még folynak az egyeztetések. A ren
dezők fenntartják a műsorváltoz tatás jogát, de a minőség minden
képpen garantált. A családias hangulat úgyszintén. Helyi borok, sörök, 
péksütemények sem fognak hiányozni, természetesen. További kísérő 
programok kidolgozása, szer vezése folyamatban.

A rendezvény finaszírozásához, ahogyan tavaly is, számítunk a 
közönség adományaira, valamint helyi kötődésű vállalkozók, cégek 
támogatására. A szervezésben és a lebonyolításban szívesen fo gadjuk 
önkéntesek segítségét. Az előkészületekről rendszeresen be fogunk 
számolni az egyesület honlapján (2097.hu), a facebook-on valamint 
nyom tatott formában is.

Madaras Zoltán

Fénykép: Kádár Viktor

“
A közösség szerkezete mindenkor meghatározza erkölcseit.

Teremts olyan világot, amelyben a csalás, a törtetés, a hazudozás 
érvényesül, s másnap már mindenki gaz lesz; teremts olyat, ahol a 
becsület juthat előnyhöz, s másnap már mindenki becsületes.”

Székely János

Második
pilisborosjenői
jazz fesztivál
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Bihaly Áron: Sziasztok! Épp egy sör receptet kísérletezünk ki a Porter 
és a Fraktál mellé. Szeretnénk egy búzasörrel is megjelenni, és mielőtt 
nagyban lefőzzük, még finomítunk rajta.

Frivaldszky Bernadett: Na jó, de hogy jött ez az egész? Miért kezd egy 
huszonéves srác sörfőzésbe?

Molnár András, Monyó: A boltban kapott sörök nem igazán ütik meg 
azt a minőséget, amit mi szeretnénk és nincs is nagy választék. Ugyan 
most már vannak kézműves sörökre specializált üzletek, de a sörfőzés 

egyúttal egy nagyon kedves hobbi is. Illetve álommeló egy férfi 
számára. Ez azt hiszem megkérdőjelezhetelen.

Monyó: Nagyon sokat kísérleteztünk és egyre fino mabbak lettek a 
söreink. Kisebb társaságokban is megversenyeztettük sikerrel, mint 
például a Dalárdában.  (helyi fiúk népéneklős pincebulija, szerk.).

Bihaly Áron: Baráti társaságként indultunk, mind falusi kötődésűek 

vagyunk…

Monyó: Én például Vörösváron születettem, de idehúz a szívem. 

A Hajnali Sörfőzők 5-6 pilisborosjenői kötődésű fiatal vállalkozása, mindet ismerem legalább arcról. A fiúk éppen sört főztek 
a fészerben - a máslás rejtélyes folyamatánál tartottak -, amikor rájuk nyitottuk az ajtót Kádár Viktorral. A helyszín némiképp 
szociós hangulata visszarepített dokumentumfilmes éveimbe, amiért külön hálás voltam. (A szerző korábbi életszakasza do-
kumentumfilmesként telt., szerk.) Nem kell megijedni, mert a pékségben és a Kevélyhegyi sörözőben is kapható sörüket nem 
itt palackozzák, hanem egy jászapáti kisüzemben. 

Helyi gazdaság rovatunkban falusi vállalkozásokat mutatunk be.

„A helyi gazdaságfejlesztés tudatos helyi közösségi beavatkozás a gazdasági-
folyamatokba a fenntartható helyi fejlődés érdekében.”

Helyi gazdaságunk

#sörösjenő
Frivaldszky Bernadett riportja
a Hajnali Sörfőzőkkel a Mandelbrot pékség udvarában 
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Nyáron már férj leszek. Úgyhogy itt is szeretnék maradni.

Áron: Öten alkotjuk a kemény magot, akik ott vannak recept 

kitalálásnál, főzésnél, palackozásnál. Molnár András Monyó, Aczél Misi, 

Lamberti Ádám, aki már elköltözött, miután elvette Aczél Sárit, Marton 

Gergő, Gyenis Péter és én.

Monyó: Az Aczél családnál kezdődött az egész és az Aczél-lányok egy 

ideig azt hitték, hogy miattuk van Borosjenőn sörfőzés. Természetesen 

ez nem igaz (nevet), de jó tudni, hogy ők is részeseinek érzik magukat. 

De azért azok, mert már volt hogy segítettek nekünk, például palackot 

mosni. Ami azért nem kis feladat.

F.B.: Júniusban debütáltatok az egész falu előtt a B52 Jazzfesten.

Monyó: Igen, a Mandelbrot pékség udvarán, ahol most is vagyunk. 

Nagyon pozitív volt a fogadtatás, én nem gondoltam, hogy ennyi sör el 

tud fogyni egy fesztiválon.

Szó mi szó, éltem a helyzet adta lehetőséggel és az ott töltött egy óra 

alatt sosem volt üres a poharam.

F.B.: Azóta iszom sört, mióta Ti főzitek. Tapasztaltátok mástól is, hogy 

lokálpatrióta indíttatásból issza a főzeteiteket?

Monyó: Most konkrétan nem tudnék olyat mondani, aki eddig nem ivott 

volna sört és a mi hatásunkra kezdett volna el alkoholizálni. De az biz

tos, hogy mióta sört főzünk, azóta többen fogyasztják a sörünket, mint 

azelőtt. (nevet)

Áron: A Jazzfesztet megelőzően is kaptunk nagyon sok pozitív 

támogatást, részben dicséretet és kritikát, de az Aczél családtól és 

Búzás Pistitől, a Mandelbrot pékség tulajdonosától komoly anyagi és 

technikai támogatást is. Az, hogy a Jazzfeszten meg tudtunk jelen

ni egy nagyobb adag sörrel, az egyértelműen Pistinek köszönhető. 

Ezek a támogatások segítettek minket, hogy kicsit bízzunk magunk

ban, de hogy a Jazzfeszten 11 hordó sört csapoltunk ki, az fantasztikus 

megerősítés volt. Ez azóta is hajtja a csapatot. Hogy érdemes, és hely

ben érdemes! Van a faluban egy olyan felvevő réteg, amelyik érdeklődik 

a helyi kuriózum termékek után.

Monyó: Nem lövök le vele talán nagy poént, hogy távlati célunk egy 

sörfőzde Borosjenőn. Ehhez leginkább a pénz hiányzik. Szerénytelenül 

hangozhat, de szellemi tőkében nincs hiány. Csa patunkból már ketten 

is elvégeztük, vagy épp végezzük azt az iskolát, amely szükséges egy 

ilyen üzem kialakításához, vezetéséhez, és a többiek is fontos tapaszta

latokra tettek szert. Attól nem félek, hogy hozzáértésbeli deficit lenne, 

de a tőke az probléma számunkra, mert fiatalok vagyunk és azzal még 

nem rendelkezünk.

F.B.: Kapcsolódik-e a sörfőzés a napközbeni tanulmányaitokhoz, 

munkáitokhoz?

Monyó: Német-történelem tanárként nem iga zán, bár a németek 

szeretik a sört, és a sörfőzés majdnem a történelem előtti időkben 

kezdődött, Mezopotámiában és Egyiptomban is főztek sört. Össze le

het kapcsolni bármit bármivel. Én nagyon vonzódom a sörfőzéshez és 

úgy érzem, hogy hazataláltam benne valamilyen szinten.

Áron: Nekem agrármérnökként és növényorvosként a tanulmányaim 

kokrétan nem kapcsolódnak a sörfőzéshez, bár Gergővel és Péterrel, 

akik kertészmérnökök, sokszor beszéltük, hogy úgy tudna ez kap-

csolódni, ha magunknak állítanánk elő komlót vagy árpát. Ennyire 

lokálisan próbálunk gondolkozni. Bevonni a falu környéki földeket egy 

helyi kisüzem ellátásába.

Marton Gergely: Van már hazánkban előtörténete a komlótermesz

tésnek, ha nem is nagy. Ezért nem hiszem, hogy az itteni éghajlat 

rosszabb lenne bármivel, vagy a talaj nem lenne alkalmas. Én mint 

kertészmérnök eddig a szőlészetben próbáltam elhelyezkedni, ezért a 

sörfőzés nekem egyelőre mellékállásnak tűnik. Felosztottuk a fiúkkal 

magunk között a feladatokat és én a marketinget viszem. Továbbá én 

vagyok felelős az agybajos receptekért (mind nevetnek), amit a többiek 

rendre megfúrnak. Hogy mi mindent szeretnék bele dobálni a sörbe, 

vagy hogy savanyítanék. Én volnék a vállon ülő kisördög. Próbálnék né

miképp vadulni. Már ha hagynák. A borászkodáshoz képest - amit sz

intén szeretek - annyiban jobb a sörfőzés, hogy nincs évszakhoz kötve, 

bármikor neki lehet állni. Mint ahogy most is itt vagyunk.

Monyó: A legelső sörünket 13 órát tartott lefőzni. Emlékezetes nap 

volt, mert akkor volt a török puccs. Úgyhogy tudjuk kötni valamihez. 

Optimistán elkezdtük délután 5 órakor és reggel 6-ra már sikerült is 
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befejezni. Azóta inkább hajnalban kezdünk neki az egésznek. Az 

előkészítő munkákat nem számítva üstben 5-6 óra, a modernebb be-

rendezésünket, a SerPát használva 4-5 óra. De a palackozásig még 2 

hét telik el.

Most már nehéz úgy egy szórakozóhelyen sört kérni, hogy ne üt-

közne bele az ember szeme a sörfajták elnevezésébe. A nagyváros-

ban nem égetem magam, de gondoltam, hogy biztonságos hazai 

közegben rákérdezek az alapfogalmakra. Ha már guglizni lusta 

voltam. És ha már minden szemléltetőeszköz adva van.

Monyó: Egyenlőre ez a két sörünk van, a Porter és a Fraktál. Ugye a 

Fraktál egy IPA (India Pale Ale), a Porter meg egy angol porter. Mind

két sör felsőerjesztésű. Mert hát vannak az alsóerjesztésű láger sörök, 

és az ale-ek, melyek felsőerjesztésűek. Ezek nagyon népszerűek Ang-

liában, vagy Belgiumban. Ezek az élesztők törzstípusától függenek. 

Az alsóerjesztésű alacsonyabb hőmérsékleten, 5-9 C között működik, 

a felsőerjesztésűnél ez az optimum 18-25 C fok. Egy felsőerjesztésű 

sörnél, például egy IPA-nál nagyon jellemző a fűszeresség, az erőtel

jesebb ízbenyomás. Ezért is lett ennyire elterjedt és szeretett sörfajta. 

Mert kellemesen üdítő, citrusos. Ezen túl ráadásul erősen keserű, mert 

rengeteg komló van benne, keserű- és aromakomló egyaránt. Ilyen 

sörünk a Fraktál. Vörös színnel, ami meg a festőmalátának köszön

hető. A Porter pedig barna sörkülönlegesség, ennél előre törnek a 

kávés, ka ramellás, csokoládés jegyek a téli napokra.

Áron: Az ízvilág beli különbség a címkén is látszik, mert a Porteren 

a Pilisborosjenőt ábrázoló oroszlán farkának egyik ága árpát szim

bolizál, a másik meg komlót, míg a Fraktálnál két komló. A komlósabb 

íztől lesz keserűbb és citrusosabb nyári, üdítő sör.

Áron: Érdekes kérdés, hogy hogyan tudunk megegyezni egy re

ceptben. Számomra mindig egy nagyon érdekes szituáció, amikor 

arról beszélgetünk, hogy milyen legyen a következő sörünk. Mert 

itt nagyon kijönnek az egyéniségek. Izgalmas viták vannak, és en

nek eredményeképpen születik meg egy sör. Ahogy Gergő is mond

ta magáról, mindig ő viszi el extrémebb irányokba, a többiek meg 

bizonyos módon különböző szélsőségeket képviselnek és ebből lesz 

egy olyan átlag, ami szélesebb fogyasztói kört szólíthat meg. Mert ha 

csak egy sörfőző ízlése jelenne meg az italban, az kevesebb embernek 

tetszhetne. De így hogy öten vitatjuk meg és keressük meg a közös 

nevezőt, az egy többletérték.

A fényképeket készítette: Kádár Viktor   

#sörösjenő 
című kisfilmünk 
megtekinthető a 
2097.hu oldalán.

Sváb Nagyböjt

Környén a Német Nemzetiségi Önkormányzat felelevenítette 
a tollfosztás hagyományát, mely nálunk is a hideg böjti napok 
közösségi élménye volt:

“A hosszú böjt ideje alatt lassan beköszöntött a sok munkával járó, 
de várva-várt tavasz. Közben még bőven voltak hideg — esős napok, 
a kedves foglalkozás, a tollfosztás ideje. Az asszonyok számára le
hetőség nyílt a farsang nevezetes eseményeit, bálokkal és esküvőkkel 
kap csolatos élményeiket kicserélni. Tollban nem volt hiány. Kellett a 
lányok stafírungjába. Házaknál délután, sokszor este is együtt ültek. 
Mikor még nem volt villany, petróleum lámpa fényénél fosztották a 
tollat. Folyt a mese szellemekről, tragédiákról, de legtöbbször vidám 
történetekről. Ezért volt az, hogy már gyerekkorban azonosultunk a 
múlttal és az akkori jelennel.” 

Forrás: Gröschl György, Gröschl Györgyné Götz Mária: 
SZÜLŐFÖLDÜNK PILISBOROSJENŐ 2000                                             
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Népi kórus
A falusi adventen alakult falusi kórusunk az ünnepek elteltével is 

együtt maradt, mert jó együtt lenni és énekelni. Márczi Anna Tücsi 

népi énekes elvállalta, hogy kéthetente hétfőnként szívesen énekel 

velünk, tanít minket.

Következő alkalom: március 18. 18:45 Vass Editék 
vendégszerető házában, a Szőlő utca 13-ban.

Várunk minden régi és új tagot! Semmilyen zenei előképzettség és 

képesség nem szükséges!

Frivaldszky Bernadett

Kép forrása: kornye.hu



Jenői Szalon
A Jenői Advent megrendezése során hamar kikristá lyosodott számunk
ra, hogy szellemünk, lelkünk is igényli a további táplálékot, melyet egy 
Jenői Szalon elnevezésű havi rendszerességű rendezvény keretében sze
retnénk folytatni. A Mandelbrot kulturális örömplacc szívesen biztosít 
helyszínt minden, közösségünknek értéket adó, az együttlétet, egymást 
segítését hozó, előremutató prog ramnak, így vállalta, hogy segít célunk 
megvalósításában. Falunkbeli művészek bemutatásával szeretnénk 
kezdeni. Idei meghívottjaink között Fodor Tamás, színművész, ren
dező, a Stúdió K Színház alapító-igazgatója és felesége, Németh Ilona 
bábtervező, a Csíkszentmihályi-Richter művészcsalád és Dér András, 
filmrendező, operatőr is meghallgatható.

Célunk személyük, művészetük megismerésén túl, produkcióikon 
keresztül az általuk felvetett témák megismerése, feldolgozása.

A közösségi élményen és a szórakozáson felül keressük az okulás le
hetőségeit, melyeket követendő példaként haza vihetünk.

Hogy többek legyünk, mikor kilépünk az ajtón!

Az első alkalom: 2019. március 26-án kedden 18:00 órakor
a Mandelbrot Pékségben Németh Ilo nával és Fodor Tamással.

Téma: Alakulás, alakítás, alakváltozások. Beszélgetés bábokról, emberekről 

                                                Medvecki Réka

Zöld Műhely
Elkötelezett híve vagyok környezetünk védelmének, így jött a Zöld Műhely ötlete, melyet 
Buzás Istvánnal a Mandelbrot pékség tulajdonosával közösen találtunk  ki. Az Ökokörben 
elmélet dominál, a Zöld Műhely viszont a közös alkotás. Jó hangulatú, beszélgetős, ötlet 
átadós szombat délelőttöket terveztünk, ahol könnyen elsajátítható  technikákat  ismer
hetnek meg  a résztvevők a workshopokon (ezért szívesen látunk gyerekeket is), amely
eket alkalmazhatnak a későbbiekben otthon is, személyes környezetünkben. 

Február 2-án tartottuk az első műhelyt, régi, kidobásra ítélt anyagokból, függönyök
ből, vásznakból varrtunk zsákokat, szütyőket, melyekben lehet zöldséget, gyümölcsöt, 
péksüteményeket venni, nejlonzacskó helyett. 

A következő alkalom 
március 23-án 9 órakor lesz, 
amikor Szegedi Katalinnal 
fogunk újrahasznosítással 
gyönyörűségeket alkotni.

Április 13-án szendvics cso
magolás lesz a téma. Régi 
vásznakból, méhviasz fel
használásával készítünk fólia és 
folpack kiváltására tasakokat, 
szalvétákat.
Terveink között szerepel ruha 
újragondolás, farmer újrahasznosítás, 
kosár horgolás régi pólókból, ” hul
ladék ékszer” készítés, emlékpárna 
és maci varrás kinőtt babaruhákból, 
környezetkímélő tisztítószer készítés, 
szappan és kozmetikumok készítése.

Minden további ötletet szívesen 
veszünk, és remélem minél többen 
találkozunk az elkövetkezendő műhe
lyeken.

 Nora Morris

Az Ö
rkény színház plakátja    A képen: Fodor Tam

ás

“
Mit számít, hogy ki 

tudja meg, ha aztán 

senki sem kérheti

rajtunk számon?”

Shakespeare: Macbeth
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Március 13. 1848. március 15-re emlékezünk

Március 20. Országos Mesevetélkedő III. fordulója

Március 22. Richter Dorka és zenésztársai

  BACH koncertje

Március 29. Kosárfonás I. 

Március 30. Kisállat kiállítás és verseny

  DeciBand Zenekar szórakoztató estje

Március 31. Beszélgetős koncert Selmeczi Györggyel

Forrás: Ariadné Consort Facebook

Az angol reneszánsztól a német barokkig
Koncertjükön az angol reneszánsztól a német barokkig barangolhatunk három 
viola da gambára, ahol a művek mellett magukat a hangszereket is bemutatják. 
Lachegyi Anna, Richter Dorottya és Szabó Zsolt - viola da gamba.
A koncert ingyenes, de adományokat elfogadnak.

Richter Dorottya és Szabó Zsolt

2019. március 22., péntek, 18:00–19:00
Művelődési Ház Pilisborosjenő Fő út 16, Pilisborosjeno, Pest, Hungary, 2097

Kép forrása: Pixabay

Újra ÖKOKÖR indul Pilisborosjenőn!
Érdekel a környezetbarát életmód?
Szívesen kipróbálnád mások zöld tippjeit, tapasztalatait?
Szeretnél segíteni másoknak az életmódjuk zöldítésében?

Mi az Ökokör?

Könnyed és sikeres életmódzöldítés közösségben: jó hangulat, tapasz
talatcsere, közös programok, és sok-sok megtakarított energia, víz és 
hulladék. Az érdeklődők öt-tizenkét fős csoportokba járnak össze két-
három hónapig, hogy hétről-hétre különböző környezettudatos forté-
lyokat tanuljanak meg, és próbáljanak ki. Mindenki tanulhat valami újat 
másoktól, és megoszthatja a többiekkel saját háztartás-zöldítő tapasz
talatait. Itt senki nem erőltet a másikra semmit. Ez nem kényszer, mind
enki csak annyit vállal, amennyit szeretne.

A résztvevők minden találkozón megbeszélik és együtt eldöntik, hogy 
melyek azok az akciók, lépések, amelyeket szeretnének és képesek 
saját otthonukban, környezetükben megvalósítani, s hogy erre milyen 
lehetőséget ismernek.

Időpont: csütörtökönként, 18.00-19.30 
Első találkozó: március 28

Helyszín: Mandelbrot Pékség, Budai út 52.

A programban való részvétel díjmentes, a résztvevők ingyen kapják 
meg a munkafüzetet a Tudatos Vásárlók Egyesületén keresztül.

Szervezők: Nora Morris és Várkonyi Ágota

Baba-mama 
klub
márciustól 
újra!

Hosszú szünet után márciustól újra indul a baba-mama klub 
Pilisborosjenőn! A szervezők – akik maguk is anyukák – régi 
vágya, hogy ismét legyen egy olyan állandó hely községünkben, 
ahol ismerkedhetnek, beszélget hetnek, miközben a gyerekek 
kedvükre játszhatnak és az óvodás évekre felkészülve beillesz
kedhetnek egy kis közösségbe. A kezdeményezés támogatásra 
talált az önkormányzat képviselő testületének tagjai körében, 
így a februári testületi ülésen határoztak arról, hogy a közösség 
rendelkezésére bocsátanak egy termet az iskola régi épületében. 
A szer vezők kezdetben hetente egy alkalommal terveznek klub 
délelőttöt, majd az igényektől függően bővül a prog ramok listá
ja. Jelenleg a helyiség festése, takarítása és berendezése van fo-
lyamatban, amihez lelkes segítőkre és támogatókra is szükség 
van. A baba-mama klubbal kapcsolatos információkról és a nyi-
tás pontos időpontjáról a Facebookon, a „Pilisborosjenő BaMa” 
csoporthoz csatlakozva lehet tájékozódni.

Viszkocsil Vera
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Küldjön számunkra hírt, olvasói levelet,
programajánlót, élménybeszámolót
vagy javaslatot! 

Ha szimpatizál törekvésünkkel, szívesen fogadjuk
hozzájárulását a lap költségeihez: 
2097 Csoport Egyesület, 

B3 TAKARÉK Szövetkezet, 
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Köszönjük!

Fotó: Mihályi Ferenc

A következő szám tartalmából:

• Hogyan lehetne falunk szélén örökerdő?
• Beszámoló a Moldvai napról
• Település fejlesztés: miben más a részvételi tervezés?
• Jenői gomba a jövő?
• Méhész a méhekről Méhek napja alkalmából
• Hogyan érint minket az M0? - újabb lakótársunk 

véleményét ismerhetjük meg
• Zebraügyi fejlemények
• Helyi gazdaságunk: 10 éve nyílt meg

Berkiné Fehér Éva gyógytornász rendelője
• Falusi állatmérgezések
• Jó települési gyakorlatokról: szarvasi ökomenza


