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Komatál

Hogyan éledt újjá egy kedves hagyomány, amellyel a pilisborosjenői
asszonyok mindannyiunk számára példát mutatnak szolidaritásból,
önzetlenségből és közösségépítésből – Kádár Viktor riportja
Csányi Mártával, Richter Flórával és Medvecki Rékával. 10. oldal

Sváb receptek

Örökerdő

Megújul a Budai út

Tarvágás helyett legyen-e örökerdő falunk környezete – 7. old.

Kátyúk helyett összejön-e
a bringasáv? – 2. old.

Húsvéti szokások

Adóügyeink

Jön a jenői gomba

Szegedi Róbertné Miltz
Magdi néni jegyzetei – 6. old.

Magasak a helyi adók, de sajnos
sokan nem fizetik – 8. old.

Zsitnyányi Ildikó falunkbeli történész
gombatermesztésbe kezdett – 16. old.

Tájház

Jenői Szalon

Nyári táborok

Német Ilona és Fodor
Tamás portréja – 12. old.

Összegyűjtöttük a nyári
gyerekprogramokat – 19. old.

A 90 éves Olga néni autentikus húsvéti menüje – 14. old.

Szegedi Ferenc sváb szokásokról, történelemről – 13. old.

Fókuszban

Végre rendbe hozza Pilisborosjenő bekötőútját a Magyar Közút Zrt.

Budai út: kátyúk helyett bringasáv?
Szinte nincs is nap defekt nélkül a faluba vezető „régi” bekötőúton.
Sokan sokféle csatornán próbáltak már tenni a lehetetlen helyzet orvoslása érdekében, mindeddig eredménytelenül. A több évtizedes
probléma idén végre megoldódni látszik a Magyar Közútnak köszönhetően.
Az alábbi levélváltás a Járókelő.hu közérdekű
adatbejelentésre szakosodott portálon olvasható:
„Olyan mennyiségű kátyú, ami más utakon
elképzelhetetlen... 20 éve folyamatosan kritikán aluli az út minősége. Járda nincs!”
„Tájékoztatjuk, hogy fent nevezett út
burkolatának állapotával
Társaságunk is tisztában
van, (...) A 11101 jelű
út ~18 éve került át az
Önkor
mányzattól a Magyar Közút Nonprofit ZRT.
kezelésébe a jelenlegivel megegyező, rendkívül
rossz állapotban. (…) A
végleges megoldás az út
teljes körű felújítása (…)
A korszerűsítés várhatóan
2019. évben megvalósulhat (...)”
És valóban, a Magyar
Közút nemrégiben közbeszerzési eljárást indított
többek között a Pilisborosjenői bekötőútra is, amely mostanra eredményesen lezajlott. „A beruházó Magyar Közút
Nonprofit Zrt. újabb eredményeket hirdetett
ki a Közép-Dunántúl és Közép-Magyarország
régió útfelújításaival kapcsolatban. A 20172020-as építési keretmegállapodás 2. részében
lefolytatott versenyújranyitásban összesen
nettó 7,5 milliárd forintnyi szerződés született.
A megállapodás összesen 13 projektre vonatkozik a megadott régiókban” – olvashatjuk a
pestpilis.hu-n. A Budai út – vagy ahogy a nyilvántartásban szerepel, a 11101. sz. Pilisboros-

A Zsákfalvi Riporter száz százalékban helyi
közösségi finanszírozásban, önkéntes munkával
készül. Hogyan jön létre a közösségi lap? Egy
5 fős szerkesztőség havi több száz óra ingyenesen végzett munkája, számos falubeli önzetlenül megírt cikke, a szívességből dolgozó
grafikus, tördelő, designer, és fotós önkéntes tevékenysége, valamint a 2097 Csoport Egyesület
tagjai és támogatói anyagi hozzájárulása árán.
2019. április

antonovits.bence@2097.hu

jenő öreg bekötőút – burkolatának felújítását érvényes ideiglenes sebességhatárokat minaz EuroAszfalt Kft., a Soltút Kft. és a Swietelsky denképpen tartsák be!
Magyarország Kft. végzi majd - írja a portál.
Egyesületünk Pilisborosjenő lakosságával
A Magyar Közút megkeresésünkre elmond- együtt örül a hírnek. Örömünk már csak akta, hogy az Üröm-Pilisborosjenő elágazástól kor lehetne nagyobb, ha a kivitelezés keréka pilisborosjenői Híd utcáig
párosbarát módon
tartó, összesen 2,55 kilométeres
valósulna
meg.
szakasz brut- a 2097 Csoport Egyesület Ezért a 2097 Csoport
tó ~206 millió írásban fordult a Magyar
Egyesület írásban
forintos felúa Magyar
Közút Nonprofit Zrt-hez fordult
jítási költségét
Közút
Nonprofit
a Zrt. saját forZrt.-hez, a Magyar
rásból biztosítja. A munka Kerékpárosklubhoz és Révész Máriuszhoz, az
keretében a burkolat teljes aktív Magyarországért felelős kormánybizhosszon és teljes szélesség- toshoz, hogy a felújítás során érvényesülben megújul, a külterületi jenek a kerékpáros szempontok is, és alkalszakaszon a szelvény szerinti mazzák a Nyugat-Európa több országában is
bal oldalon lévő vízelvezető sikeresen működő holland típusú kerékpársáv
árok profilját helyreállítják, kialakítását. Ennek lényege, hogy a kerékmindkét oldalon rendezik párossáv az útburkolati jelekkel az út két szélén
a padkát, valamint az út kerül leválasztásra a hagyományos felezősáv
csatlakozásokat és a kap elhagyása mellett, így a kész kivitelezési tervet
csolódó felületeket az új nem, csupán az útburkolati jelfestést volna
burkolat szintjére emelik. A szükséges módosítani. Hollandiában és Belberuházás során a pályasze- giumban személyesen is megtapasztaltam e
rkezetet is megerősítik, amely a belterüle rendszer kiváló működését. Amint a fényképen
ten egy réteg, külterületen két aszfaltréteg is látszik, az ilyen kerékpársáv nincs elzárva
megépítését jelenti. A külterületi szakaszon az autós forgalom elől, tehát nem szűkíti le
a felújított útburkolaton új útburkolati jeleket az utat, ellenben lényegesen növeli a kerékfestenek.
páros közlekedés biztonságát. Bízunk benne,
A felújítás 2019. március 18-án kezdődik hogy javaslatunk pozitív elbírálásban részesül,
és 105 napig tart, mely időszak alatt ter- így biztonságosabbá válik mind a főváros, mind
mészetesen számítani lehet forgalomkorlá- az Üröm vasúti megállóhely megközelítése. Mi
tozásra, esetleg útlezárásra. A Magyar Közút több, a falunkba látogató turisták is szívesebNonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket az ben választják majd a kerékpárt, így a parkolási
úton dolgozók és a többi járművezető biz- problémáink is csökkennek!
tonsága érdekében, hogy a munkaterületen

Támogasd a Zsákfalvit!
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írta:
Antonovits Bence

Egy példányra 100 - 120 Ft nyomtatási költség
esik. Ha teheted, szállj be Te is a finanszírozásba egy-egy lap árával! A készpénz adományokat
a kihelyezett gyűjtődobozokba, a banki átu
talást a 73612102-10212408 számlaszámra
várjuk. Bankkártyás támogatásra is lehetőséged
van a 2097.hu/zsakfalvi oldalon. Cselekednél
is? Jelentkezz cikkírónak, lapterjesztőnek az
ujsag@2097.hu e-mailcímen!

Húszkilencvenhét
tól elnyert GreenPrint pályázat 935.000 forintját, amit kifejezetten faültetési, zöldítési céllal
nyert el a 2097 Csoport Egyesület.
Ez a terv csak egy a sok-sok lehetséges
faültetési,
szépítési
projekt közül a faluban, így, kérjük, írjátok
meg
ötleteiteket
az
ujsag@2097.hu
címre, hogy Ti hol zöldítenétek Pilisborojenőt!
A beérkezett javaslatokból egy internetes
szavazás után kialakulnak a további idei
tervek, amihez rendelkezésre áll a „Pilisborosjenő közterületeinek zöldítése” céljából létrehozott pénzügyi alap 180.000 forintja is. Ezt a
tavalyi faültetés befizetéseiből töltötték fel az
örökbefogadó családok azzal, hogy felajánlották a megmaradt pénzt hasonló célokra.
A kálváriai útrendbetevő nap várható
időpontja 2019. 05. 04.
Hamarosan jelentkezünk a részletekkel, addig is egy-egy kanna vízzel, kérjük, locsoljátok
meg a meglévő fasort, mert a mostani extra
száraz tavasz próbára teszi a fákat!

Idén is fasort ültetünk
Terv a Kálvária méltó megközelítésére
Március 21-én volt egy éve, hogy az első
felhívást kiküldtük egy fasor ültetéséről a pilisborosjenői közösségi oldalakra. Most, egy évvel később, épp rügyeznek a 2018 májusában
ültetett fák, amit 44 örökbefogadó család ápol
azóta is. A sok pozitív visszajelzés hatására
2019-ben is szeretnénk folytatni ezt a munkát,
és az az ötletünk, hogy egy újabb fasort alakítsunk ki a Levendulamezőtől indulva a meglévő
bebokrosodott területen át a pilisborosjenői
Kálvária irányába.
A helyi öregektől tudjuk, hogy korábban
is volt itt fasor, mert itt haladt a gyalogút a
Kálváriához, de mostanra benőtte a gaz, és
már alig látható, illetve invazív fafajok szorították ki a nemes fákat.
Az óvoda melletti, jelenlegi kitapo
sott út azonban nemsokára megszűnhet a
bölcsődeépítési projekt miatt, így újra fontos
szereplővé válhat a régi út. Ehhez azonban
azt rendbe kell tenni, hogy méltó legyen a
funkciójához. A terület az önkormányzat tulajdonában van, és ezt a fasortelepítési, útrend-

betevő kezdeményezést korábban polgármester úr vetette fel.
Terveink:
•
Egy tavaszi rendezési nap keretében kijelölnénk a fák helyét, visszaszorítanánk
a bozótot, rendeznénk az utat és
kialakítanánk a pihenőhelyeket, illetve
egy finom bográcsnyi ebéd mellett,
beszélgetve zárnánk a közös munkát.
•
Ősszel ültetnénk el a fákat, folytatva az
örökbefogadási hagyományt: családok
jelentkezhetnek majd egyes facsemeték
ültetésére, gondozására. Mivel kevesebb
fát kell telepíteni, több család összefogásával idősebb fákat tudnánk ültetni, így valóban fasort alkotnának már az
ültetés évében.
•
A következő években – a fasor növe
kedésével – fokozatosan visszaszoríta
nánk az invazív fajokat.

írta:
Bubik Szabolcs
bubik.szabolcs@2097.hu

Erre a projektre szánjuk az Ökotárs Alapítvány-

Kik vagyunk és
miért dolgozunk?
Röviden a 2097 Csoport Egyesület céljairól
Egyesületünk tagjai egy olyan fejlődő faluért dolgoznak, amely maximálisan
igyekszik őrizni falusias jellegét, méretét, védettségét, természetközeliségét,
hogy mindig jó legyen ide hazajönni. Egy olyan faluért, amelynek gazdálkodása
hosszú távra tervezett, átgondolt, átlátható, ellenőrizhető és számonkérhető.
Egy olyan faluért, melynek vezetését az áttekinthetőség, a nyilvánosság, a
bevonás és az ügyfélközpontúság határozza meg. Egy olyan faluért, mely nem
pusztán lakóházak csoportját, hanem élő, sokrétű közösséget jelent, közösségi
terekkel, programokkal. Egy olyan faluért, melynek fejlesztései a faluközösség
akarata és céljai szerint zajlanak.

2019. április
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Virsli és sírkő a szeméthalomban
Szemétszedés Malomdűlőn

Kitettek magukért a pilisborosjenőiek: a TeSzedd-mozgalom keretében rengeteg eldobott szemetet gyűjtöttek össze a Malomdűlőn. A
„megszokott” hulladékok mellett akadtak azért meglepetések is.
Ha március, akkor tavaszi köz- és külterületi
nagytakarítás! Másként: idén már nyolcadik
alkalommal tartották meg
országszerte március 18.
és 24. között a „TeSzedd – Önkéntesen a tiszta
Magyarországért” mozgalom helyi akcióit, így Pilisborosjenőn is „csatasorba
álltak” az önkéntes szemétszedők!
Egy ifjú lokálpatrióta,
a 15 éves Horányi Ferenc
kezdeményezésére három
napon át, március 22. és 24.
között a kissé elhagyatott
Malomdűlő utat tisztították meg az ófaluiak, a Bécsi
útiak és malomdűlőiek az
oda nem illő, eldobott hulladéktól. (A szervezésben fotó: Kádár Viktor
Horányi Ferenc és családja, illetve barátaik
segítettek. Nagy köszönet érte!)
Az már szinte megszokott, hogy a hasonló
gondozatlan területeken a leggyakoribb szemétfajták a házfelújításból visszamaradt sitt,

festékesvödrök, illetve autóalkatrészek, autógumik – mindegyikből volt itt is bőségesen.

Továbbá összeszedtek – a teljesség igénye
nélkül – zuhanytálcát, szivacsot, utazó- és
iskolatáskát, és kis felújítás után akár újra
használhatóvá tehető komplett fakeretes
ablakot is.

Ám akadtak meglepőbb tárgyak is. Így
általános meglepetést váltott ki például egy
szál virsli! De nem félbeharapott vagy egy félig
befalt hotdogból kiesett darab volt ez, hanem
még egyben vált meg tőle valaki. Feltehetően azért, mert lejárt a szavatossága. Abba
most ne menjünk bele, hogy miből lehetett
ez a virsli, ha első pillanatra úgy
nézett ki, mintha friss lenne. De
volt más megdöbbentőbb is.
Például egy sírra emlékeztető,
feliratos kődarab, amiről később
– kis amatőr nyomozás után –
kiderült, hogy valószínűleg egy
kutya maradványait fedhette.
Ettől néhány méterre pedig egy
jókora juhcsontdarab bukkant
elő.
És mi lett a végeredmény?
3 nap alatt több mint 40 részt
vevő, 3 nagy konténernyi (25
köbméter) és 634 zsáknyi
összeszedett hulladék a malomdűlői TeSzedd eredménye. Részletes bontásban: pénteken 101
zsáknyi, szombaton 213 zsáknyi,
vasárnap pedig 320 zsáknyi illegális hulladék.
El lehet képzelni, hogy mennyi szemét lehet
még Pilisborosjenő környékén…
FR

Megnyitott a baba-mama klub
Az összefogás ereje

Április 1-jén tartottuk első összejövetelünket a baba-mama klub új helyszínén, a régi
iskolaépület első emeletén.
Az elmúlt hónapok előkészületei, a közös
glettelés, festés, takarítás, költözés és berendezkedés máris igazi közösséggé formálta a
borosjenői anyukákat, és jó néhány apukának
is köszönettel tartozunk a segítségért. Mos
tantól minden hétfőn és szerdán, 10-12 óra
között tartunk beszélgetős, ismerkedős klubdélelőttöt. A tervek szerint májustól zenebölcsi
is indul. A jövőben előadásokkal és védőnői

kérdezz-felelekkel szeretnénk színesebbé
tenni a programkínálatot. Az óvodás és kisiskolás gyerekekre is gondolva a délutáni órákban meseolvasást, diafilmvetítést, kézműves
foglalkozást és társasjátékklubot tervezünk.
A klubban minden program ingyenes lesz. A
helyiség otthonosabbá, játékokban gazdagabbá tételéhez jelenleg tárgyi adománygyűjtő
akciót szervezünk. A felajánlásokat örömmel
fogadjuk a Facebookon, a „Pilisborosjenő
BaMa” csoportban vagy személyesen a hétfői
klubdélelőttök során.
Viszkocsil Vera

Zöld műhely

Fantasztikus szombat dèlelőttött töltöttünk együtt a Zöld Műhelyben március
23.-án Szegedi Katalinnal. Gyönyörű
művek születtek régi ablak-, kép
keretekből,rozsdás hordótetőből, kor
hadt fadarabokból... Várunk sok szeretettel mindenkit következő alkalmakon
április 13-án, amikor szendvicstartó
szütyőket fogunk készíteni, majd május
4-én szappanfőzésre.
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Örömzene
II. Pilisborosjenői Moldvai Nap
„Az őszön szerveztük Pilisborosjenőn az
első Ördöngösfüzesi napot egész napos
hangszer- és énektanítással, majd hajnalig
tartó táncházzal (Ördöngösfüzes egyedi és
gazdag népzenei kultúrájáról
nevezetes mezőségi falu).
Mindezt nem csak a visszaemlékezés jegyében írom: március 2-án egy következő tematikus szombatot tartunk
moldvai népzene témában.”
- írta januárban Gál Niki a Facebookon, és megosztott egy
videót is a nap végi közös zenélésről, összehúzásról. Ekkor
határoztuk el többen, hogy valahogy bejutunk a következőre.
Így volt ezzel Lévay Ákos is:
„Az első hangszeres tanulásból kimaradtunk.
Ám miután megnéztem az összehúzásról
készült felvételt, világos volt, hogy a következőn ott leszünk: A lányom hegedülni fog, én
pedig furulyázni. Mióta a gyerekek belenőttek,
én is kacérkodom a furulyával. Néhány kará

csonyi dalt már ellestem tőlük, így reméltem,
hogy egy-két moldvai népdallal gazdagabban
térek majd haza a mostani eseményről. Ebben
nem is csalódtam. A kétszer három órás aktív

tanulás során négy dalt vettünk át, melyek
közül kettőt azóta is rendszeresen gyakorlok.”
Magam is hasonlóképpen jártam. Az egy
dolog, hogy kedvelem a néprajzot, a moldvai csángókról meg volt szerencsém filmet
is forgatni, mind a mai napig álom maradt,

Lehet közös a kertünk

Az AgriGo4Cities konferencián jártunk
Bécs városában 2016 óta létezik városi
mezőgazdaság, bárki kaphat megfelelő útmutatást, sőt anyagi támogatást is, aki szeretne
egy közösségi kertet létrehozni és fenntartani
– derült ki számomra az „AGRIGO4CITIES −
részvételalapú városi mezőgazdaság a befogadó városokért” című
nemzetközi
konfe
rencián, amely a városi és
városkörnyéki
mezőgazdaság
népszerűsítését
célozza
meg,
elsősor
ban hátrányos helyzetű
csoportok bevonásával. A
konferencia előadói a tudományos és gyakorlati
élet résztvevői, civil szer
vezetek tagjai, aktivisták,
döntéshozók és közintézmények képviselői voltak.
A projekt kezdete óta
a partnerség összegyűjtötte és elemezte a
témához kapcsolódó tudást, kifejlesztette
Az AgriGo4Cities az Interreg Danube program keretében valósul meg
8 ország (BG, CZ, DE, HU, ME, RO, SK,
SI) szervezeteinek együttműködésében
2017.01 és 2019.06 között.
a részvételalapú városi és városkörnyéki
mezőgazdaság koncepcióját és megvalósított
hat pilot akciót a Duna Régióban, hogy tesztel-

jék a közösen kifejlesztett módszertant. Itthon
a Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (KDRIÜ) segítségével a székesfehérvári
Arany János EGYMI Szakiskola vehetett részt
a programban, ahol a tanulók aktív közreműködésével jött létre egy közösségi tank-

hogy valahogy szervesebben kapcsolódni tudjak. De az egész szervezést és lebonyolítást
valami olyan mély elhivatottság jellemezte
mindenki részéről, hogy nem lehetett érintet
lenül továbblépni. Haladó, középhaladó és
kezdő szinten oktattak nekünk furulyát (Bolya
Dániel, Szentimrey Panni, Dósai Gergő),
szintén három szinten hegedűt (Bergics András, Gózon Éva, Sztankovszky
Varsány) és volt haladó, kezdő
kobozoktatás (Szlama László, Jávor
Peti), Divald Borbála az oktatásokat
kísérte kobozzal, énekelni pedig
Surányi Eszter tanított minket.
Végtelen türelemmel és szakértelemmel folyt az oktatás. Gyűjtéseket hallgathattunk meg, gondjuk
volt rá, hogy beleszeressünk a műfajba. Újabb érzékszervünket „érte
támadás” Kiss Tampu Tatiana jóvoltából, aki diószéni moldvai éte
lekkel kínált minket. A nap megint
fergeteges össznépi örömzenével zárult – volna, ha nem vonultunk volna át a Művelődési
Házba újabb közös zenélésre és hajnalig tartó
tánctanulásra.
FB

•

Fűzfakertészettel otthonos, zöld közösségi terek létrehozása.
•
Tündérkert: a génbankként is működő
Tündérkertek arra jöttek létre, hogy
megmentsék a régi, jól bevált gyümölcsés fafajtákat. Köztéren hozzák létre,
és a faluban található régi fákról oltott
csemetéket helyeznek el benne, me
lyeknek családok a gazdái.
•
Köztéri tankert, mely egy olyan közösségi tér, ahol újratanulhatjuk a rutinos
öregektől a konyhakertek, fűszerkertek
és gyümölcsösök művelését. Itt kaphat
helyet a közösségi komposztáló vagy a
kölcsönözhető ágdaráló és lepárló is. A
terményeket felhasználhatják a falusi intézmények menzáján.
A közösségi kertek nemcsak környezettudatosságra nevelnek, hanem különböző korú és
hátterű embereket szerveznek közösségbe,
miközben tereink is szépülnek.
Szőllősi Pálma

ert. Szerencsére falunkban épp az elmúlt he
tekben létesült az iskolaudvaron veteményes
közös összefogással, sok önkéntes munkával.
Mivel a közösségi kertek elsősorban
városokban szoktak gazdálkodási lehetőséget
biztosítani, ezért hazaérve utánanéztünk
olyan példáknak, jó gyakorlatoknak, melyek
Pilisborosjenőn is használhatóak lennének:
•

Erdőtelepítés
önkományzati
vagy
vásárolt mezőgazdasági területen, lásd:
MyForest - Közösségi erdők.

Kertészkednél, de nem érsz rá mindennap locsolni? A gyomlálás feladatát is
megosztanád mással? Szívesen benne
lennél a tapasztalatcserében? Csináljunk együtt közösségi kertet a Mandelbrot pékség hátsó udvarán! Fűszerspirál,
zöldséges magaságyás, itthoni klímára
nevelt teacserje – ezekkel és bármilyen
hozott ötlettel szívesen kísérletezünk.
PBJ KÖZÖS KERT találkozó: 2019. április 14. 16:00 Mandelbrot pékség, Budai út
52.
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A hónap témája

10 vödör víz

Húsvéti adománygyűjtés

Ifjú virágszálaink szépségének védelme
Bozsódi Borbála:
„Mindig is furcsának tartottam ezt a
népszokást: a legények kútból merített
jéghideg vízzel nyakon öntik a lányokat, akik
ezért cserébe gondosan festett tojásokat adnak nekik. No persze, ha az elhervadás a tét,
akkor megéri.
Húsvét hétfőn mindig nagy az izgalom. Bár
délig nekem nincs mitől tartanom, hiszen a
fiúk a falu másik végén kezdik a locsolást.
Tizenegy körül a szomszéd utcában felcsendül
az énekszó. Mire észbe kapok, tíz, pálinkától
piros arcú legény sétál be a kertünk közepére,
miközben nagy vidáman énekelnek. Nincs me-

Antonovits Bence:
„No, azért ne gondolja senki, hogy a legények
dolga csupán könnyed szórakozás! Próbált már
valaki szoros menettervet tartani, miközben
lépten-nyomon tetemes mennyiségű pálinkát
töltenek belé? Hibázni márpedig nem lehet,
mégiscsak falunk ifjú virágszálainak szépsége
múlik a locsolás sikerességén – legalábbis
a szokás így tartja. S az idő is ellenünk dolgozik: annyi a szép lány, hogy számolni is alig
győzzük, de jaj annak a fiúnak, férfiembernek
akit a lányok a déli harangszó után az utcán
találnak. Délidővel ugyanis nemcsak a nap, de
a felállás is átfordul: az öntözőből öntözött, a

Mivel a karácsonyi fantasztikus lelkesedésetekkel sok embernek örömet,
szusszanásnyi
levegővételt
tudtatok
ajándékozni, ezért ismét Hozzátok fordulunk: Csatlakozva a Katolikus Karitászhoz,
a Családsegítő javára ismét várnánk
tartósélelmiszer-adományokat. A karácsonyi adományok már elfogytak, a kamrák
ismét tátonganak sok rászoruló család vagy
idős háztartásában. A tartósélelmiszer
adomány-gyűjtés húsvétig tart, de természetesen utána is örömmel fogadjuk:
- a misék után a katolikus templomban
- az iskolában a kihelyezett dobozokban
- a Családsegítő szolgálat irodájában
Nyitvat.: h 8-17-ig, sz 8-16, p 13-16-ig

Karitászbolt
Nyitvatartás: szombatonként 8-10h
Régi iskola épülete, földszint

Fénykép: Madar Irén

Ingyenes hallásvizsgálat és
szájüregi és gégerák szűrés

nekvés, kimegyek hát eléjük. Ott állok egyedül
tíz fiúval szemben, akik fenyegetően fogják a
vízzel teli vödröket. Ádám verse után kezdődhet a küzdelem, amiben én csak veszíthetek.
Néhányan rögtön rám öntik a vizet, mások
kivárnak, hátha elugrok az elsők elől. Végül jól
megázva, kicsit átfázva kiviszem nekik a megfestett tojásokat. Azért az mégiscsak jó hír,
hogy idén sem hervadok el.”

menekülőből üldöző válik. Jobban teszi hát
valamennyi legény, ha a délutánt csendes
pihenéssel tölti – van is mit kipihenni. Annál
is inkább, mert a nap itt nem ér véget: nap
nyugtával fiúk és leányok, férfiak és asszonyok
újra összegyűlnek, hogy élő muzsikaszó mellett táncolva ünnepeljék Krisztus Urunk feltámadását.”

A pilisborosjenői nyugdíjasok számára ingyenes hallásszűrés vehető igénybe 2019.
szept. 1-ig. A szájüregi és gégerák szűrésére
érkező borosjenői lakosoknak pedig egész
évben ingyenes a szűrés. Mindkét esetben
kizárólag telefonos időpont-egyeztetés
alapján:
dr. Csányi Márta 06 20 322 67 76
Gyermek és felnőtt fül-orr-gégészeti
magánrendelés
Pilisborosjenői Egészségház

Húsvéti szokások

Szegedi Róbertné Miltz Magdi néni ünnepi jegyzetei
Kislánykoromban (kb. 80 éve) húsvét hétfőn a
legények összeálltak, és csoportokba verődve
elmentek az ismerős lányokhoz, hogy meglocsolják őket
(nehogy elhervadjanak). Ha a
leányos házaknál kút volt az udvarban, felhúzták a kút vödrét,
tele jéghideg vízzel. A legények
egyik része lefogta a leányt,
hogy ne tudjon elmenekülni,
a többiek felváltva húzták fel
a vizet, és a leányt rendesen
meglocsolták a hideg kútvízzel.
Amelyik lányt nem locsolták
meg, az bizony szégyenkezhetett, hogy őrá sajnos nem néztek a legények.
A kitelepítés után (1946-ban) már nem
volt kedve senkinek locsolkodni és vidámkodni. Node, a fiatalság mindig túllép a
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szomorko
dáson, és kitaláltak valami mást:
szódásüvegekkel járták a falut, akit utolértek,
bizony vizesre locsolták. Ez a
szokás is elmaradt.
Sokáig nem történt semmi, mígnem az általános iskola
tanítója, Jávor Csaba „bácsi” felújította a régi locsolás szokását,
összeverbuválta a tánckar fiú
tagjait, és az utcán vödör vizekkel
szaladgálva elmentek az ismerős
kislányokat meglocsolni. Ez máig
is fennmaradt. Húsvét vasárnap
és húsvét hétfőn is bál volt este
a falu vendéglőiben (Reitter,
Stampf, Stadmüller, Szimeth), ott
aztán lehetett mulatni másnap reggelig.
Az egyházi szokások hamvazószerdán
kezdődtek. Ezután következett a 6 hétig tartó
nagyböjt. Minden pénteki napon a felnőtt

lakosság böjtöt tartott, és keresztutat tartottak a templomban.
Nagypénteken az egész falu hívő lakossága
kiment a kálváriadombra, és ott keresztutat
jártak. A Kálvárián 14 stáció áll. Ezeket a falu
lakossága önerőből állíttatta fel. A körme
net (processzió) minden stációnál megállt,
elénekeltek egy strófát egy odaillő énekből,
és elimádkoztak egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet. A kálváriadomb 3 keresztjénél
imádkozva, befejeződött a szertartás, ezután
a templomba mentek, ahol az egyházi kórus
elénekelte a passiót.
Húsvét szombatjára a falu templomában
felállították a Szent sírt Jézus testével, és ott
óránként voltak beosztva az imádkozásra a
felnőtt hívek. Nagyszombaton estefelé feltámadási körmenet volt a templom körül, amin
az egész falu részt vett. Az egyházi szokások
máig ebben a formában maradtak fenn.

fotó: Kádár Viktor

Utánajártunk

Tarvágás helyett örökerdő
Legyen-e örökerdő falunk környezete?

A Facebookon többször és többen felvetették a lakosok közül, hogy
vajon rendben van-e, hogy fával megrakott teherautókat lehet látni
a falu szélén, és hogy időnként nagy kopasz területek jönnek létre az
erdőben. Jelen írásunkban erre mutatunk egy járható alternatívát.
Az örökerdő olyan erdőgazdálkodási ma életkorú fák sokasága egy adott területen,
módszer, melynek során egy adott területről melyet néha ritkítanak, bozótmentesítenek,
csak úgy termelnek ki fákat, hogy a terület hogy tudjanak növekedni, gyarapodni a fák,
folyamatos erdőborítása végig megmaradjon. majd mikor vágásérettek, akkor mindet kivágSzinte fel sem tűnik első ránézésre, hogy pár ják. Emberi léptékkel nézve nagyon hosszú
fa hiányzik. Jellemzője továbbá, hogy kevésbé idő, míg újra erdő lesz a helyén.
szárad ki a terület, ami a klímaváltozással a
Néhány
természetjáróval,
természenyakunkban egyre inkább felértékelődik.
trajongóval közösen meghívtuk egy falu
Németül „Dauerwald”-nak nevezik, ha környéki sétára dr. Gálhidy Lászlót, a WWF
zai meghonosítója – a mi állami erdeinket is erdőprogramjának vezetőjét. Vele jártuk körkezelő – Pilisi Parkbe a kérdéskört,
erdő Zrt., amely évről
sőt falunkat és
évre növeli a főváros Németül „Dauerwald”-nak a
Nagy-Kevélyt
közeli területeiken az nevezik, hazai meghono is
valamennyörökerdő-művelésbe
ire, ötleteket és
sítója a Pilisi Parkerdő Zrt.
vont erdők méretét.
lehetséges
ter2018 év végén épmészeti értékeket,
pen a közeli Pilisszentkereszten vontak örökerdő melletti indokokat, továbörökeredő-művelésbe újabb erdőrészeket. bi érveket gyűjtve. Utóbbiban nagy
Meggyőződésünk, hogy itt nálunk, a turisták segítség volt Zsitnyányi Ildikó, Miparadicsomában, ahol az erdők közjóléti, hályi Ferenc és Erdélyi Ferenc, Reiter
rekreációs funkciója különösen értékelt, így Dániel, Antonovits Bence, Dömötörfy
kell művelni az erdőt.
Zsolt és Kádár Viktor.
Tudják milyen, mikor véghasználatba kerül
Arra jutottunk, hogy megkeressük
egy erdőrészlet? Az évekig együtt nőtt, egyfor- a Pilisi Parkerdőt és a Duna-Ipoly

írta:
Tömöri Balázs
tomori.balazs@2097.hu

Nemzeti Parkot az elképzeléssel. Annál is
inkább aktuális a téma, mert a normálisan 10
évente felülvizsgálatra kerülő erdőművelési besorolás esetleges változásáról idén
lesz döntés, amelynél akár számíthat a mi
véleményünk is.
Ön mit gondol erről a kérdésről? Örökerdő vagy az erdőterületek évekre kopaszra
csupasztva? Írja meg nekünk: Ön szerint legyen Pilisborosjenő környéke örökerdő?

fotó: Erdélyi Ferenc
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Adóügyeink

Magasak a helyi adók, de sajnos sokan nem fizetik
2019. március 18-ig kellett befizetnünk a
helyi építményadó és telekadó első félévi
összegét. A 2097 Csoport Egyesület gazdasági munkacsoportja utánajárt, hogy mennyire
eredményesen szedi be Pilisborosjenő Önkormányzata a helyi adókat.
A 24/2019. sz. Képviselő-testületi előterjesztésben
szereplő
beszámoló
tartalmazza,
hogy
2018-ban
hogyan
alakultak Pilisborosjenő
adóbevételei
az előirányzatokhoz
képest. Az előterjesztésben szereplő
adatokból az derül
ki, hogy igen nagy
eltérés mutatkozik az
előírt és a ténylegesen
befizetett adók tekintetében. A 385 millió
forint összegű előirányzott adóhoz képest
mindössze 208,9 millió forint összegű adó
folyt be. Ennek legfőbb oka az, hogy az építményadónak alig 50,9%-a, míg a telekadónak
csak 24,8%-a folyt be. A sikertelen adóbeszedési gyakorlat tehát önmaga csak 2018-ban
közel 177 millió forintos hiányt eredményezett.
Ez az összes előirányzott adóbevétel 46%-a.
Az alacsony építmény- és telekadó beszedési

arány azért okoz különösen nagy problémát,
mert ezek a bevételek a falu költségvetésében jelentős arányt képviselnek, ezért nagyon
fontosak. A 2018-as évi gazdálkodás zárszámadása ugyan még nem elérhető, de a 2017es év gazdálkodásának elemzéséből az derül
ki, hogy Pilisborosjenő összes bevétele 2017ben 511 millió forint
volt. Ebből 223 millió
forintot tett ki a tény
legesen befolyt helyi
adók összege, és 228
millió forint volt az állami költségvetés által
juttatott forrás, míg
további 60 millió fo
rint egyéb bevételekből származott. Ebből
látható, hogy a helyi
adók az összes bevétel
mintegy felét teszik ki.
Az előirányzott helyi
adók eredményes beszedésével tehát jelentős
bevételnövekedést érhetne el az Önkormányzat. A 2097 Csoport Egyesület levélben fordult
az Önkormányzathoz, hogy választ kapjon az
alacsony beszedési arány okaira. Lapzártánkig
nem érkezett válasz levelünkre.

A helyi önkormányzatok a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) alapján jogosultak a területükön lakással,
üdülővel, telekkel rendelkező magánszemélyektől, illetve az ott működő vállalkozásoktól helyi adót beszedni. A helyi adók típusát és maximális mértékét
központilag határozzák meg, ettől az
önkormányzatok — amennyiben anyagi
forrásaik ezt megengedik — legfeljebb a
lakosok és vállalkozók számára kedvező
irányban térhetnek el. A helyi adóknak
több fajtája van. A vagyoni típusú adók
közé tartozik az építményadó és a telekadó, léteznek ún. kommunális típusú
adók (amelyeket az önkormányzati
lakásban élők fizetnek), továbbá idegenforgalmi és helyi iparűzési adó, amelyet a
vállalkozások fizetnek.
A helyi önkormányzatok feladata további két adónem: a gépjárműadó, illetve a
termőföld bérbeadása után fizetendő
személyi jövedelemadó beszedése is.
Ezen két adónemek nagy részét azonban
a központi költségvetésbe kell befizetniük, tehát elsősorban nem a helyi be
vételeiket gyarapítja.

2097 Csoport Egyesület
gazdasági munkacsoport

Ne égessük magunkat

Egészségkárosítás helyett környezetvédelem
Egy átlagos kerti tűz, amelyben vegyesen égetünk avart, fűnye
sedéket és gallyakat, óriási légszennyezést okoz. Ezt elsősorban a
rossz légellátás, az alacsony égéshőmérséklet és a magas nedvességtartalom okozza. Egy svájci tanulmány szerint egy nagyobb kupac
avar 6 órás égésével annyi szállópor keletkezik, mint 250 autóbusz 24
órai folyamatos közlekedése során!
Magyarország környezetvédelmi törvénye
lehetővé teszi önkormányzatoknak az avar
égetéssel kapcsolatos szabályozásokat. Pilisborosjenőn a kerti hulladék- és avarégetésre
heti kétszer is van lehetőség. Ezzel párhuza
mosan viszont választhatunk más megoldásokat is, kímélve környezetünket, saját
magunk és társaink egészségét. Falunkban
havi egy alkalommal biztosított a zöldhulladék elszállítása április 1. és november 30.
között minden hónap utolsó péntekén. Adott
időszakra 8 db matrica biztosított, mely felragasztható bármely 120 literes zsákra. Gallyakat kötegelve 1 méternél rövidebb, de 0,5
méternél nem nagyobb átmérőjű formában
helyezhetünk ki az elszállítás napján. Részletek: www.zoldbicske.hu/telepulesek/pilisborosjeno
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nyerhetünk. A légszennyezés mellett sajnos
meg kell említeni az égetés ránk és gyermekeinkre gyakorolt hatását. A helyzet komolyságát jelzi az is, hogy többen foglalkozunk
a témával, újra és újra felmerülnek az ezzel
kapcsolatos aggodalmak és problémák. Akit
érint és érdekel a téma, csatlakozhat a Facebookon az Égetés téma nevű csoporthoz,
illetve bővebben tájékozódhat a www.levego.hu oldalon. Óvjuk, védjük egymást és
környezetünket!		
„Magyarországon közel 13 ezren halnak
meg a légszennyezettség miatt évente.
Bulgária után nálunk a legrosszabb a
helyzet az Európai Unióban.

Amennyiben van rá lehetőség, komposztáljunk! Ez jelenti gyakorlatilag a legjobb meg
oldást, így elkerülhetjük a légszennyezést,
cserébe viszont igazán értékes növényi trágyát

A gyerekek, az idősek és a várandós
nők a leginkább veszélyeztetettek, de a
szennyezett levegő mindannyiunknak
árt. Itt az idő, hogy együtt álljunk ki az
egészségünkért!”
Greenpeace

Riport

Állatkínzó jár közöttünk

A méregkihelyezés nem csak az állatokra lehet veszélyes
Molly, Menta, Kormi, Ziggy, Dorombka – csak pár név azok közül a
szerencsétlenül járt állatok közül, akik áldozatává váltak a Pilisborosjenőn történő mérgezéseknek.
Bizonyára sokan hallottatok már róla, hogy pazarolni, de mindezt meg kell tenni, ha ezea falu egyes részein valaki évek óta mérgezi ket a gyilkosságokat meg szeretnénk állítani.
az állatokat. Igen, szándékosan. Kutyákat és A rendőrség és a jegyző mindaddig nem
cicákat egyaránt, válogatás
fog foglalkozni a
nélkül. Érzésre ez a terület Egy állat megmérgezése az
mérgezésekkel,
leginkább az Ezüsthegyi
ameddig nem kezd
állatkínzás jogi kategóriáút és a Szent Donáth utca
a falu mozgolódni és
és ezek közei. Itt pusztult jába esik, melyet a törvény
nem tesztek egyre
el eddig a legtöbb állat,
többen bejelentést.
szigorúan büntet
ugyanannak a méregnek
Ne hagyjuk, hogy az
a következményeként. Az
elkövető büntelenül
utóbbi időben azonban a mérgezések a Budai mérgezhesse háziállatainkat!
út környékén is megkezdődtek. Egy állat megA jegyzőnek kötelessége állatvédelmi
mérgezése az állatkínzás jogi kategóriájába ügyekben állatvédelmi hatóságként eljárni.
esik, melyet a törvény szigorúan büntet, lásd Hatáskörét a 245/1998. (XII. 31.) kormányrenkeretes Btk-idézet.
delet, illetékességét az állat tartásának a helye
határozza meg.

Mit tehetünk állattartóként?

Mivel az állatmérgezések a faluban már
évek óta tartanak és sajnos nemcsak egy-két
háziállatról van szó, hanem jelentős számúról,
így ideje lenne cselekedni. Arra szeretnénk
kérni mindenkit, akinek mérgezésben pusztult
el a háziállata, hogy vigye állatorvoshoz, boncoltassa fel, tegyen rendőrségi feljelentést ismeretlen tettes ellen és jelentse be a jegyzőnél.
Tudom, ezek körülményes dolgok és senki
nem szereti a szabadidejét a bürokráciára

Mit tehetünk még?
Mint oly sok ügyben, itt is az összefogás az,
ami segíthet. Kérlek, figyeljetek egymásra,
egymás háziállataira is. Olyan pici ez a falu,
védjük meg egymást! Ha mindenki résen van,
akkor az elkövető előbb-utóbb le fog bukni,
valaki meg fogja látni cselekedetei közben…
Még egy fontos dologra szeretném felhívni
a figyelmet: egyelőre nem történt ilyen baj,

de belegondoltatok már abba, hogy milyen
veszélyes dolog az, hogy ez az ember az utcán,
vagy egy kertbe dobálja el/be a mérgezett „fi
nomságokat”? Bármikor megtörténhet, hogy
egy óvatlan pillanatban nem egy kutya vagy
cica veszi fel azt a földről, hanem egy egészen
pici gyermek, akit minden érdekel, aki még
nem tudja, hogy milyen veszélyek leselkednek
rá, és aki mindent a szájába vesz, mert abban
a korban van. Na, onnantól kezdve ez már komolyabb bűncselekmény lesz… és nem az állatkínzásról fog szólni.
Brinza Krisztina

Btk. 244. § (1) bekezdése szerint: „Aki a)
gerinces állatot indokolatlanul oly módon
bántalmaz, vagy gerinces állattal szemben indokolatlanul olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak
maradandó egészségkárosodását vagy
pusztulását okozza,
b) gerinces állatát vagy veszélyes állatát
elűzi, elhagyja vagy kiteszi,
Vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés bűntett miatt három évig
terjedő szabadságvesztés, ha az állatkínzás a) az állatnak különös szenvedést
okoz, vagy b) több állat maradandó
egészségkárosodását vagy pusztulását
okozza.”

Százmilliós veszteséget okozhat falunknak a
tervezett Tücsök utcai szerződés
Újabb lakópark épülhet, újabb kötbér terhe veszélyezteti a falut
Újabb lakópark építését készíti elő egy beadvány, amely a közeljövőben kerül önkormányzatunk képviselő-testülete elé. A Kövesbérc
alá tervezett Panoráma lakókertben két több
lakásos (a látványtervek alapján 3 szinten kb.
30 lakás), három négylakásos és további 31
ikerház lenne elhelyezhető a beépítési terv alapján. Az önkormányzat a szerződéstervezetben szereplő kötbérekkel olyan kötelezettséget
vállalna, amelyre egyetlen fedezete a helyi
lakosok befizetett adója. Ugyanis a több mint
4 hektáros terület teljes közművesítését az
önkor
mányzat saját költségén vállalná, beleértve a víz, villany, gáz és csatornahálózat
kiépítését, továbbá az utak, a közvilágítás és a
csapadékvíz elvezetés kialakítását. Az ezekből
következő értéknövekmény a földtulajdonosokat gazdagítja, miközben ők sem feladatot,
sem kockázatot nem vállalnak. Ha azonban a

fenti vállalásokat önkormányzatunk mégsem
tudná teljesíteni, akár 888 millió Ft összegű
kötbér megfizetése terhelheti.
Vajon van-e olyan helyi lakos, aki egyetért
azzal, hogy befizetett adóját adott esetben
magánemberek kártalanítására költsék?
De miért kellene nekünk még egy lakópark?
A földhivatal tájékoztatása szerint azonban
a falu közel 600 beépítetlen építési telekkel
rendelkezik (ebben nincsenek benne a jelenlegi hétvégi házas telkek, amelyeken további
több száz lakóingatlan építhető), emiatt jelenleg nem támogatja a további átminősítést.
Az újabb belterületbe vonás legfeljebb
akkor lenne indokolt, ha helyben maradni
szándékozó fiatalok lakhatását kellene me
goldanunk vagy a belterületbe vonásból az

önkormányzatnak tetemes bevétele származna, kockázatok nélkül.
Az önkormányzatnak meglátásunk szerint a
meglévő fejlesztési területek (Lazarét, Malomdűlő) ügyeinek megnyugtató lezárásával kellene foglalkoznia újabb kockázatos belterületbe vonási akciók helyett. Aggályaink
ra
levelben hívtuk fel képviselőink figyelmét.
Bízunk benne, hogy nem adják nevüket egy
ilyen rossz szerződéshez.
2097 Csoport Egyesület
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Komatál

Közösségünk családvédő akcióterve
Hogyan éledt újjá egy kedves hagyomány, mellyel a pilisborosjenői
asszonyok mindannyiunk számára példát mutatnak szolidaritásból,
önzetlenségből és közösségépítésből.
A komatál intézményében első pillanattól sai, hogy kisegítsék az éppen négygyerekes
kezdve a köz(ös)ségi lét esszenciáját látom, anyukává lett Mártit – és legalább az első nas mint ilyen, teljességgel lenyűgöz. Nejem, pokban levegyék válláról a főzés terhét – Dér
Pálma többször is beszállt már, így voltak Denisa vezetésével naponta ételt hordtak az
személyes benyomásaim, de a teljes kép csak Aczél családnak. A társaitól kapott nem min
három tartalmas beszélgetés után állt össze, dennapi önzetlen segítség, a közösségi jótevés
melyeket falubeli nagycsaládos édesanyákkal felemelő ereje olyannyira megérintette falunk
folytattam.
köztiszteletben álló doktornőjének szívét,
Riportalanyaim felkeresése előtt azonban hogy elhatározta, Pilisborosjenőn is megmég rákerestem, mégis milyen gyökerekkel honosítja a hagyomány újkori változatát.
bír e hagyomány. A Magyar Katolikus Lexikon
„Bizony kijöttek a városból és minden nap
a következőket írja a témában: Az 1930-as hoztak nekünk enni. Akkor az annyira jól esett,
években a komatál még elmaradhatatlan jele hogy azt gondoltam, ez működhetne itt, favolt a közösségi összetartásnak, egymásra lun belül is. Addigra már volt itt egy nagyobb
figyelésnek. A szoptató anyáról való gon- baráti kör, akikkel összejártunk és ők is egydoskodással biztosították, hogy az anya minél ből lelkesek voltak. Onnantól szépen beingyorsabban erősödjön
dult a dolog. Ha egyikünk
a szülés után, s minél „Egy népi hagyománynak meghallotta, hogy valahová
tovább tudjon szoptatni. van ritmusa. Hol feléled,
baba érkezik, már ment is a
A komatál bőséges és
körtelefon.” – meséli Márerős táplálék kellett le- hol elszunnyad.”
ti, rögtön hozzátéve, hogy
gyen, mert „a gyermek
2002-ben még nem volt
helyét hamar ki kell tölteni”. Fogásainak szá- levlista és így nem ment olyan olajozottan a
ma mindig páratlan volt. Az első és az utolsó komatál szervezés, mint manapság. Közös
komatál a főkomaasszony küldeménye volt, a táblázat nélkül például nem látták a többiek,
többi komaasszony naponta váltotta egymást. hogy mivel készül a másik. „Az biztos, hogy
Illendőség szerint a komatálat az kóstolta annyi gulyáslevest életemben nem etmeg először, aki hozta, s az anya és családja tem” – repít vissza a múltba Márti nevetve
az ajándékozó társaságában fogyasztották el. és hozzáteszi, hogy a gulyáson kívül a
A komatálat vivő erőt, egészséget, bő tejet és rakottkrumplit és egyéb standard ételeket is
jó fejlődést kívánt, aztán „elkérdezgette” az meg tudták versenyeztetni, majd folytatja a
anyától, hogy van a gyermek, miként ment történetet. „Úgy gondoltam, hogy ezt a szép
végbe a szülés, majd ellátta őt jótanácsaival.
hagyományt is fel lehetne éleszteni. Mert ugye
egy népi hagyománynak van ritmusa. Hol
feléled, hol elszunnyad” – és Márti úgy látta,
Egy hagyomány újraindul
ideje ébresztőt fújni. Amikor az első komatál
Erre az egykori szép szokásra tízenhét év- akciókhoz csatlakozó családok kilétét firtavel ezelőtt az óbudai szalézi közösség tag- tom, elsőként Dezsőfi Zsóka, Dér Deni, Kiss
jai hívták fel Csányi Márta figyelmét. Ekkor Györgyi, a Csíkszentmihályi asszonyok, valszületett meg legkisebb fia, Andris, és hívőtár- amint a Gyimesi és Demeczky család nevét
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Csányi Márti, Richter Flóra és a Csongár gyerekek

készítette:
Kádár Viktor

kadar.viktor@2097.hu

említi. ,,Rengeteg mindenki főzött, akik a mi
korosztályunkhoz tartoztak. És aztán ahogy
kialakult a levlista és kialakult a helyi NOE szervezet, az már hozta magával a többieket és
utána ezek megszervezése már nem csak az
én dolgom lett.”

Nem csak nagycsaládosoknak
Noha a kezdeményezés alapvetően a
nagycsaládosok körében kapott szárnyra, a
komatál áldásos szellemisége gyorsan túllépett a gyerekszámbeli kötöttségen. „Azt gondolom, hogy egy gyerek is éppen olyan komoly
megterhelés – különösen az első – mintha már
a harmadik jönne.” – állítja Márti és ugyanígy
látja ezt Richter Flóra is, aki szintén falubeli
anyuka, de már egy újabb generációt képvisel.
„Engem kineveztek tiszteletbeli nagycsaládosnak. Megelőlegezték nekem ezt a címet,
mivel egy borosjenői nagycsalád legidősebb
gyermeke vagyok. De nem volt ez kisebb
segítség akkor az első szülésnél, mint mondjuk
a harmadik gyereknél. Mert hát akkor költöztünk vissza frissen a faluba, nem volt pénzünk,
sem tapasztalatunk, szóval minden szempontból nagyon jól jött ez nekünk. Több, mint
egy hónapig egyáltalán nem is kellett semmi
lyen ételt vennünk. Fiatalos tempóban későn
ébredtünk, korán meghozták a komatálat,
megebédeltünk, utána vacsorára megettük
a maradékot és ennyi.” Flóra és Gergő azóta
már bőven rászolgáltak a nagycsaládos címre.
Mindketten a faluban születtek és immáron
négy lurkójuk van. Legidősebb fiúk, Kende
2011-ben, a legkisebbik, Zsombor pedig tavaly
született. Felvetésemre, hogy valószínüleg ők
kaptak a legtöbbször komatálat Pilisborosjenőn az elmúlt években, Flóra sokatmondóan
mosolyog és bólogat: „Mi nagyon sokszor

A hónap témája
kaptunk, igen.” Ezzel együtt ő sosem érezte
kellemetlennek, amikor valakitől komatálat
kapott, mivel azt tapasztalta, hogy mindenki
igazán jó szívvel hozta és bízott benne, hogy
lesz kinek visszaadja. „Akit meg ennek révén
ismertem meg, ahhoz egy életre hozzátapad
ez az emlék. Meglátom és ez mindig eszembe jut róla, sőt, még az is be szokott ugrani,
hogy milyen menüt kaptunk tőle. Általában
mindenkinek van valamilyen bevált receptje,
amit rutinosan meg tud főzni és így azt szokta hozni komatálkor, és mi azon szoktunk nevetni Gergővel, hogy ehhez a gyermekágyas
hangulathoz már hozzátartozik egy-egy íz is, a
miliőhöz társulnak a komatál menük.” – meséli nevetve Flóra és hozzáteszi, hogy vannak
olyan kedvenccé vált, azóta már gyakran
főzött receptek, melyek valaki olyantól származnak, aki szintén egy komatállal kapta a
jól bevált fogást. „Például Nevelős-Forgács
Ildima hozott egyszer valamit úgy, hogy na ezt
az ételt még én is egy komatálastól tanultam.
De voltak olyan menük is, amelyek valamiért
egy-egy emberhez kötődnek, például Deni
sához a hagyományos szlovák ételek, vagy egy
Brüsszelből hazaköltözött családhoz a belga
konyha remekei.”

Receptcsere
A komatál tehát kiváló terep a receptcserére
is. Zsákfalvi szerkesztőtársam, Bozsódi Bori
édesanyjának, Csíkszentmihályi Rékának
pörköltes palacsintája szintén legendás
komatál fogássá lett, ahogy Csányiéknál a
Kupa Kingától kapott sütőtökkrémleves,
mellyet azóta is rendszeresen csinál otthon
Márti. „Gyömbéres, kecskesajtos, tökmagolajjal a tetején, irtó finom.”
Szerinte a komatál sokminden egyébről
is szól, mint ételhordásról. „Egy kétségbe
esett anyuka, aki éppen nem tudja, hogy mindent jól csinál-e a csecsemőjével, íly módon
megerősítést kaphat olyan asszonytársaktól,
akik mindezen már túl vannak. Mindez oldani
tudja az ilyenkor óhatatlanul bekövetkező
bezártságot, szorongást.”

Sütőtökkrémleves – ahogyan

Csányi Márti tanulta Kupa Kingától
A sütőtököt feldaraboljuk, belsejét kiszed
jük, majd sütőben közepesen megsütjük.
Ha megsült, meghámozzuk (így sokkal
könnyebb, mint nyersen) és annyi vízben,
amennyi ellepi, feltesszük forrni. Belemorzsolunk egy leveskockát – sajnos ebbe
kell – és reszelt gyömbért, lehetőleg frisset, jó sokat. Ha felforrt, összeturmixoljuk,
majd főzőtejszínnel selymessé sűrítjük.
Lágy kecskesajt kockákkal vagy feta sajttal, pörkölt tökmaggal megszórjuk, tökmagolajat csepegtetünk rá.

Beavatás anyaságba
Flóra is megerősítette, hogy kezdő
anyukaként a tapasztatalatcsere is fontos aspektusa a komatálnak. „Én ezt egyfajta bea-

vatási szertartásként éltem meg, mintha az most én hozom, most te hozod a komatálat.”
anyák ezáltal maguk közé fogadtak volna. Úgy
Réka hangsúlyozza, hogy több olyan íratlan
éreztem, hogy mostantól nem gyerek vagyok szabály is ide kapcsolódik, mellyel nem árt tiszmár, át
kerültem a másik oldalra. Tényleg tában lennünk, ha a jövőben mi is beszállnánk
nagyon jól jön ezekben az időkben, ha van az ebéd adok-kapokba. A legfőbb tanulságnak
mire támaszkodni lelkileg. Ha valaki elmondja, azt tartja, hogy nem kell mindent túlgondolni.
hogy igen, nekem is ilyen volt, emlékszem négy
„Ha egy sima zöldbabfőzeléket viszel virsli
hónapig alig aludtam és órákig kellett ringatni vel és azt nem neki kell megcsinálnia, az már
éjszaka. Ettől azért megnyugszol, hogy na, hát pont elég. Nem kell túllőni a célon, nem kell
ő is túlélte. Ami abban a pillanatban egyébként nagyobb adag, mint ami pont elég a családegyáltalán nem egyértelmű – már hogy azt túl nak, és nem feltétlen kell három fogás sem.
lehet élni. (nevet) Persze a többedik gyereknél Egyfelől mert senki sem várja el egy szimpla
már tudod, hogy ez is elmúlik és sokkal job- hétköznapon a terülj-terülj fogásokat, másban tudod értékelni minden szép pillanatát. részről nem is tudsz vele mit kezdeni, ha valaki
Aztán a második, harmadik gyereknél már azt túlzásba esik, mert az sem segít, ha megtartod
éreztem, hogy a komatál abban segített, hogy holnapra, mert akkor már kapod a következőt.
a nagy gyerekekkel
sokkal többet tudtam
foglalkozni, mert így,
amikor a baba aludt,
velük tudtam lenni,
elmenni sétálni, nem
kellett otthon álldogálni a tűzhely mellett,
meg bevásárolni, és az
egészet lebonyolítani.
A negyediknél meg
egyszerűen életmentő
volt, egy SOS-akció.
Mert hát azt megszokni, hogy négy felé
kell figyelni, hát az
Tömöri Balázs, Marton Feri és Csongár Gergő egy „szalmabálás” kalákán
önmagában is elég,
szóval ha akkor nem kaptunk volna, akkor tuti,
hogy zsíroskenyeret eszünk”
„Kómatál”
Márti ezen kívül kiemeli a komatál közösségMárti, visszatérve a kialakulás történetéhez
be bevonó, integráló funkcióját is, mely
egy plusz lehetőséget teremt megismerni azt is elmeséli, hogy a komatálat valamivel
egymást, hogy ne csak az utcán, a közértben később a kismamák segítése mellett egyéb,
találkozzunk a hétköznapokon. Ezen a ponton nehéz helyzetben lévők megsegítésére is ki
közbevetem, hogy vajon aki nemrég érkezett terjesztették. „Betegség, komoly anyagi krízis,
a faluba és hirtelen megkapja ezt a hihetet kórház esetén is főztünk. Most is van éppen
len méretű kedvességet, önzetlenséget, nem egy ilyen szituáció a faluban, egy háromgyerjön-e tőle zavarba. „Lehet, hogy zavarba ejtő, mekes anyuka fekvőgipszben. Ilyenkor azért ki
de biztos, hogy irtó jól esik, mivel egy ősanya is szokott derülni, hogy valamit a nők is csinálnak
a családban” (nevet). Ezt a vonalat Kupa Kor
nagyon el tud fáradni.”
Harmadik interjúalanyom, a háromgyerekes nélia indította és nevezte el némileg morbid
Medvecki Réka is megerősíti felvetésem, hogy módon „kóma-tálnak”. Mit gondolsz, miben
a komatálat nem feltétlenül könnyű elfogadni. segíthetnének még egymásnak hasonló mó„Máté születése után több mint három hétig don a falubeli emberek? – kérdezem Mártit.
„Ó, rengeteg ilyen dolog van. Például szeminden áldott nap, hétvégén is kaptuk és figyeltek az allergiákra. Nagyon örültem neki, rintem működhetne ez hirtelen jelentkező
de zavarba ejtő is volt, még nekem is, aki nagyobb munkák esetén, melyeket kalákában
egyébként teljesen nyitott embernek tartom könnyebb megcsinálni, akár kertben, vagy
magam. Jó érzés, amikor látod a táblázatot, építkezésen, ahogy a Flóráék házánál is volt
látod, hogy másnap ki és mit fog hozni. Csak ilyen segítés.” Ezen a ponton is van személyes
hát az ember viszonylag ritkán van ilyen hely élményem, tavaly nyáron magam is részt vettem a Csongár-Richter házaspár házépítésének
zetben, hogy ilyen óriási segítséget kapjon.”
Flórának egyszer volt negatív tapasztalata egy hétvégi kalákáján. A szalmabálaház külső
is, amikor úgy érezte, hogy semmilyen szem vakolatául szolgáló sártapasztás művelete már
pontból nem értékel
ték az ebédet és nem csak a nem mindennapi technológia miatt is
igényelték a kapcsolatot sem. „Az általános izgalmas élmény volt és ezt még csak fokozta
élmény mégis sokkal inkább az, hogy a gyerek- az ismerős és éppen ismerőssé váló családokkel együtt készülünk ilyenkor a főzésre, ami ból áradó jókedv, pozitív energia. Arra már
nekik mindig nagy élmény. Kis ajándékokat is nem pontosan emlékeztem, hogy honnan
szoktak rajzolni mellé és teljesen átérzik már, értesültünk a „munkalehetőségről”, ezért
hogy adni is milyen jó. De persze nagyon várták megkértem Flórát, hogy idézze fel a történeazt is, amikor hozzánk érkezett az ebéd. Álltak tet. „Talán Tömöri Balázs volt az, akivel éppen
az ablakban és kérdezgették, hogy mikor jön beszéltünk, ha jól emlékszem patak-ügyben,
a komatál. De játék közben is sokszor előjön, és ő ajánlotta fel, hogy mivel neki van kapcsolata a Sárkollektívánál, meghirdetné ott is és
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egyéb helyeken a faluban, így végül ő rakta ki a
levlistára. Én ezt magamtól nem tettem volna
meg.„ A közös sártapasztás tényleg jó élmény
volt, ez meg is magyarázza, miért jöttünk össze
olyan szép számban azon a hétvégén, Flóra
szerint valaha ez mindennapi dolog volt.
„Régen annyira rászorultak egymás se
gítségére a családok, hogy ha házat
akartál építeni, nyilvánvaló volt, hogy nem
egyedül kezdted el csinálni, hanem eljöttek segíteni abból a másik ötven családból, akiknek aztán pár éven belül szintén

szükségük volt segítségre. Egymásra voltak
utalva az emberek, de ma már ez nincs, he
lyette elmagányosodnak az emberek nagy
kényelmükben.” – foglalja össze Flóra, hogy
miért is szunnyadt el a kaláka hagyománya,
melyet most az építőipar túltengése idején
tapasztalható munkaerőhiány esetén talán
szintén érdemes lenne nagyobb körben
feléleszteni.
Rékával egy olyan gondolattal zártuk a
beszélgetést, amely azt hiszem komatáltólkalákáig ível és egyben rámutat, hogy a hét-

köznapokban sokszor szervezés nélkül is találhatunk magunknak jócselekedetet. „A komatál
szellemiség nekem leginkább arról szól, hogy
tanuljuk meg észrevenni, ha szükség van a
segítségre, leginkább ebben kell ügyesnek lenni, hogy kellően figyeljünk egymásra.”

Szalon gumicsizmában
Helyi hírességek testközelből

Március 26-án tartottuk az első Jenői Szalont, ahol máris nagyon sokan gyűltünk össze. Vendégeink a csaknem ötven éve Pilisborojenőn
élő művészházaspár, Németh Ilona bábtervező és Fodor Tamás színművész, rendező, a Stúdió K alapító-igazgatója volt.
Megtudtuk róluk, hogy az Egyetemi Színpadról indultak, s a ’70-es évek elején fiatal
művészekkel együtt falunkban alkották meg
– a későbbi munkáik bázisát jelentő – művészházakat a Patak utcában. A két épületet saját
kezűleg építették az akkori Orfeo Bábegyüttes
és Stúdió (1974-től Stúdió K Színház) tagjai,

lakhelyet és közösségi, színházi alkotó munkahelyet biztosítva maguknak. A művészet akkoriban sem nyújtott biztos megélhetést, a tagok
polgári vagy akár fizikai munkát vállaltak, de az
alkotómunkához szükségük volt térben és időben egyszerre létezni, lélegezni, így alakították ki az együttélés lehetőségét és rendszerét.
3 nagyobb generáció élt és dolgozott a
művészházakban, mindegyik nagyjából 10
éven át. Művészetük mellett erősen foglalkoztatták őket társadalmi, politikai kérdések,
melyek
feldolgozására,
megvitatására
találkozókat, hajnalig tartó beszélgetéseket tartottak. Szerveztek teadélutánokat,
meghívtak neves gondolkodókat.
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Az élő közösség mindennapjai, a véget
nem érő építkezés, a fizikai munka is megjelentek darabjaikban (létrák, állványok, ta
licska) átalakulva, mélyebb vagy párhuzamos
értelmeket kapva. A szerény anyagi helyzet
adta minimális lehetőségek csodálatos színpadi megoldásokra ösztönözték az alkotókat,
értéket kovácsoltak belőlük.
„Az építkezés metamorfózisát, az
emberek átalakulását is megjelenítettük. Hogy hogyan lett ebből színház? Az
volt az érzésünk, hogy nekünk a saját
életünket kell akkor is megmutatnunk,
amikor nem közvetlenül magunkról,
hanem például egy történelmi témáról
beszélünk. (…) Ezért láthatóak olyan
térformáló eszközök a színházi térben
(A szüret c. – a szerk.), olyan munkaeszközök, amelyekkel együtt éltünk, amikkel építkeztünk.”
A leglényegesebb az volt számunkra ezekben a színházi folyamatokban,
ahogy átalakulnak a kellékek, az emberek, hogy ne titkoljuk a köznapi emberek, tárgyak szereplővé válását, ne
tegyük az előadásainkat múzeumi tárgyakká, hanem megmutassuk, hogyan
válik valami vagy valaki önmagán túlmutató művészeti ténnyé. Így a játszó ember a
saját indulatait, saját gondolatait vihette bele
a figurába, mely egyben önmaga felfedezése
és a történelem, a történet megismerése is.”
„Nem valaki bőrébe bújtak, hanem olyan
helyzetbe hoztuk, hogy megszülje a karaktert.
Darvas Iván mondta egyszer: »Nem belebújok
egy figurába, hanem megszülöm azt. Bennem
növekszik, s mikor megérett, akkor világra jön.
Az én vagyok, vagy a gyermekem.« (részlet
Fodor Tamás előadásából a Jenői Szalonban)
A tárgyak metamorfózisára is kaptunk egy
példát. Az „Étoile c. darabban a legegyszerűbb
tárgyak, a székek voltak a díszlet, a kellék és
minden más. A szék egy rendkívül embersza-

bású dolog, hiszen háta van, lába van, akár egy
embernek. Mozdulatában, dinamikájában egy
kicsit megfagyott dolog, amely újra energiát

kap a színész által, de mozgatja a színészt is.”
Ilona és Tamás a mai napig az egyik ház felső
szintjén él és dolgozik, bár munkájuk nagy
része már a városhoz kötődik. Felsorolhatatlan
számú közös produkciót hoztak létre, melyekben Ilona a teljes látvány (jelmez, báb, díszlet)
megálmodója, Tamás pedig rendezője, dramaturgja, szereplője a daraboknak.
Láthattuk fotókon és egy speciális, Ilona
által kigondolt babán élőben is, hogy hogyan
lehelnek a színészek életet egy tárgyba, ho
gyan lesz egy bábuból élő gyermek vagy akár
felnőtt.
Kettejük szimbiózisa sugárzik munkáikról,
ezt a beszélgetés alatt is érezhettük. Egymás
gondolatait fejezték be, s ez jellemzi produkcióikat is, melyekben az alkotói feladatok átfedésben vannak, s ebből rengeteg
közös, mindkettejükre jellemző előadás
született. Nagyon hálásak vagyunk, hogy
elfogadták meghívásunkat, hogy naív, lai
kus érdeklődésünkre ajtajuk tágra nyitásával
válaszoltak. Így valamelyest megismerhettük őket és hosszú távú útravalót is kaptunk
„együtt”működésről, együtt létezésről, falunk
szeretetéről, a közös / a közösségi munka erejéről!
Tervezzük
a
folytatást,
következő
vendégünk Dér András filmrendező, operatőr
lesz április 24-én 18:00 órától a Mandelbrot
pékségben.
			Medvecki Réka
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„Akik kötődnek a sváb kultúrához”
Interjú Szegedi Ferenccel

Szegedi Ferenc született pilisborosjenői. 20 évvel ezelőtt Gröschl
Mici néni buzdítására belépett a német dalkörbe, és az akkor alakuló
nemzetiségi önkormányzat elnökévé is megválasztották. Sváb
szokásokról, történelemről, a megújuló tájházról és az ott rendezett
programokról beszélgetett vele Bozsódi Borbála.
Bozsódi Borbála: Mondanál pár
szót magadról? Hogyan kötődsz a
faluhoz?
Szegedi Ferenc: Az én szüleim
közül édesapám sváb volt. Nevüket
– Sturtz – 1941-ben magyarosították. Hál’Istennek nem telepítették
ki a nagypapáékat, mert gázgyári
munkás volt, és volt hitele. Azért
ennyi eszük volt, hogy olyan embert
nem vittek el, akinek hitele van. Mindenki mást az utcából kitelepítettek.
Az őseink is még az ősbetelepítés,
tehát az 1696-os évektől települtek
be. A nagymamám Bősinger volt, a
nagypapa Sturtz. Itt a faluban szinte
minden svábnak a rokona vagyok.
Igazából én közgazdász vagyok,
üzemgazdász, és üzletkötőként dolgozom. Olyan húsz éve a Mici néni
megkérdezte, hogy volna-e kedvem csatlakozni. Kérdeztem, hogy
mihez? Hát egyrészt az énekkarhoz, másrészt meg akkor alakultak
a német önkormányzatok. Most
ebből az lett, hogy azóta az énekkarba rendszeresen járok, és húsz éve
vagyok a német önkormányzat elnöke. Nem tudok lemondani.
B.B.: Milyen tevékenységet
folytat a német önkormányzat?
Egyrészről vannak a tájház körüli
programok és a múzeum. Említetted még a
német dalkört, és van a Deutschklub is, ha
jól tudom.
Sz.F.: Az ugyanaz, Deutschklub Singkreis.
Ők harmincöt éve alakultak. Itt a kocsmában
a férfiak összegyűltek – mert hol gyűljenek
össze –, és vasárnap délelőttönként mise után
régi énekeket kezdtek el énekelni. Innen indult az egész, hogy hohó, hát mindjárt meg
halunk, ezeket a dalokat tovább kéne vinni, és
elkezdték gyűjteni. Magnóval körbementek
az idősebb emberekhez, onnan begyűjtötték
az énekeket, leírták, s utána szisztematikusan
azokat énekelték, amiket már ők se nagyon
tudtak.
B.B.: Ezek a felvételek megvannak még?
Sz.F.: Igen, hogyne. Mayer Róbert, Galambos Feri bácsi és Peltzer Olga néni őrzi.
B.B.: Kazettán?
Sz.F.: Persze, szigorúan kazettán. Se CD, se
pendrive nincsen. Majd digitalizálni fogjuk. Két
könyvet már digitalizáltattunk, azok fel vannak töltve a Sulinetre.

készítette:
Bozsódi Borbála

bozsodi.borbala@2097.hu

Sz.F.: Steinheim Borosjenő testvérfaluja, oda telepítették ki innen
a borosjenőiek zömét. Igazándiból
ez a kapcsolat már teljesen meghalt,
mert már a sokadik generáció után
a fiatalok ellaposították. Néha-néha
jönnek csak, általában búcsúkor,
június 15-én, ami Szent Vid napja. Ez
egy nagyon fontos nap a borosjenői
svábok életében, mert ez volt a legnagyobb ünnep, ilyenkor az egész
családot összehívták.
B.B.: Szokott lenni dalostalálkozó is. Ez a környékbeli
német dalköröket fogja össze?
Sz.F.: Általában a közvetlen
környezetünkből szoktunk meghívni
kórusokat, de igyekszünk tovább
menni. Tavaly meglátogattuk Hajóst, most pedig pestszentlőrincieket akarunk hívni.
Aczél Katalin: Emlékszem, hogy
az elmúlt években volt még itt
szüret is.
Sz.F.: Igen, a szüreti felvonulás
után itt volt műsor. Tavaly ez a felvonulás elmaradt, idén azt beszéltük
Perlinger Györgyivel és Kiss Bélával
(a
nemzetiségi
önkormányzat
képviselői, szerk.), hogy mi meg fogfotó: Molnár András
juk rendezni. Ezek olyan élmények,
amiket a gyerekeink is át fognak
B.B.: Az egyik a Szülőföldünk Pilisborosérezni. Februárban van még a farsangi bál,
jenő.
amit a művházban szoktunk tartani, mert itt
Sz.F.: Igen, a másik meg egy német nyelvű
nem férünk el.
könyv. Azt is egy borosjenői hölgy írta, a
B.B.: A tájház felújításáról tudnál mesélWelsch Mici néni. (Bauer és Welsch: Weindorf
ni? Régebben elkészült a tető, most pedig a
1695-1988, szerk.) Mindkettő elérhető. Arra
homlokzaton dolgoznak.
gondoltunk, hogy a dalokat is összefogjuk egy
Sz.F.: Először is, ezt a házat tizenkét éve
csokorba. Fel kellene venni profi minőségben,
vettük meg, három tulajdonostól. Pénzünk onhangszerkísérettel, és valakinek
nan volt, hogy a papi
le kellene kottázni, mert hát itt
egy sváb
kotta nélkül énekelnek ám.
„hohó, hát mindjárt meg földeknél
asszony ránk hagyott
B.B.: A gyerekek mennyhalunk, ezeket a dalokat két telket. Azokat
ire kapcsolódnak be a sváb
az
önkormányzat
tovább kéne vinni”
közösség életébe?
vette meg, mert az
Sz.F.: Sajnos egyre kevésbé.
óvodának terveztek
Régebben a Kerekes tánceott helyet. A maradék pénzből fejlesztgettünk,
gyüttesen belül is volt egy német néptáncés azóta minden pénzt erre fordítunk.
csoport, most pedig az óvodával kötöttünk egy
B.B.: A tájház homlokzata most fehér. Ezt
külön együttműködést, mert azt gondoljuk,
visszafestik majd sárgára?
hogy onnan kell elkezdeni átadni ezt az egész
Sz.F.: Igen. Meg is tudom mutatni, hogy
kultúrát, a meséket, az énekeket, a táncokat.
végül milyen lesz. Emlékszem, hogy egy
B.B.: Ha jól emlékszem, volt cserekap
hónapig állt az egész, mert nem tudtunk
csolat az iskola és a németországi Steinheim
dűlőre jutni, hogy milyen sárga legyen. Például
között?
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Galambos Feri bácsi, aki gyerekkorában még
itt játszott, felszólított, hogy a lábazat nem
lehet vörös, mert akkor ide nem is jön többet.
Mert az sötétkék volt emlékei szerint. A sárga-kék, az a németségnek a színe, és olyannak
kell lennie. A mi elképzelésünk az volt, hogy a
lábazat a tetőhöz hasonlítson, de abba a kompromisszumba belementem, hogy szürke legyen, mert az a járdához tökéletes.
B.B.: Akkor az ablakok nem is voltak
kékek soha. Hiába a sárga-kék szín, a ha
gyományos sváb építészetben a sárga-zöld
a jellemző.
Sz.F.: Meg a barna. Utánanéztünk, hogy

például Vörösváron és Solymáron hasonló
házak épülnek. A lábazat mindig szürke volt,
mert a legolcsóbb dolgot használták, a cementet.
B.B.: Az ablakok is nagyon szépek. Azokat
ki készítette?
Sz.F.: Gábeli Gyuri. Arra törekszünk, hogy ha
felújítás van, akkor helyieket keressünk meg,
akik kötődnek valamelyest a sváb kultúrához.
A múzeum ablakait is a Gyuri apukája csinálta még. És itt van ez a címer, ezt Radnóti
Géza restaurátor készítette. Az 1696-os betelepülésre emlékezik, ugye akkor jöttek a
tutajokkal, kisebb csoportokkal ide is. Azóta ez

a szimbólum. A kétfarkú oroszlán tőlük származik, mert szőlőművesek jöttek ide. Ilyen
oroszlánt szeretnék majd a tájház homlokzatára is.
Múzeum: A gyűjtemény a sváb paraszti élet
használati tárgyait és a korabeli népviseletet
mutatja be. Látogatható előre egyeztetett
időpont alapján. Kapcsolat: Perlinger Györgyi
+36 30 388 0261 Német Nemzetiségi Tájház,
2097 Pilisborosjenő, Fő u. 49.
(Az interjú készítésében közreműködött Aczél
Katalin)

Sváb húsvéti étkek

Látogatás Wippelhauserné Metzler Gabriellánál
Borosjenői sváb receptekben nem bővelkedik az internet, különösen
akkor nem, ha kifejezetten autentikus húsvéti menüt keresünk.
Frivaldszky Bernadett kutatásainak köszönhetően a Zsákfalvi –
hagyományos ízekre vágyó – olvasói idén a komplett húsvéti menüjüket a 90 éves Peltzer Olga néni receptjei alapján készíthetik el.
Szívügyem a régi receptek életben tartása. édesanyja miatt, ezért konzultált nagynénNagymamámhoz például nagyon kötőd- jével, a 90 éves Olga nénivel. Aki viszont helyi
tem, de nem sokáig élvezhettem szeretetét. szaktekintély. Meg voltam hatva és biztosítotMegkaptam viszont a retam róla, hogy felőlem
ceptfüzetét. Sütés közben
A most és jövőben megosz- nézve a vörösvári sváb
Vele kapcsolódom újra.
tásra kerülő receptek valódi recept is elég autentikus.
Adta magát, hogy helyi
„De nem úgy van az!”
falusi értékek!
sváb recepteket is keressek
Úgyhogy a most és jövőés süssek. Városban dolben megosztásra kerülő
gozóként ugyanis ez a mód lehetőséget ad, receptek valódi falusi értékek! Így tessék főzni,
hogy jobban pilisborosjenőinek érezhessem sütni őket.
magam. Kutakodtam hát a neten, nem adott
A húsvéti ünnepkör kapcsán megtudtam a
ki semmit. A Pilisborosjenői Értéktárban ugyan sztenderd menüsort is:
nevesítve vannak sütemények, de a recept
maga nem szerepel. Írtam néhány helyi sváb
Nagycsütörtök:
asszonynak is és egyikük ajánlására jutottam
Savanyú tojás, galuskával.
el Wippelhauser Gabriellához.
Ismertük már egymást több helyről is, szimNagy fej hagymát megpirítunk olajon, teszünk
patizáltunk is egymással, mégsem beszélgetbele sót, babérlevelet, pirospaprikát, és egy
tünk még soha. Van egyrészt ugye ez a sokszor
kevés vízzel felengedjük. Behabarom liszttel,
emlegetett őslakos kontra betelepült hely
hozzáadunk fekete borsot és egy pici ecetet.
zet, amit én ugyan sosem éreztem bőrömön,
Ezt a babérleveles pörköltalapot kicsit rotyog
mégis valahogy mindig gátlásossá tesz a komtatjuk és beleütünk 4 tojást, egybenhagyjuk és
munikációban. Pedig, ismétlem, semmi okom
megfőzzük.
rá, sőt. A templomban mindig közvetlenek
voltak, sőt megtisztelték gyerekeink keresztelőit is. Ez mondjuk régen volt, annyira régen,
Nagypéntek:
hogy tegnap meglepetten hallottam, hogy
fehérbabsaláta,
főtt tojás
én már nem is számítok új betelepülőnek. És
ez valahogy olyan szívmelengetően hangzott
számomra, mintha érdem lenne az évek múlá- A helyi svábok mindig fehér, nagy, lapos babot
használtak. Nagyon puhára kell főzni és nem
sa. Furcsa dolgok ezek, de így működnek.
Ülök hát Gabriella takaros és otthonos kony- muszáj beáztatni. Cukros-ecetes levet és lilahájában, beszélgetünk, mintha mindig is ezt hagymát adtak hozzá.
tettük volna. Közös ismerősöket elevenítetRákérdeztem, de jól sejtettem, azért ezt a
tünk fel, és csak jó sok idő elteltével kanya
rodtunk a receptekhez. Mondta, hogy ő nem babot használták mindig, leveshez is, mert
érzi magát elég autentikusnak a pilisvörösvári ez termett meg jól a faluban. Kukorica közé
vetve. Ez volt az a várva várt pillanat, hogy
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írta:
Frivaldszky Bernadett
frivaldszky.bernadett@2097.hu

rákérdeztem, hogy felénk – Ezüsthegyi út –
mit érdemes egyáltalán ültetni? Gabi mondta,
hogy nekik is volt a Nagy-Kevély alatt földjük,
nagyon agyagos, ezért ezeken túl csak ribiz
lit, szőlőt, mindenféle cseresznye- és őszibarackfát. Az őszibarack- és szőlő sorok egymást
váltották náluk. Sárgabarack csak lejjebb
volt, a falusi kertekben. „A cseresznyét meg
apukám testére lógatott két kosárban vitte be
Óbudára, ahol egy zöldségesnek adta el kilóját 1 forintért.” Nekünk, kitelepült városiaknak ez nagyon romantikusan hangzik, de Gabi
gyerekként sírt, ha kukoricát kellett menni
kapálni.

Riport
Nagyszombat, ebéd:
túrós lepény

olajba mártott kenyeret evett. Esetleg olajos
halat. A nagyszombati, feltámadási vacsorára
főtt sonkát és krumplisalátát ettek.

A kelt tésztához 50 dkg lisztet összekeverünk
pici sóval, két tojás sárgájával, két és fél de
kagramm kis cukros tejben felfuttatott élesztővel és 3 dl langyos tejjel. Alapos dagasztás
után 5 dkg olvasztott margarint adunk hozzá.
Duplájára kelesztem meleg helyen (pl. radiátor
mellett) és kettéveszem. Az egyik feléből
kalács fog sülni, fonva vagy egybesütve, amit
másnap a templomba vihetek megszenteltetni, a másik feléből meg a lepény. Kizsírozott
és lisztezett tepsibe ujjnyi vastagon bele
nyomkodom és rárakom a túrós krémet. Ehhez
fél kiló túróhoz hozzákeverem 3 tojás sárgáját,
ízlés szerint cukrot és vaníliás cukrot, majd
hozzáadom a felvert tojásfehérjét. Megkenjük
vele a tésztát és megszórjuk mazsolával.

Húsvétvasárnap: tyúkhúsleves
májgombóccal, és sültek.
A tyúkhúsleveset nagy májgombócokra és
metéltésztára szedtük rá. Vízben áztatott
zsömlét kinyomkodunk, belekaparunk egy
májat (egy tyúknak egy mája van, és egyet
vágtunk ilyenkor, de lehet többet is, ha boltban vesszük), hozzáadunk tojást, petrezsely
met, sót és fekete borsot. Diónyi gombócokat
formálunk és olajban kisütjük. Meg fog dagadni. Ebből is érdemes dupla adagot mindjárt, és
ha keverünk hozzá gombát, tölthetjük is vele
mindjárt a csirkét vagy dagadót. (Eredetileg
pilisvörösvári recept, Gabi anyukája honosította meg Pilisborosjenőn)
Gabi örült, hogy továbbadom a sváb örökség e
kis részét, és mondta, hogy nagyon sok mindent kéne még lejegyezni, amit már csak az öregek tudnak. Olga nénik. Tudás, amely nélkül ez
a falu nem lehetne ugyanaz.

Ebédre csak túrós lepényt ettük. Ezen a napon
még a körmenetig tartottuk a szigorú böjtöt.
Édes
apám például reggelire is csak sózott

Lehet madárbarátabb
Pilisborosjenő

Rejtvény

A rejtvény megfejtése egy sváb
sütemény elnevezése. A helyes
megfejtéseket kérjük április 23-ig
névvel együtt, lezárt borítékban
bedobni a Mandelbrot pékség
postaladájába. A helyes megfejtők
közül a nyertest a 2. Jenői Szalon
alkalmával fogjuk kisorsolni.
Nyereménye: ajándékcsomag.

Április 6-án délelőtt helyi madárbarátok társaságában sétát tettünk a faluban és környékén
dr. Halmos Gergővel, a Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület ügyvezető
igazgatójával arról beszélgetve, hogy mit tehet a lakosság, a helyi intézmények, cégek
és az önkormányzat, hogy madárbarátabb
legyen Pilisborosjenő. Szóba kerültek a
madármérgezés elleni fellépés lehetőségei,
a téli madáretetés, az éves madáritatás, a

Falunkbéliek a nagyvilágban
Selmeczi György Erkel Ferenc-díjas
zeneszerző, karmester, zongoraművész,
operarendező, érdemes művész, a Színház- és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének egyetemi tanára
részére kivételesen sokoldalú művészi
pályája, a vokál-szimfonikus, kamara- és
kórusművek mellett számos nagy sikerű
színpadi előadás és filmalkotás zenéjét is
magába foglaló, nagy ívű zeneszerzői életműve, valamint magas színvonalú oktatói
munkája elismeréseként 2019. március 15én Kossuth díjat kapott. Gratulálunk!

sártálcák, a molnárfecskék védelmének lehetőségei, a fülemülék éneke és a kerti, közterületi odúk kihelyezése, de beszéltünk a fo
lyamatos erdőborítás jelentőségéről, a nekünk
fontos természeti értékek helyi védelem alá
helyezésének lehetséges szerepéről is. A
sétát követően Florek Zoltán a nemsokára
visszatérő molnárfecskék számára műfészket
helyezett ki a Fő utcai Óbudán túl ingatlaniroda falára, közvetlen a tető alá, a leszáradt
fészkekhez - ezzel is segítve a fecskék fészek
rakását, szaporodását.
			Tömöri Balázs
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Helyi gazdaságunk

Álmok, ha valóra válnak

Cserényi-Zsitnyányi Ildikó pár háznyira lakik tőlünk, kedvesen
köszönünk egymásnak mindig, de nem tudunk egymásról sokat.
Csak amennyit a Facebookon látok. Úgyhogy lehet szidni, de nem
haszontalan a közösségi média. Ott láttam ugyanis, hogy Ildi olyan
dolgot valósít meg, ami nekem még csak a bakancslistámon van:
gombaszakellenőr lett.
Amikor pedig a falusi verebek csiripelni mutatja a faluban előállított élelmiszereket,
kezdték, hogy gombatermesztésbe kezdett kézműves termékeket. És ami mögött van
Buzás Pistivel a Mandelbrot pincéiben, gon- egy weblap, ahol leadhatóak a rendelések, az
doltam, hogy itt az ideje élnem Zsákfalvi ri- áruk pedig átvehetőek a boltban. Sokunknak
porteri minőségemmel és interjút kérni a Helyi lenne érték, hogy helyi terméket vásárolhatgazdaság rovatunk számára. Két legyet ütve nánk, helyieket támogatva ezzel. Sok ügyes
egy csapásra.
ember van a faluban. Van, aki remek
Amit rögtön megtudtam, hogy külön pincé- lekvárt főz, vagy szappant készít,
ben kell legyen a csiperke és a laskagomba, varr, sző vagy gyöngyöt fűz stb.
mert egészen más a fényigényük. Ezért két Olyan is van, aki nem üzletemberal
pincét fogtak be gombatermesztésre a Man- kat. Egy ilyen mintabolt ezeknek az
delbrot pékségnél. Kezdésként előre beoltott embereknek segíthetne elindulni a
zsákokat szereztek be, de a késöbbiekben vállalkozóvá válás útján. Közösen
maguk szeretnék előállítani a szubsztrátumot mégis könnyebb. A helyben maradt
a csíráztatáshoz.
jövedelem révén egész településünk
Hogy hol lehet majd kapni az általuk ter- is gyarapodhatna jólétben és persze
melt gombát, azt még nem gondolták át. közösségi érzésben.
Beszélgetésünk után két héttel viszont eljutott
hozzám a hír, hogy szüreteltek, kérek-e. Az
Ez akár szép zárógondolat leelső termést tehát ismerősök között dobták hetne, de kanyarodjunk még vissza
szét, és megérhettem, hogy falusi termelésű Ildihez. Hogyan kezdett el egyáltalán
gombapörköltet főztem. Különleges élmény gombászni? Mint kiderült, a szemvolt!
beszomszédommal 10 éve kezdték
Ildi és Buzás Pisti úgy álltak össze, hogy el az erdőt járni. Terápiának szánták
előbbi
szakellenőr,
– és erdő iránti rajongás
utóbbi pedig az ősterlett belőle. Igyekszik minél
melő. Képesítés nélkül Gombaszakellenőrként az gyakrabban,
gombaszeugyanis nem lehet ember nem lesz magányos zonban naponta bejárni az
gombát értékesíteni.
erdőt – akár hajnalban –, és
Az árusítás kapcsán
amikor a gyerekek nagyobIldi elmesélte, hogy olyan mintaboltról ál bak lettek, megszerezte a gombaszakellenőri
modnak többen – jómagam is –, amely be- végzettséget is. Hiszen eddig nem volt kihez
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fotó: Kádár Viktor

Gombatermesztéstől
a termelői boltig
írta:
Frivaldszky Bernadett
bernadett.frivaldszky@gmail.com

fordulni, ha gombát akart bevizsgáltatni az
ember... Most pedig felsőfokú képzésre jár,
mert kimeríthetetlen a téma. Közel 4000 faj
fordul elő csak Magyarországon. Maga a képzés is élvezetes, járják az erdőket, Erdélybe is
mennek minden évben.
Megismerni
a
környék gombáit bárki
számára jó kaland lehet. Könyvek vannak
hozzá, fórumok a Facebookon, de megenni csak bevizsgáltat
szabad! A faluban – ha
szezonja van – sok a
vargánya, őzláb és
rizike. Ildi a Kevélyre
jár inkább, mert a
Kövesbércren nagyon
sokan szednek. Ha
lehet, a gyerekeit is
viszi magával, és már
egyre több gombát
felismernek. Tervezi
majd gombaismereti túra szervezését a közeljövőben, csak esne már egy kis eső! Telefo
non lehet vele találkozást megbeszélni, gombavizsgálatot kérni. Vagy nála otthon, vagy
a Falónál. Tavaly olyan családok is mentek
hozzá bevizsgáltatni, akiket nem is ismert korábban. Gombaszakellenőrként az ember nem
lesz magányos, vannak olyan hétvégi napok,

Helyi gazdaságunk
amikor folyamatosan keresik. Ez az új, intenzív közösségi élet új tartalommal tölti meg az
életét.
Ildi a munkája révén is emberekkel
foglalkozik. Sorsokkal. Történészként azért
választott közelmúltbéli kutatási területet –
bányászműszaki értelmiségiek ellen lefolytatott koncepciós perek –, mert még ma is élő
embereknek adhat megnyugvást azzal, hogy
megtudják, valójában mi is történt a felmenő-

jükkel. Ildi „Aknamunka” című könyve idén
jelent meg. Olvastam olyan kritikát, ahol az év
egyik legfontosabb könyvének jelzik előre.
Végül el is sétáltunk megnézni a pincéket.
Ugyanabba a kertbe, ahol a Hajnali Sőrfőzőkkel is készítettem interjút. Ahol az advent
is volt. Ahhoz a pékséghez, ahol újabban a
kenyerem is veszem, és ahol egyre több kézműves élelmiszert kapni. És ahol a termelői
és kézműves mintabolt nyílhat. Ahol a falon

Szegedi Katalin képei függnek. És amely egyre
több közösségi rendezvénynek is helyt ad.
Megbeszélések, Zöld Műhely, Ökokör, Jenői
Szalon vagy épp bicikliszerelés közösen. Ahol
reggelizni is lehet, vagy éppen egy laptoppal
beülni dolgozni. Úgy tűnik, hogy új közösségi
tér születik.

Torna a szomszédban
10 éves a Napforgó rendelő

Mindenki sepregessen a saját háza táján helyi gazdaság témában is,
mert milyen jó is lenne, ha mindenki bemutatná a szomszédjában
lévő vállalkozót. Így teszek most én is.
A közelség miatt szomszédasszonyom – legessé téve ezzel a gyógytornász szakmát.
Berkiné Fehér Éva – tornafoglalkozásaira
1994 óta lakom a faluban, előtte évekig
elég egy perccel előbb elindulnom. Az óráin jártam Pilisborosjenőre a barátnőmhöz, és
nyugalom van, teljesen ki tudsz kapcsolni, általa
ismertem
és csodálkozol, hogy bár nem vagy kezdő, meg Lacit, a férde mégis rendre olyan gyakorlatokat végzel, jemet. Pár évig
amilyenekkel eddig nem találkoztál. A válto- apósoméknál lakzatosság oka, hogy a pilates, callanetics, relax- tunk, majd építáció, intimtorna és jóga különböző elemeit is kezni kezdtünk a
felhasználja. Mivel Éva nemcsak gyógytornász, Málna közben. A
hanem sokféle természetgyógyász-praktikát házat már eleve
is ismer, ezért a férjem ujj- és lábsérülésénél is olyanra
tervezhozzá fordultunk.
tük, hogy elférjen
Örült, mikor megkerestem, hogy írnék róla, benne egy tornabeszélgessünk! Ennek során megtudtam róla terem, meg egy kis
új dolgokat is, melyhez úgy látszik nem volt masszírozóhelyi
elég a két évtizedes szomszédság. Megérte ség
öltözővel,
jobban megismerkedni. Elfoglaltak vagyunk, ő zuhanyzóval.
A
is, mi is, nincs időnk összejárni. De azt veszem tervem az volt,
észre, hogy futó köszönéseink, összemo- hogy saját rendelősolygásaink azóta megteltek valós tartalom- ben
dolgozhasmal. Szomszédasszonyom így mesélt magáról: sak, mert így tu„Szüleimnek volt egy nyaralója vidéken, dom a különböző technikákat és kiegészítő
ahol sok időt töltöttem, és 10-12 évesen kezeléseket igazán ötvözni. Ráadásul, ha
gyógynövényt és erdei
helyben vagyok, több időt
gyümölcsöt
jártam „többen is voltak az őseim tudok szánni a betegekre,
szedni a környékre. Volt
s jobban meg tudom őket
ott egy levendulamező között, akik gyógynövény
ismerni. Az évek során
is! Mindig is faluban terápiával foglalkoztak”
sok beteggel, családdal
szerettem volna laktalálkoztam,
többekkel
ni, sőt már azt is tudtam nagyon korán, hogy alakult ki baráti, közeli kapcsolatom.
gyógyítással szeretnék foglalkozni. Mint utóbb
Érdekes ez a munka, mert először mindenmegtudtam, többen is voltak az őseim között, kit meg kell ismerni. Van, aki nyitott az alterakik gyógynövény-terápiával foglalkoztak natív terápiákra és van, aki nem. Volt olyan
vagy masszíroztak. 10-12 évesen nagy hatással betegem, aki járt hozzám gyógytornára,
volt rám egy gyógytornász, és akkor döntöt- kialakult a bizalom, és ennek hatására kezdett
tem el, hogy én is ezt a szakmát választom.
el érdeklődni és kért más kezelést is. Ha mód
Az egészségügyi tanulmányok mellett van rá, próbálom a betegeket lelki dolgokban
párhuzamosan megmaradt bennem az is segíteni, mert egy sérülés vagy betegség leérdeklődés a természetgyógyászat iránt. lki problémákat is okoz. Gyakran alkalmazok
16 éves koromtól elkezdtem gyűjteni a Bach-virágterápiát,akupresszúrát és relaxTermészetgyógyász Magazint, az alternatív, il- ációs módszereket is.
letve a hagyományos kezelésekkel kapcsolatos
Szükségem van a szellemi kihívásokra, ezért
könyveket, illetve több tanfolyamot is elvégez- folyamatosan tanulok. A tavalyi évben például
tem. Már akkor is az volt a vágyam, hogy kom- több olyan tanfolyamot is elvégeztem, ami a
plex terápiát nyújthassak a betegeknek, külön- gerinc és az ízületek gyógyulását segíti (Dorn

gerincterápia,Breuss
porckorongmasszázs,
FDM terápia, Trigger- és tenderpont terápia),
és ezek a tanulmányok ismét új utakat,speciális területeket tártak fel számomra. Ezekkel
tartósabb és gyorsabb eredményeket sikerült
elérnem, mint a korábbiakkal.Többen egy-két
kezeléssel több éves fájdalmaktól és mozgásbeszűküléstől szabadulhattak meg.

fotó: Frivaldszky Bernadett

Magam is egészséges életmódot folytatok,
mindennap tornázom, jógázom és 20 éve
vegetáriánusan étkezem. A munkám a hobbim
is, ezért rengeteg szakmai könyvet olvasok és
igyekszem minél több mozgással és egészséggel kapcsolatos előadáson, tanfolyamon részt
venni.
Gyűjtöm a masszázsolajokhoz a gyógynövényeket, és a kiegészítő kezelésekhez tinktúrákat is készítek. Egyre több ember nyitott
a természetes életmódra, érdekli őket, hogy
milyen gyógynövények nyílhatnak a kertünkben vagy a falunk szélén. Ezért tavaly szerveztem olyan kirándulást, mely az alapgyógynövények megismerését, információcserét,
receptek megismertetését és egy kis közösség
kiépítését tűzte ki célul. Többek kérésére idén
is megszervezem, időpontja: 2019. április 28.
09:00-11:00-ig”
Frivaldszky Bernadett
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Ti írtátok a neten
Egy falunkbéli azt a tájékoztatást kapta a vízművektől, hogy akkor fogják a Budai út – Erdő utca
sarkán lévő féléves munkagödrüket betemetni, ha
azt elegen megreklamálják. Felhívására annyian
telefonáltak, hogy másnapra helyreállították a
területet. (Fénykép: Répássy Zoltán)

2097 Falufórum Facebook csoportban merült
fel, hogy talán nem mindenki tudja, hogy a képen
látható zöld tábla Telekocsi lehetőséget jelent.
Aki odaáll, azt a szándékát jelzi, hogy örülne, ha
elvinnék egy darabon. Sofőrök, álljunk hát meg és
ismerkedjünk közben egymással!
Éjszaka közlekedőknek pedig érdemes csatlakozni
a Pilisborosjenő - Üröm éjszakai járat Facebook
csoporthoz.

Részlet a Pilisborosjenőn az élet
blog (pilisborosjeno.blog.hu) egyik ta
valyi írásából. Szerzője az öt éve itt lakó
Viszkocsil Vera: „Szeretem, hogy bár
mindössze pár kilométerre vagyunk a
Budapest táblától, itt még köszönnek
az utcán egymásnak az emberek. […]
Szeretem, hogy ma már nem tudok úgy
végigmenni a falun, hogy ne találkozzak valakivel. Néha csak egy integetés,
egy mosoly, néha egy félig átbeszélgetett ruhavásár[…] Úgy érzem, hogy
ide tartozom. Hogy része lettem egy
közösségnek.”

o
o
XI.

kerekes
majális

pilisborosjenő

Német Nemzetiségi Tájház

2019.
május 18.
14:00

Délelőtti hangolódás: 10 órától
Sublót garázsvásár a Tájházban
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Kettes nevű malac a falu lakóinak
nagy örömére portyázott egyet az
utcákon. (Kettes tulajdonosa: Bereczki
Antal, forrás: 2097 Falufórum)

Problémamegoldó falusiak: kátyúzás házilag
(Fénykép: Sanya László, forrás: 2097 Falufórum)

SZÍNPADI MŰSOR ÉS TÁNCHÁZ

KULINÁRIS KÜLÖNLEGESSÉGEK

Táncház Vizeli Bálinttal és zenekarával
Zeneiskolások koncertje
Tárnok Marica bábelőadása
Pilisborosjenői Német dalkör
Népi gyerekjátékok és táncház
Kerekes Néptáncegyüttes
Ürömi Öröm Néptáncműhely
Középkori bemutató és a Fehér holló zenekar
Népi Kórus és a Hajnali banda

Hajnali sörfőzők és MountinSmoke burgerek,
helyi borászok, Mandelbrot kenyérlángos,
sváb gombapaprikás és rétesek

KÉZMŰVES ÉS MŰVÉSZETI VÁSÁR

Középkori játékok, célba dobás, horgászat,
arcfestés, henna és hajfonás Morris Nórával

Csíkszentmihályi Réka, Szegedi Katalin
és Lukáts Kata, Levendulás termékek, szappan,
luxusturkáló

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
Fafestés Kubinyi Adriennel
Nemezelés Ilyés Boglárkával

GYEREKPROGRAMOK

AZ ÉN PILISBOROSJENŐM
Fotókiállítás és díjátadó

BESZÉLGETŐ KLUB ÉS TEAHÁZ
Bemutatkoznak a helyi közösségek

o

MÚZEUMLÁTOGATÁS A TÁJHÁZBAN
Perlinger Györgyi vezetésével

20:00 „valami swing”
zenekar koncert

Hasznos infók

Nyári táborok
Medvecki Réka gyűjtése
Foci- és sporttábor
5 turnus: június 17. június 24.
július 8. július 15. július 22.
helyszín: régi iskola
jelentkezés: Selmeczi Tamás
pbjsport@gmail.com

Kézműves tábor
június 2-28. és július 15-19.
helyszín: Művelődési ház
jelentkezés: Bereczkiné Szendrey
Éva
szendreyeva@gmail.com

Mesetábor
július 22-26., július 29.
augusztus 2.
helyszín: Művelődési ház, jelentkezés: Bereczkiné Szendrey Éva
szendreyeva@gmail.com

Vízi- és kerékpáros vándortábor
augusztus 2-8.
helyszín: a Kőrösök mentén,
jelentkezés: Ádám Zsuzsi
kopiszsu@freemail.hu

Környezetvédelmi,
kirándulós tábor
június 17-21. és augusztus 26-30.
helyszín: Művelődési ház és a
környék, jelentkezés:
Bereczkiné Szendrey Éva
szendreyeva@gmail.com

Rocky tábor
június 24-28.
jelentkezés:
Saáry Vivien
+36 30 416 4615

VI. PBJ Drámatárbor
július 29. - aug. 2.
helyszín: iskola (új)
jelentkezés: Medvecki E. Réka
mannataborok@gmail.com
+36204249251

Kézműves alkotótábor
augusztus 5-9.
helyszín: Családsegítő
jelentkezés: Ludasi Éva +36 70
947 9884

Summer’s Delight
Nyári hangulatban angol tábor
június 17-től július végéig, igény
szerint
helyszín: családi házban
jelentkezés: Mák Andrea
makandrea12@gmail.com
Nomád lovas tábor
június 17-21. további időpontok
június 24., július 8. 22. aug. 12. 26.
helyszín: fennsík
jelentkezés: Varasdy Viktor +36 70
586 9187
Bayarda lovas tábor
június 17-21., további időpontok:
júl.1., 15., 29., aug. 12.
helyszín: Lucerna köz 12.
jelentkezés: Florek Eszter
eszter.florek@gmail.com

Nyári tábor a Mátraszentistván
Családsegítő szervezésében
július 1-5. és július 8-12.
helyszín: evangélikus
menedékház, Mátraszentistván
jelentkezés:
Ludasi Éva +36 70 947 9884

2097 Pilisborosjenő, Málna köz 1/a.
b.feher.eva@gmail.com

Néptánc-hagyományőrző tábor
július 1-5.
helyszín: Művelődési ház, jelentkezés: Bereczkiné Szendrey Éva
szendreyeva@gmail.com

Berkiné Fehér Éva

Gyógytornász-fizioterapeuta,
Schorth, Dorn gerincterapeuta
és Breuss masszázsterapeuta
+36 20 228 5560

Kerekes néptánctábor – júl.1-6.
helyszín: Emese Park, Szigethalom, jelentkezés: Jávor Csabánál
az iskolában május 15-ig
Fejlesztő tábor – július 15-19.
helyszín: Művelődési ház
jelentkezés: Pavluska Zsuzsi
zsuzsi.pavluska@gmail.com

www.napforgo-gyogy-torna .hu
Egészségmegőrző kezelések, mágnesterápia, fizikoterápia, kineso
tape, gerincgyógyászat, rehabilitáció, tartásjavítás felnőttek és gyerekek számára, masszázs, tanácsadás, trigger és tenderpont terápia.

Kalendárium

Frivaldszky Bernadett gyűjtése
Mi

Hol

Mikor

Társastánc-tanfolyam

Művelődési Ház

vasárnaponként 18 óra

Jenői Szalon

Mandelbrot pékség

április 24. 18:00

Kosztolánszki 5tet

Művelődési Ház

április 13. 20-22 h

Ökokör

Mandelbrot pékség, belső szoba

csütörtökönként

Népi kórus

Szőlő utca 13. Vass Edit

április 15. 29. május 13. 18:45

Zöld Műhely

Mandelbrot pékség

április 13. és május 4. 9:00

Beiratkozás

Mesevölgy Óvoda

április 23-24.

Bolhapiac

Művelődési Ház

április 13.

Gyógynövényismereti séta

Játszótér

április 28. 9-11 h

Közös Kert – Induló eszmecsere

Mandelbrot pékség, udvar

április 14.

Király kis Miklós meseösvény

Teveszikla

április 14.

Sörkostoló a Hajnalival

Részleletek később

április 27.
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Tördelő szerkesztő: Kádár Viktor
Munkatársak: Brinza Krisztina, Bubik Szabolcs,
Kara Fruzsina, Medvecki Réka, Szegedi Róbertné Miltz Magdolna,
Szőllősi Pálma, Viszkocsil Vera
Elérhetőség
Honlap: 2097.hu
Facebook nyilvános csoport: 2097 Falufórum
Facebook oldal: 2097 Csoport Egyesület
Újság szerkesztőség: ujsag@2097.hu

Küldjön számunkra hírt, olvasói levelet,
programajánlót, élménybeszámolót
vagy javaslatot!
Ha szimpatizál törekvésünkkel, szívesen fogadjuk
hozzájárulását a lap költségeihez:
2097 Csoport Egyesület,
B3 TAKARÉK Szövetkezet,
Bankszámlaszám: 73612102-10212408-00000000

Köszönjük!

