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Eljött az idő...
A 2097 Csoport Egyesület képviselőjelölteket és polgármesterjelöltet indít az őszi
önkormányzati választáson. Miért döntött így a faluért, a közösségért az elmúlt
években sokat tevékenykedő csapat? Milyen értékrendre építenék az együttműködésen alapuló, modern faluvezetést? Hogyan segítheti őket az a kreatív
energia, amely egyre markánsabban van jelen a település mindennapi életében?
Dömötörfy Zsolt egyesületi elnök írása – 2. oldal
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Eljött az idő...
A 2097 Csoport Egyesület képviselőjelölteket és polgármesterjelöltet
indít az őszi önkormányzati választáson. Miért döntött így a faluért,
a közösségért az elmúlt években sokat tevékenykedő csapat? Milyen
értékrendre építenék az együttműködésen alapuló, modern faluvezetést?
Hogyan segítheti őket az a kreatív energia, amely egyre markánsabban
van jelen a település mindennapi életében? Dömötörfy Zsolt, az egyesület
elnökének írása.
Minden közösségnek, legyen szó családról,
baráti társaságról, vallási vagy akár falu
közösségről, vannak szebb és nehezebb
időszakai. Szorgos sváb bevándorlók alapítot
ta kis falunk közössége is nehéz évtizedeket élt
meg a múlt század negyvenes évei óta. Épp
hogy kipihente volna a háború, a kitelepítések,
államosítások és betelepítések okozta súlyos
töréseket, amikor a modernizálódó magyar
gazdaságban fokozatosan megszűntek a helyi
munkalehetőségek, az itt élők jelentős részét
ingázó életmódra kényszerítve, a fiatalok
egy részét pedig elköltözésre
késztetve. Ezzel egy időben sor
vadtak el a helyben élők igénye
ire épülő helyi szolgáltatások,
megszűntek vagy kocsmákká
alakultak a vendéglők, bezárt
a pék, a hentes. A helyben ÉLŐ
életmód helyett aránylag rövid
idő alatt a helyben LAKÓ élet
mód vált dominánssá, amelyre
jellemző, hogy az aktív, dolgozó
emberek reggel elmennek, és
este hazajönnek. A rendszer
váltást követően aztán megindult
Budapestről a máig tartó, sőt
egyre erősödő kiköltözési hullám.
A lakótelkekké átalakított, ezáltal
felértékelődő hátsó kertek és
művelésből kivont mezőgazdasági területek
hoztak ugyan anyagi bevételeket (vagy ennek
ígéretét) az itt élők részére, de egyúttal súlyos
érdekellentéteket és viszályokat szültek, ame
lyek a mai napig rombolólag hatnak a helyi fa
luközösségre.
A százszámra érkező „betelepülők” – köztük
jómagam is – nem váltak és nem is válhattak
azonnal a helyi faluközösség részévé, aminek
több oka is van. Egyrészt a falu vonzerejét
nem a közösség jelentette. Azért jöttünk,
mert megigézett bennünket Pilisborosjenő
varázslatos természeti környezete, falusias
intimitása, csendje, emberi léptékei, végül, de
nem utolsósorban jelentős vonzerőt jelentett
Budapest közelsége is. Természetesnek tekin
tettük, hogy munkánk a közeli nagyvároshoz
köt bennünket, és akkor is odavezet utunk,
ha szórakozásra, kultúrára vágyunk, vagy a
barátainkkal szeretnénk találkozni. Eközben
a részletezett társadalmi változások miatt a
helyi faluközösség fokozatosan elöregedett
és elerőtlenedett, vonzereje csökkent, a ha
gyományos faluközösségi rendezvényeken
egyre kevesebben vettek részt, közösségi terek
hiányában és az ingázó életmód miatt egyre
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ritkábban adódott lehetőség a találkozásra,
szóba elegyedésre, közös időtöltésre, ami
pedig egy közösség létezésének elengedhetet
len feltétele.
Így lett néhány évtized alatt a világháború
előtti virágzó és élettel teli sváb településből
agglomerációs alvófalu, ahová a legtöbb lakó
csak vacsoraidőben ér haza, és ahonnan már
kora reggel útra kel Budapest irányában. És
ahol – számos más agglomerációs településhez
hasonlóan – a hagyományos értelemben vett
faluközösségről már nem is beszélhetünk.

írta:
Dömötörfy Zsolt
domotorfy.zsolt@2097.hu

lett egy jó faluközösség hihetetlen teremtő
erővel is rendelkezik, képes ugyanis kamatoz
tatni azt a szakértelmet és kreativitást, amely
rejtett módon minden köz(ös)ségben jelen
van, és bizton állíthatjuk, hogy e tekintetben
Pilisborosjenőnek kiemelkedőek a rejtett tar
talékai, ami egészen a közelmúltig legfeljebb
helyi kisközösségek szintjén tudott csak va
lamennyire megmutatkozni.
Nem véletlenül kezdtem mondandómat
azzal, hogy minden közösségnek vannak
szebb és nehezebb időszakai. A közösség,
éppen azért, mert az emberi
élet fontos, szerves részét
képezi, ha átmenetileg meg
gyengül is, időről időre képes
újrateremteni, újrafogalmazni
önmagát. Az elmúlt néhány év
ben megtapasztalhattuk, hogy
a helyi kisközösségek talaján
növekedésnek indult valami
más, valami több és nagyobb.
Megjelent egy olyan nyitott,
befogadó,
építő
energia,
amelyhez nap mint nap csat
lakoznak újabb és újabb em
berek, és amelynek erejével
egy új faluközösség születhet
Pilisborosjenőn.
fotó: Kádár Viktor
Egy olyan faluközösség,
Pedig csodálatos magyar nyelvünk pon amelyet nem szabdalnak törésvonalak, amely
tosan tudja, hogy minden kistelepülés lénye képes meglévő értékeit számba venni és
gi, meghatározó eleme a KÖZÖSSÉG. Erre megóvni, és képes új értékeket teremteni.
utal nyelvünkben a „község” kifejezés is, Amely megismeri és ápolja hagyományait, de
mely a szavak eredetével foglalkozó etimoló újakat is teremt. Amely képes választ adni a
giai szótár szerint hosszú ideig a „közösség” modern élet által támasztott igényekre és ki
szóval egyező jelentéssel bírt. Nem véletle hívásokra . Amely képes megszólítani és meg
nül. A KÖZÖSSÉG fontos alkotó és megtartó mozgatni fiataljainkat. És amelynek kreatív
eleme a harmonikus
energiáival falunk új fej
emberi létezésnek.
„A közösség, éppen lődésnek indul, és egy igazi,
A jó családi és bará
XXI. századi értelemben vett
ti közösségek, he azért, mert az emberi élet
faluvá képes alakulni, amely
lyi
kisközösségek fontos, szerves részét ké
minőségi életteret és szol
életünkben betöltött
gáltatásokat biztosít az itt
fontos
szerepét pezi, ha átmenetileg meg
élők részére.
felesleges
lenne gyengül is, időről időre
Eljött az idő. Eljött, mert
hangsúlyoznom,
faluközösségünk
képes újrateremteni, újra bi fejlődéséhez és továb
mert ezt mindany
kitel
nyian nap mint nap fogalmazni önmagát.”
jesedéséhez tovább kell
saját bőrünkön ta
lépnünk. Patakot tisztítani,
pasztaljuk. A jó fa
szemetet szedni, fát ültetni,
luközösség jelentősége talán nem ennyire rendezvényeket szervezni egy civil közösség
magától értetődő, pedig ha körülnézünk a is képes, de falunk jelenlegi működésének áta
világban, azt láthatjuk, hogy a jó faluközösség lakításában, az átlátható, együttműködésen
gel bíró települések sokkal eredményesebben alapuló önkormányzatiság megteremtésé
kezelik településszintű problémáikat. Emel ben, a községszintű problémák, hiányosságok

Húszkilencvenhét
kezelésében civilként nem tudunk érdem
ben részt venni, hiszen a jelenlegi vezetés
a kezdetektől fogva elzárkózik a stratégiai
együttműködés lehetőségétől. Márpedig a jól
működő faluközösség fontos ismérve az is,
hogy az önkormányzati és a civil szféra képes
harmonikusan és hatékonyan együttműköd
ni. Ennek szellemében egyesületünkben
megszületett a döntés: képviselőjelölteket és
polgármesterjelöltet indítunk az őszi önkor
mányzati választáson. Jelöltjeink az elmúlt
években mind az egyesület munkájában,
mind azon kívül bizonyították, hogy hitelesen
képviselik azt az értékrendet, amelyre egy
bevonáson alapuló, modern faluvezetés épül
het, elkötelezettek az együttműködés mellett,

értik és tudják, mit jelent egymást meghall
gatni és közösen gondolkodni, továbbá maguk
mögött tudhatják azoknak az embereknek
a támogatását, akik egyénenként mind te
vékenyen hozzájárultak ahhoz, hogy falunk
közösségi élete virágzásnak indult.
Nem csak jelöltjeink vannak tehát. Lelkes és
egyre bővülő támogató csapatunk van, akik
nek a munkájára a jövőben is nagy szükség lesz
ahhoz, hogy sikerrel küzdjünk meg az előt
tünk álló kihívásokkal. Nem hatalmat kérünk,
hanem lehetőséget arra, hogy az általunk
képviselt és a falu lakossága által is támoga
tott értékrend magasabb szinten is megmu
tatkozhasson. Nem árulunk zsákbamacskát:
rendezvényeink hangulata, a Zsákfalvi Ripor

Lehetne szebb? Miért ne?!
Zöldüljenek közös tereink együtt a természettel

fotó: Kádár Viktor

Jártunkbankeltünkben szemünkbe ötle
nek azok a falunkbéli közterületek, amelyek
még nincsenek igazán kitalálva, megszépítve
– inkább csak úgy vegetálnak. Egyik ilyen a
Szt. Donát – Szőlő u. – Bor u. találkozásánál,
egy nagy szintkülönbségű hajtűkanyar által
közrefogott terület. Több okból is stratégi
ai fontosságú hely ez: a falu közepétől fel

baktatva ez a fő, hegyre vezető útvonal, il
letve az első „terecske”, amely a Rózsa utcai
emelkedő után némi szusszanásra, pihenésre
adhat lehetőséget. Elhatároztuk, hogy össze
fogunk egymással, az önkormányzattal, és
megszépítjük. A fasorültetés maradékából van
némi alap a zöldítésre, a tájépítészeti tervezés

ter, a 2097 Falufórumban közölt bejegyzéseink
vagy a 2097.hu internetes oldal alapján bárki
könnyen eldöntheti, hogy bizalmat ade majd
nekünk a választáson. Annyit kérünk csak min
denkitől, hogy a választásokig hátralévő idő
ben tájékozódjon, kövesse az eseményeket, és
döntsön legjobb tudása szerint.
Amikor bő két évvel ezelőtt elindult a 2097
Csoport, ezt a jelmondatot írtuk a logónkra:
„Te is itt laksz, neked sem mindegy”.
Ha lehetőséget kapunk Önöktől, Tőletek, ez
a mondat néhány év múlva már így hangozhat:
„Te is itt ÉLSZ, neked sem mindegy!”
Ehhez kérjük támogatásukat, támogatáso
tokat.

írta:
Nevelős-Forgács Ildima
ujsag@2097.hu

elkezdődött, hogy a testület elé tárhassuk
Polgármester úrral egyeztetve úgy tűnik,
ötleteinket.
hogy elképzeléseink nem állnak messze
Eddigi terveink:
egymástól, így szóban már ígéretünk van
•
a félbemaradt zsalukő fal kiegészítése (a a lépcső és korlát megépítésére, majd a fal
Kevély oldalában bányászott) hárshegyi burkolására. Reméljük, hogy minél hamar
homokkővel való burkolása
abb elkezdődhet a munka. Addig is várjuk ol
•
kényelmes lépcső kialakítása korláttal, pi vasóink építő javaslatait a háromszögletű tér
henőpad kihelyezése, mellette lepkecsa kialakításával kapcsolatban az ujsag@2097.hu
logató törpe nyáriorgona illatozhatna
emailcímre!
•
a Szőlő utcai (felső) szakaszon három
Járjunk nyitott szemmel és ötleteljünk
kisnövésű,
gömbkoronájú,
együtt, hol lehetne még zöldíteni!
szárazságtűrő hársfa ültetése,
amelyek nem akadályozzák a tér
átláthatóságát
•
a
rézsűre
szárazságtűrő,
alacsony talajtakaró cserjék
ültetése, amelyek gyökérzetük
kel stabilizálják, megkötik
a talajt: téli jázmin, madár
birs, japán rózsa, emellett
még strapabíró, illetve egyéb
szárazságtűrő évelők ültetése,
amelyek virágukkal díszítenek:
levendula, cipruska, pompás
varjúháj, jószagú cickafark,
macskamenta.
Richter Flóra látványterve

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.
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Interjú

Létrejött egy erő, amely
megvédheti a falu értékeit
Az egyre intenzívebb betelepülés gyorsan elsöpörheti azokat az
értékeket, amelyeket a jelenlegi népesség a legfontosabbnak tart Pilisborosjenőn. Ebben a kritikus helyzetben világos tervekre és olyan emberekre van szükség, akik szélesebb spektrumú stratégiával, újabb
irányokban gondolkodnak a falu jövőjéről. Pilisborosjenőn ehhez megvan az az erő, amely most kezd alakot ölteni. Interjú a faluban élő Vass
László egyetemi oktatóval.
ZSR: Sokan gondolják úgy,
hogy Pilisborosjenő egy olyan
sziget, amely a mai magyar
valóságon kívül áll: egy gazdag
falu, sajátos demográfiai jellemzőkkel. Ezt Ön is így látja?
VL: Valóban azt mondhatjuk,
hogy messze átlagon felüli, óriási
potenciállal rendelkező település
ről van szó, amelynek természeti
környezete csodálatos, és a mai
napig őrzi hagyományait. A falu
mágnesként vonzza a Budapest
hez kötődő, nyugati értelemben
vett középosztályt, és elit jellege
várhatóan tovább fokozódik, a
letelepülés egyre nagyobb erőfor
rásigénye miatt is.
ZSR: Mire lehet számítani a
betelepülés intenzitásával kapcsolatban?
VL: A betelepülés egyre inten
zívebben zajlik, és ha Üröm út
jára lépünk, elsöprő mértékűvé
válhat. Ürömben nagy tempóban
vonnak belterületbe minden le
hetséges helyet, csökkentve
a teleknagyságot, növelve a
beépíthetőségi arányt. Pilis
borosjenő esetében ezt azért
tartanám nagyon veszélyesnek,
mert egy ilyen folyamat a falu
legértékesebb kincseit zabálná
fel.
ZSR: Melyek ezek?
VL:
A
szép
természeti
környezet, a falusias jelleg, a jó
levegő, az, hogy itt azért még
nem lógnak egymás nyakában az
emberek, egy kicsit szellősebben
lehet élni. Ha a zsúfolt lakóparkok
felé tolódnánk, megszűnne a
zöldfelületek nagy része, az inti
mitás jelenlegi foka, és tovább
súlyosbodnának az infrastruk
turális problémák.
ZSR: Közel 25 évig foglalkozott
közigazgatással és közmenedzsmenttel, egyetemi rektorként
is. Hogy látja: a jelenlegi falu-
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vezetés tudná kezelni ezt a helyzetet?
VL: Többször találkoztam és
beszélgettem a polgármester úr
ral, az ő meghívására is. Ő igen
sokat tesz a falu mindennapi
túléléséért, és ehhez forrást – a
magas helyi adókon kívül – a
közösségi területek jogállásának

változtatásával igyekszik te
remteni. Létrejött azonban a
területajándékozások és a telkek
hez kötődő egyéni jogosultságok
igen bonyolult, feszültségekkel,
érdekellentétekkel és sajnos
perekkel is terhelt rendszere,
amelyben nehéz átlátni, hogy
ezzel milyen távon milyen fej

fotó: Kádár Viktor

Vass László
Közgazdász, politológus, egyetemi oktató, a Corvinus Egyetem
volt dékánhelyettese, a Budapesti Metropolitan Egyetem volt rek
tora. Fő szakterületei a közpolitika, a közigazgatási menedzsment
és az érdekképviseletek. 198890 között Pozsgay Imre államminisz
ter titkárságvezetője volt, részt vett a rendszerváltozás kormány
zati feltételeinek alakításában. Tanácsadóként részt vett a magyar
közigazgatási reformokban. A KözépKeletEurópai Közigazgatási
Felsőoktatási Hálózat volt elnöke. Vendégoktatóként dolgozott
az USAban, NagyBritanniában, és jelenleg is oktat a kolozsvári
Babeș–Bolyai Tudományegyetemen.

írta:
Simon Tamás
simon.tamas@2097.hu

lesztési feladatokat tudunk meg
oldani, miközben az ebből adódó
problémákkal
rendszeresen
szembesülünk. A világon sok he
lyen bevett gyakorlat, hogy egy
település fejlesztésekor, a be
vételek tervezésekor alkalmazzák
a belterületbe vonás, a területek
kel való gazdálkodás eszközét. Ez
zel hosszú távon is számolni kell.
De ha ez az egyetlen eszköz, ak
kor egy olyan forrást használunk
fel, amely előbbutóbb elfogy,
és nem pótolható. Ráadásul egy
olyan helyzetbe navigáljuk ma
gunkat, ahol a növekedésből
fakadó költségnövekedést már
nem tudjuk finanszírozni, és pont
azt éljük fel, ami miatt vonzó volt
a településünk.
ZSR: Mi lehet akkor a jó megoldás?
VL: Egyszerű megoldások nem
léteznek. Ilyenkor kell alaposan
körülnézni, hogy milyen erőfor
rásokkal számolhatunk. Mindenki
tudja, hogy egy településen igen
komoly erőforrás az, ha ott magas
színvonalon felkészült emberek
élnek, akik ha összedugják a fe
jüket, akkor értelmes terveket,
megoldási javaslatokat tudnak
kitalálni.
ZSR: Pilisborosjenő elvileg jól
áll ezzel az erőforrással.
Így van. Az eddig betelepült fi
atal, magasan képzett családok
miatt óriási szellemi potenciál
halmozódott fel a faluban. Ezt
azonban a mai napig senki nem
merte lehívni, így az új lakók
nagyobb része nem vesz részt a
helyi ügyekben, többségük távol
ról nézi a dolgokat.
ZSR: Ez nem pusztán azért
van így, mert Pilisborosjenő
végső soron egy alvótelepülés?
Valószínűleg sokan örülnek annak, hogy szép környezetben, jó
levegőn építhették fel házaikat,

Interjú
és ezzel meg is elégednek.
VL: Tagadhatatlan, hogy Pilis
borosjenő ma már alapvetően
egy alvófalu, ahol az emberek jól
elvannak. Ám én úgy érzékelem,
hogy az elmúlt két évben megvál
tozott valami. A hagyományos,
értékes közösségi aktivitások
mellett elért egy kritikus tömeget
azok száma, akik újabb, színesebb
közösségi igényekkel és azzal a
céllal léptek fel, hogy ők is tenni
akarnak valamit a faluért.
ZSR: Tud erre példákat mondani?
VL: Emblematikus példa a
pékség, amely kulturális központ
ként és közösségi térként is
működik. Megjelentek a sörfőző
fiatalok, nem várt tömeg volt a
jazzfesztiválon és az adventi hét
végéken. Elindult a Jenői Szalon.
Számos példát lehetne még mon
dani, de a lényeg, hogy szinte
egyszerre robbant be több olyan
dolog, amely a régebbi tradíciók
kal egyesülve egy átalakuló,
megfiatalodó, önmagát újrafogal
mazó Pilisborosjenő felé mutat.
ZSR: Erre mondta korábban,

hogy létrejött egy erő a faluban?
VL: Az erőt én nem is elsősor
ban erre értettem, hanem arra,
hogy ugyanebben az időszakban
igen komoly, alulról szerveződő
munka kezdődött a helyi építési
szabályzattal, a falu arculatával,
jövőképével kapcsolatban. Ez volt
az a folyamat, amely a fokozódó
közösségi aktivitásban egy szak
mai medret nyitott, és amely
nek során egy baráti társaságból
megszületett a 2097 Csoport
Egyesület. Elképesztően izgalmas
volt látni, hogy az egyesület körül
milyen hatalmas szakmaiszelle
mi potenciál jelent meg. Kiderült,
ez a csoport képes arra, hogy
megszerveződjön, és egy idő után
saját költségén folytatta tovább a
falu jövőjével kapcsolatos straté
giai munkát. Ilyenre nem sok
példát láttam eddig a világban.
ZSR: Hogyan fogadta az
önkormányzat a csoport eredményeit?
VL: Az önkormányzat ezt
igazából nem igényelte. A
Településképi Arculati Kézikönyv
elkészítésének
folyamatában

Pilisborosjenő vidéki kisfalu,
vagy agglomerációs alvóváros?
Miért (lesz) jó vidéken élni?
címmel rendezték meg ápri
lis 26án Budapesten azt a
konferenciát, amely a vidéki
élet nehézségeinek alapos
feltérképezése után válaszokat,
alternatív
kiutakat
muta
tott be a nehéz sorsú, sze
gény
vagy
kiszolgáltatott
községek számára. Az előadók
egyetértettek abban, hogy
minden megoldás csakis a helyi
közösségekre támaszkodva és
azok támogatását élvezve érhet
el eredményeket.
Milyen problémával küzd a
vidék? Elöregedés, elvándorlás,
szegénység, munkaerőhiány,
ugyanakkor munkanélküliség,
a hagyományos életmód eltű
nése, közösségek szétesése,
önrendelkezés
csökkenése,
kulturális programok hiánya és
még sorolhatnám. Pilisboros
jenőn jelentkezneke ezek a
problémák? Ha csak egyegy
esetet ragadunk ki, úgy tűnhet,
igen. Azonban általánosság
ban nem jellemzőek falunkra a
„klasszikus vidéki problémák”.
Falunk rendelkezik a vidéki élet

nem derült ki, hogyan is állunk a
falu hivatalos fejlesztési stratégiá
jával, hogyan kellene a napi fel
adatokon túlmutató terveket,
eredményeket a jövő érdekében
felhasználni. Világossá vált, hogy
a 2097 Csoport Egyesületet az
önkormányzat nem ismeri el, és
nem fogja partnernek tekinteni a
falu jövőjének építésében.
ZSR: Akkor hol tudja ez az
ébredő erő kifejteni a hatását?
VL: Egy ponton felmerült, hogy
ebben a helyzetben saját út
jára kell lépnie az egyesületnek.
Ez megtörtént. Általánosság
ban véve én örülnék, ha olyan
csoport nyerné a választásokat,
amely nyitott, befogadó, fontos
számára a közösség építése, az
új identitás kialakítása. Amely
energiát fordít arra, hogy – a for
rások jóval tágabb körét feltárva –
szélesebb spektrumú stratégiával,
új irányokkal gondolkodjon a falu
jövőjéről.
ZSR: Végül egy személyes
kérdés: miért költöztek Pilisborosjenőre, és hogy érzik
magukat?

VL: Az aktív munkaszakaszból
kifelé tartva nyugalmas, szép,
zöld környezetet kerestünk.
Az irány nagyjából adott volt.
A gyermekeink Solymáron, il
letve Budakalászon települtek
le, mi pedig itt találtunk igazán
szép helyet a fészekrakásra. Fe
leségemmel nagyon kedvesen
fogadtak itt bennünket, és az
első pillanattól itthon érezzük
magunkat. Jóleső érzés, hogy
olyan otthont tudtunk teremteni,
amely megfelel az itteni ha
gyományoknak, és összhangban
van a falu értékeivel. Jó barátokra
találtunk a régóta itt élők között
is, tisztelettel és érdeklődés
sel követjük a hagyományokat.
Ugyanakkor átéljük, hogy az idő
megy, újabb generációk újabb
identitást alakítanak ki, és jó
együttműködéssel, nyitottsággal
minden itt élő számára kedvező
életfeltételeket lehet megte
remteni.

Köszönjük szépen a Mandelbrot perselyébe bedobott, online
fizetéssel vagy átutással érkezett forintokat.
Nélkületek ez a szám nem jöhetett volna létre!

minden előnyével (jó levegő,
csönd, nyugalom, természet
közelsége), azonban (részben
Budapest közelsége miatt) nem
szenvedünk hiányt munkahe
lyekben, kulturális programok
ban sem.
Dőljünk hát hátra elégedet
ten és élvezzük a félfalusi élet
szépségét, vagy van még mit
tenni? Ország és világszerte
alakulnak és szerveződnek
azok a közösségek, amelyek
magukat „ökoközösségeknek”
nevezik, és a falusi lét egy XXI.
századi alternatíváját keresik
és élik meg. Arra törekednek,
hogy a vidékre költözve ne csak
a csöndet és a friss levegőt, ha
nem annak számos más előnyét
is élvezhessék.
Öröm látni, hogy nálunk is
megfogalmazódott az igény.
Az ÖKOKör, a Közösségi kert,
az iskolakert, madárbarát és
kirándulókörök egyaránt a
vidéki élet teljességét kínálják
számunkra, mindezt közösségi
élményként megélve.
Bihaly Áron
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Részvételi demokrácia
Lehet beleszólásunk a közügyekbe
Magyarországon a rendszerváltás óta képviseleti demokrácia
működik, tehát az állampolgárok érdekeit választott képviselők
érvényesítik. Felmerül azonban a kérdés, hogy a választások és
egyéb népszavazások alkalmain túl miként szólhatunk bele saját
környezetünk fejlődésébe, a minket érintő ügyekbe? Ennek egy módja a részvételi demokrácia bevezetése lehet.
Sokfelől hallani róla, de honnan ered, mit
takar ez a fogalom? Utánanéztünk néhány
példának, amelyek Pilisborosjenő jövőjére
nézve is elgondolkodtatóak lehetnek. A rész
vételi demokráciának sok fajtája létezik, az
alapja azonban mindnek ugyanaz: az állami
szereplők mellett a társadalom és a gazdaság
szereplői is részt vesznek a környezetüket
alakító folyamatokban. Ez azt jelenti, hogy egy
közösség tagjai részletesebben megismerik az
őket érintő döntési helyzetet, majd megfogal
mazzák elvárásaikat, félelmeiket, reményeiket
és javaslataikat a döntéshozók felé, vagyis a
döntéshozatali folyamat aktív résztvevőivé
válnak.

a tudományos és a hétköznapi nézőpontok
összehangolásában pedig a Dániából ismert
konszenzuskonferencia technikája lehet a
segítségünkre.

Egy jó hazai példa: Aba

Bár Magyarország még gyerekcipőben jár
ezeknek a módszereknek a használatában,
több település és szervezet igyekszik erősíteni
a lakók részvételét a döntéshozatali fo
lyamatban. Kiemelkedő példa a Fejér megyei
Aba, ahol a település lakói a mindennapok sz
intjén is megélik a részvételi demokráciát. Az
abai képviselőtestület 2002ben elfogad
ta az intelligens várossá válás program
Módszerek
ját, és az önkormányzat tíz évre szóló
Társadalmi Szerződést kötött a helyi pol
Noha a közügyekben való részvétel fon gárokkal, melynek célja, hogy a lakók le
tosságára már az ókori filozófus, Arisztotelész lkileg és szellemileg is azonosulhassanak
is felhívta a figyelmet, a részvételi demokrá a közösség jövőképével, és folyamatosan
cia napjainkban használt fogalmának eredete részt vehessenek annak alakításában. Ennek
a ’70es évek Brazíliájához köthető. Egyik egyik legfontosabb eszköze az utcaközösségi
meghatározó eleme a Porto Alegre nevű rendszer, ami egy vagy több utca családjainak a
városból elterjedt részvételi
közösségét jelenti.
költségvetés.
közösséggel kap
Ebbe
a
tanácsba Acsolatos
Ez lehetővé teszi, hogy
ügyeket a
részt vegyünk a tervezé delegálnak tagokat az ut
magisztrátusban
si folyamatban, ami azon caközösségek, a helyi civil
járják körül. Ebbe a
ban különböző módokon és
tanácsba delegál
mértékben történhet. Egyes szervezetek és vállalkozói
nak tagokat az ut
városokban a teljes költség fórumok szereplői, egy
caközösségek, a he
vetés, míg máshol a fejlesz
lyi civil szervezetek
tési források elosztásának házközségek és társte
és
vállalkozói
megtervezésében vehetünk lepülések képviselői
fórumok szereplői,
részt. Mindez történhet köz
egyházközségek és
vetlenül és társadalmi szervezeteken keresz társtelepülések képviselői, valamint az abai
tül is. A részvételi költségvetésen túl számos képviselőtestület tagjai.
egyéb példát találunk a részvételi demokrá
cia alkalmazására, melynek egyik legrégebbi
Decidim: az online részvétel
fajtája az úgynevezett Állampolgári Tanács.
Ennek során a helyi közösség delegáltjai egy
Bizonyos kérdések kapcsán nincs szükség
moderált vita keretében járnak körül egy az érvek személyes ütköztetésére. A részvéte
kérdést, majd egy dokumentumban foglalják li demokrácia egyik fajtája az edemokrácia,
össze javaslataikat, amelyet a szervezők el vagyis amikor a polgárok egy online felület
juttatnak a döntéshozóhoz. Egy adott problé segítségével vesznek részt a döntéshozatali
ma legjobb megoldásának megtalálásában folyamatban. Vajon lehet egy ilyen rendszer
segíthet a szcenárió workshop módszere, nek jövője Pilisborosjenőn? A 2097 Csoport

írta:
Bozsódi Borbála
bozsodi.borbala@2097.hu

Egyesület egyik tagja, KeömleyHorváth
Bence februárban részt vett egy műhelykon
ferencián, ahol a Barcelonában fejlesztett
eszköz, a Decidim magyar változatát ismer
hette meg. A bárki által szabadon használ
ható szoftver segítségével lehetőségünk nyílik
kisebb észrevételek bejelentésére, találkozók
összehívására, valamint civil szerveződések
hez is hátteret adhat a rendszer. Emellett az
online felület segítségével a lakók által felvett
kérdésekről egyszerű és költséghatékony mó
don népszavazás tartható. Az internetet nem
használó lakosok pedig kihelyezett számítógé
peken érhetik el a programot. A közeljövőben

a szoftver hazai szakértője  Madarász Csaba 
a falunkba érkezik a rendszer beüzemelésére.
Vajon a részvételi demokrácia módsze
rei közül melyek válnának Pilisborosjenő
hasznára? A részvételi költségvetés? Az Állam
polgári Tanács? Vagy a magisztrátus?
Milyen hatással lenne a falu életére a De
cidim rendszer bevezetése? Ezekre a kérdések
re csak a gyakorlat hozhatja meg a választ. A
részvételi demokrácia előnyei közül azonban
mindenképpen kiemelhetjük, hogy az együtt
gondolkodásra buzdítás által közösségfejlesz
tő hatással bír, a kormányzati munkát pedig
átláthatóbbá teszi, ami mindenképpen a falu
javát szolgálja.
Meghívó:
A részvételi demokrácia lehetőségei a
magyar falvakban – beszélgetés dr. Pataki
Györggyel, a Corvinus Egyetem docensé
vel. 2019. május 23-án 19 órától a Mandelbrot pékségben.

„A demokrácia minden bajára a még nagyobb demokrácia a gyógyszer.”
Al Smith
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A kübekházai jó példa
Nemrégiben jelent meg a hellovidek.hu-n egy nagyon tanulságos cikk
Kübekházáról, ahol a helyiek túlzás nélkül szinte csodát tettek a falujukkal. „A kicsivel több mint 1500 lelket számláló településen nagy
sikerrel működik kismamakör, babatorna, imakör, nyugdíjasklub,
fitneszklub, zumbaklub, reformkonyha, könyvtári kreatív kuckó,
kertmozi, polgárőrség, jószolgálati önkéntes csoport, az országban
egyedüli krokettklub, a nagyoknak főző- és sütisuli, míg a kisebbeknek kiskuktaszakkör is.”
A cikket olvasva akaratlanul számos párhu vezetőt találva maguknak Dr. Molnár Sándor
zamot véltem felfedezni Kübekháza és személyében, bő másfél évtizeddel ezelőtt
településünk között; ezek tanulságát osztom nekiláttak a település felvirágoztatásának.
most meg az olvasókkal.
Nem csak átvitt értelemben: a tágas köz
Kezdjük azzal, hogy Kübekháza is agglo területekkel rendelkező faluban rengeteg
merációs település. Szeged agglomeráció zöldfelület van már, köszönhetően az ezred
jában fekszik, 17,6 kmre Szeged központjától, fordulót követő zöldítési kampánynak:
lényegében ugyanolyan távolságra, mint
„A faluvezetés az évek alatt több ezer
Pilisborosjenő Budapest központi részétől. növényt, több száz fát telepített, így az mára
A román határtól egy kőhajításnyira helyez virágzó, élettel teli és zöldellő a korábbi
kedő kistelepülésen ugyanúgy jellemző élet kopár és sivár Kübekhez képest” – olvasható
forma az ingázás,
a HelloVidéken. A válto
mint nálunk, tehát
Az egész falut úgy formál zás azonban nemcsak a
az
agglomerációs
környezetet, de az emberi
alvótelepüléssé vá tuk, hogy az emberek kapcsolatokat is érinti. „Ál
lás ugyanúgy reá bárhol vannak, le tudjanak landó harcunk, hogy minél
lis
forgatókönyve
prosperálóbb közösségeket
a település fejlő ülni egymás mellé, közel építsünk. [...] Az elmúlt
désének, mint ahogy kerüljenek egymáshoz és években tudatosan töre
erre a sorsra jut és ju
arra, hogy sok
tudjanak egymással sze kedtünk
tott számos budapes
kis »élő sejt« jöjjön létre a
ti agglomerációban mélyesen is beszélgetni.
településen, amik nem jogi
elhelyezkedő egykori
lag bejegyzett közösségek,
falu.
csoportok, hanem személyes kapcsolatokból
Ráadásul Kübekháza egyike hazánk sváb szerveződtek össze, és a mai napig nagyon jól
településeinek, kísértetiesen ismerős múlttal: működnek” – hangoztatja a polgármester a
a háború után itt is lezajlott a „nemzetide cikkben.
gen” németajkúak kitelepítése, a megüresedő
Ennek a „harcnak” az eredményeként jöttek
házakat KeletMagyarországról betelepített létre a bevezetőben említett kisközösségek.
„bevándorlókkal” népesítették be. Fontos Amikor a polgármester – mint a fenti idézet
különbség azonban, hogy az élhető léptékű ben is – többes szám első személyben beszél,
közeli nagyváros – Szeged – méretéhez képest soha nem önmagára vagy a faluvezetésre gon
hatalmas kertvárosi övezettel rendelkezik, dol. A „mi” Kübekházán mindig az egész falu
így az építési ingatlanok iránti kereslet nem közösséget jelenti, ami valódi életközösség
indított el belterületbe vonási hullámot, az gé fejlődött az elmúlt bő másfél évtizedben,
átlagkeresetekhez képest hatalmas haszon nem utolsósorban a tágas közterületeknek,
nal kecsegtető telekkialakítások körül létre közösségi tereknek köszönhetően, ahol az em
jövő érdekharcok nem tépázták meg a helyi berek találkozni, beszélgetni tudnak egymás
közösséget, így az ott élők, egy alkalmas sal. A településen van egy Mézeskalácsháznak

írta:
Dömötörfy Zsolt
domotorfy.zsolt@2097.hu

nevezett, kifejezetten közösségi programokra
kialakított hely, ahol netezni, olvasgatni, tár
sasozni lehet, hétvégente pedig főzőtanfo
lyamok és egyéb közösségi programok van
nak.
A falu polgármestere szerint „a szegény
ség kreatívvá teszi az embert, és ebben a
filozófiában próbálják fejleszteni a falut. A régi
iskola felújított épületében például szoláriu
mot és konditermet nyitottak, a falu indokolat
lanul nagy főterén az önkormányzat esküvőket
szervez, most pedig megnyitották a manufak
túrát, 5 millió forint és elég sok társadalmi (és
köz)munka befektetésével” – olvasható egy az
index.hun 2017ben megjelent, Kübekházáról
szóló cikkben (Nálunk stadion nincs, keksz
manufaktúra van). Az idézet az önkormány
zat által alapított Kübekháza Manufaktúra
Kft.re utal (kubecker.hu), ami kekszüzemként
és kávézóként munkalehetőséget biztosít
számos helyi lakosnak, bevételt termel az
önkormányzatnak, emellett fontos közösségi
térként is funkcionál. Utóbbiak fontosságával
a kübekiek jól láthatólag tisztában vannak
a kezdetek óta: „Az egész falut úgy formál
tuk, hogy az emberek bárhol vannak, le tud
janak ülni egymás mellé, közel kerüljenek
egymáshoz és tudjanak egymással személye
sen is beszélgetni. Nekünk ez az ars poeticánk,
hogy igazi közösséget teremtsünk, hogy az itt
élők ne azt gondolják, hogy különbek mások
tól, hanem a közösség szerves részét képezik,
összetartoznak. Az önkormányzat ebben az
értelemben nem ura a falunak, hanem az első
számú szolgája, amiben teljesen egyek va
gyunk” – olvasható a HelloVidék riportjában.
Kübekháza polgármesterét kérdésekkel ke
restük meg, az interjút egy későbbi számban
közöljük.
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Zebrahírek

írta:
Mihálffy Attila

A szülői munkacsoport beszámolója arról, hogyan segítik az önkormányzatot a gyalogos-átkelőhely létesítésében.
Az iskola kiköltözésével mindannyiunk élete
kicsit megváltozott. Az új helyszín új felada
tokkal is jár, az egyik legfontosabb az iskola
biztonságos megközelítéséhez szükséges
zebra kiépítése. A tervezésengedélyezéskivi
telezés jogiműszaki szempontból összetett,
sokszereplős folyamat. A
helyszín a 11105 jelű pilis
borosjenői bekötőút (Fő
út), állami közút. A sze
replők: a megyei közút
kezelő, az önkormányzat,
a közműtársaságok, a
rendőrség, a Volán tár
saság és egyéb részt
vevők, akik a tervezésben
és
engedélyeztetésben
közösen munkálkodnak.
A tervek készítését és a
szükséges ügyintézést a
szülőkből alakult „Zebra
Munkacsoport” tagjai vég
zik.
A gyalogos átkelőhely
létesítése jogszabályok
kal (20/1984. (XII. 21.) KM rendelet) szigorúan
szabályozott folyamat, amelynek célja, hogy a
gyalogosok minden körülmények között biz
tonsággal átkelhessenek az úttesten. A zebra
építésének legfontosabb alapkövetelménye
a közvilágítás megléte, egyrészt a zebránál,

másrészt a zebra előtt és után 50 mre a járdán
is; vagyis amíg közvilágítás nincs, addig zebra
sem lehet.
A közvilágítás tervezése nagy vonalak
ban a lámpatestek helyének és típusának
kiválasztását, a meglévő villamos hálózat

ra való rákötési pont és a földkábelek vo
nalvezetésének meghatározását és ezek
egyeztetését jelenti. A terv elkészült, jelenleg
a helyszínen lévő egyéb közműszolgáltatók
általi jóváhagyás van folyamatban. A tervezett
szakasz az Ilona utcában lévő áramvételi pont

ujsag@2097.hu

tól Üröm határáig terjed, vagyis az iskolába
vezető járda teljes megvilágítása is belekerült.
A zebra tervezése során olyan helyet kel
lett találni az iskola előtt, amely megfelel a
jogszabályi követelményeknek, és a Magyar
Közút, a Volán, az Elmű és a közműszolgáltatók
jóváhagytak. Ez a terv is elkészült,
a Közút, a Volán és az Elmű
jóváhagyásával; itt is a közműszol
gáltatók általi jóváhagyás van fo
lyamatban, ami várhatóan 3 héten
belül megtörténik. Ekkor majd
fontos mérföldkőhöz érkezünk: a
teljes tervcsomag minden hozzá
járulással és nyilatkozattal együtt
beadható lesz engedélykérésre
a Pest Megyei Kormányhivatal
hoz, amely kiemelve kezelve az
ügyet 8 napon belül kiadhatja
az engedélyt. Ennek birtokában
kezdődhet a kivitelezési fázis;
először a közvilágítás építése,
a buszmegálló eltolása, a táb
lázások, útburkolati jelek és végül
fotó: Kádár Viktor
a zebra felfestése.
A zebra a jelenlegi kaputól Borosjenő felé
induló kerítés sarka és a nemrég épült busz
megálló között kb. középen lesz. A könnyebb
megközelítés érdekében egy új személybejáró
kapu kerül majd kiépítésre a zebrával szem
ben, a meglévő kerítésben.

Mentsük meg a Kőfuvarost!
Újabb közösségi akció rendezettebb környezetünkért
2019. április 12én, pénteken néhány jó
érzésű emberrel nekiestünk, és kitakarítottuk
a Kőfuvaros utca végét az erdő határában!
Köszönjük minden kedves résztvevőnek –
Fruzsinának,
Dalmának,
Bernadettnek,
Máriának,
Ildikóknak,
Ferencnek,
Ákosnak, Bencének és a többieknek –,
akik önzetlenül feláldozták a péntek
délutánjukat, hogy segítsenek összesz
edni a (szomszédaink által oda hordott)
zöldhulladékot és minden más „ott felej
tett” szemetet, veszélyes hulladékot,
üvegeket a Kőfuvaros utca végénél a
parkolóban és az erdőben! Hatalmas
munka volt ez 10 embernek 56 órán
keresztül! (Csak a zöldhulladék volt 8 m3,
plusz 16 zsák egyéb szemét, és 22 zsák
üveg, illetve festékesdobozok.) Majd
ezt követően, tartalékolva még egy kis
energiát, a – hirtelen ötlettől vezérelve –
frissen hozatott 2,5 köbméter murvát is
elterítettük kézi erővel, hogy még szebb hatást
nyújtson a megújult, rendbe tett parkoló.
Óriási köszönet jár érte minden kedves részt
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vevőnek! (Zsemlének, a fiatal vizslának is, aki a
maga bájával emelte a hangulatot!)
Külön köszönet az önkormányzatnak és a
polgármester úrnak, akik biztosították a 8 m3
es konténert a Trunk építőanyagkereskedés

segítségével! (Köszi, Krisztián, hogy délután
6órakor még számíthattunk rád!)
Néhány nappal ezelőtt a zöldhulladék és
szemét lerakását tiltó tábla is a helyére került,

írta:
Dalmy Péter
ujsag@2097.hu

melyet magam készítettem el, előzetesen
egyeztetve Küller János polgármester úrral
és Szollár György közterületfelügyelő úrral.
Mostantól, azt hiszem, egyértelmű minden
kinek, hogy a falu széle és a gyönyörű erdőnk
NEM szemétlerakó hely!
Halkan jegyzem meg: felvétel készül
minden szabálysértésről/szemetelőről,
akik ellen eljárás indulhat....
Itt szeretnék megkérni minden
környékbelit, falubelit, hogy NE hordja
ide (sem máshova!) a zöldhulladékát,
szemetét! Megvan annak az elszállítási
módja... (A zöldhulladékot felaprítva,
összekötözve vagy műanyag zsák
ba téve elviszik a szemetesek minden
hónap utolsó péntekén, április 1. és no
vember 30. között.) Szép dolog az össze
fogás, rendrakás, de inkább NE dobd el!

Akcióban

Volt szemét, nincs szemét
Egészségkárosítás helyett környezetvédelem
A jó példa ragadós – tartja a mondás. A
márciusi, országos szervezésű „TeSzedd” ak
ció után például a faluban alig egy éve lakó
Kiss Ildikó szervezett egy spontán közössé
gi szemétszedést: a házához közel lévő, a
KülsőBécsi út – Panoráma utca – Kövesbér
ci utca által határolt, állandóan szemetes
bokrosfás terület bejárására hívott fel már
cius utolsó előtti napján. Ildikó segítségére
Enikő, Dalma, Bence és Ferenc kelt, és maguk
is meglepődtek, hogy e kicsinek tűnő helyszín

ről mennyi szemét gyűlt össze: két és fél óra
alatt hatvan zsákot pakoltak meg – főként mű
anyag palackokkal, fémdobozokkal, üvegek
kel és sittel. Másnapra a zsákok mellé valaki
odatett még egy agyonhasznált ágymatracot
is – kész szerencse, hogy a kupac mellé és
nem a megtisztított zöldterületre hajította! És
külön köszönet illeti Szollár Györgyöt, a falu
közterületfelügyelőjét, aki segített a zsákok
elszállíttatásában!
FR

Anyukákból közösség lett
Viszkocsil Verával, az Eszterlánc Baba-Mama Klub egyik szervezőjével
beszélgettünk az első hónapról, tervekről és a közösség építésének
fontosságáról
ZSR: Több mint egy hónapja, április 1-jén ilyen helyet. Én is. Régen, az első gyermekem
nyitott meg a baba-mama klub. Mik az eddi- mel is jártam a babamama klubba, amikor
gi tapasztalatok, visszajelzések?
még Eszti néni, a védőnő szervezte. Az ő em
VV: Az anyukák a Facebookcsoportban lékét őrzi egyébként az Eszterlánc BabaMa
végig követték vagy aktív részesei voltak az ma Klub név. Amikor HarangozóKislaki Petra
előkészületeknek. Együtt festettünk, dekorál elkezdett azon dolgozni, hogy újra legyen
tunk, költöztettünk, takarítottunk és
rendezkedtünk be. Ennek köszön
hetően hatalmas várakozás előzte
meg a nyitást. Az első összejövetelen
közel 20 anyuka és még ennél is több
gyerek látogatott el a klubba. Azóta
a létszám alkalmanként 810 főre
állt be. Vannak olyanok is, akik majd
csak a közeljövőben költöznek Pilis
borosjenőre, de már most a csoport
tagjai, és alig várják, hogy jöhes
senek a klubba. A hétfői klubdélelőtt
mellett megpróbálkoztunk egy szer
dai találkozóval is; az eddigi tapasz
talatok alapján azonban úgy tűnik,
hogy a többségnek a hétfő felel meg
inkább, így egyelőre ezt tartjuk meg
klubnapnak. Kellemes meglepetés
fotó: Várkonyi Ágota
volt, hogy kérés nélkül is elkezdtek
érkezni a felajánlások a klub számára. Kaptunk klub, akkor nagy lelkesedéssel csatlakoz
bútorokat, szőnyeget, játékokat, etetőszéket, tam hozzá. Az élet úgy hozta, hogy Petrára
pelenkázólapot és még sok minden mást is. nagyobb szükség lett a családban, így folytat
Néhány fontos dolog még hiányzik, ezeket tam, amit ő elkezdett. Örültem, hogy tehetek
próbáljuk tárgyi adománygyűjtő akció kereté végre valamit a faluért, és jó érzés volt része
ben beszerezni. Úgy érzem, hogy az anyukák se lenni a folyamatnak, amelynek során szép
hálásak, hogy van ez a hely és nem csak lassan közösséggé formálódtak az anyukák.
azért, mert a gyerekek számára programot Mostanában egyre több olyan hazai példával
és közösséget biztosít. Sokan azért szeretnek találkozom, amikor egy reménytelen gazdasá
– és én is közéjük tartozom – ide járni, mert gi helyzetben, esetleg kihalófélben lévő falu
felnőttek között, társaságban lehetünk, és talpra áll, sőt követendő minta lesz. Nagypáli,
van kivel beszélgetni, amit – lássuk be – egy 3 Paloznak, Iszkaszentgyörgy, hogy csak néhá
éves vagy még kisebb gyerekkel, otthon nem nyat említsek, amiről hallottam, olvastam.
igazán tudunk megtenni. Így a hét egy napján Ezekben az esetekben a siker szinte kivétel
kevésbé vagyunk „magányosak”.
nélkül egy olyan polgármesternek köszön
ZSR: Ezért tartottátok fontosnak, hogy hető, aki közösséggé tudta kovácsolni az addig
újra legyen baba-mama klub a faluban?
csak egymás mellett élő lakosokat. Pilisboros
VV: Részben igen, sokan hiányoltak egy jenőn nekem kicsit hiányzik ez a motiváció a

készítette:
Frivaldszky Bernadett
frivaldszky.bernadett@2097.hu

faluvezetésből, viszont örömmel tapasztaltam
az elmúlt 12 évben, hogy a közösség maga
kezdett el összeszerveződni. Fasort ültettünk,
játszóteret újítottunk fel, vonzó kulturális és
sportprogramok lettek a faluban. Ebben nagy
szerepe van az olyan aktív közösségi tagok
nak, mint Tömöri Balázs, Csányi Márti,
a Medveczki család vagy a Mandelbrot
tulajdonosa, Buzás Pisti.
ZSR: Mik a baba-mama klub tervei
a jövőben?
VV: Folytatjuk a hétfői klubdélelőt
töket, s ebbe páros heteken most már
a védőnők is bekapcsolódnak. Min
den alkalommal átbeszélünk egyegy
témát, és persze lehet kérdezni is.
Amíg tart a jó idő, szintén páros hete
ken, csütörtök délelőtt hordozós túrát
szervezek az anyukáknak. Nem kell
autóba ülni vagy buszra szállni, Boros
jenőről indulunk és ide is jövünk vissza.
Aztán jön a nyár, júliusaugusztusban
a klub valószínűleg bezár, hiszen min
denki nyaralni vagy a strandra megy
inkább. Ősztől viszont folyamatosan
bővíteni szeretnénk a programokat. A védőnői
beszélgetések mellett más előadókat is hívunk
majd gyerektémában. A terveink között sze
repel egyfajta szabadegyetem elindítása is,
ahol a helyi termelőktől, szakemberektől vagy
hobbijukban profi falunkbeliektől tanulhatunk
valamit. Mivel sokunknak van óvodás vagy ki
siskolás gyermeke, szeretnénk nekik is prog
ramot szervezni: társasjátékklub és különle
ges meseolvasó estek szerepelnek a listánkon.
Szeretnénk, hogy a klub minél többször legyen
nyitva és élettel telve.
Az Eszterlánc Baba-Mama Klub hétfőn és
szerdán, 10-12 óráig várja az anyukákat a
régi iskola I. emeletén.
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Halad a Budai út felújítása
Az út megújul, a kerékpársávra még várni kell

írta:
Antonovits Bence
antonovits.bence@2097.hu

A nyitott kerékpársáv alkalmazását kezdeményező megkeresésünket mind a Magyar Kerékpárosklub, mind az Innovációs és Technológiai Minisztérium Kerékpáros Koordinációs Főosztálya pozitívan fogadta, ám a Magyar Közút végül elutasította.

A Magyar Közút tájékoztatása szerint a Bu
dai út jelenlegi 4,8 mes keresztmetszete a
felújítást követően is csak 5,5 mt fog elérni,
a 2097 Csoport Egyesület által javasolt meg
oldást viszont csak legalább 6 méter szélességű
úton tudják alkalmazni. Ennek oka, hogy szem
ben a holland szabályozással, a hazai KRESZ

Megindult a felújítás, a
Budai utat egyirányúsították

25. §(3) bekezdése szerint a
jobbra tartás szempontjából,
külön ok nélküli, folyamatos
haladásra a nyitott kerék
pársáv területe nem vehető
igénybe: „[…] a nyitott kerék
pársávot, valamint a kerék
pársávot a (2) bekezdésben
említett jobbra tartási, vagy
az úttest jobb szélén való
haladási kötelezettség szem
pontjából figyelmen kívül kell
hagyni.”
A Magyar Közút javaslata,
hogy a bekötőút felújítását
fotó: Kádár Viktor követően továbbra is a KRESZ
54. §ának idevágó részei sze
rint történjen a kerékpáros közlekedés, vagyis
biciklinkkel haladjunk egyszerűen az út jobb
szélén.
A tárgyalások folytatódnak, több lehetőséget
is vizsgálunk, hogy a kerékpáros közlekedés biz
tonságát fokozhassuk.

„Az április 25én megindult felújítási
munka során a burkolat teljes hosszon
és teljes szélességben újul meg, a
vízelvezető árok profilját helyreállítják,
rendezik a padkát, továbbá az útcsat
lakozásokat és a kapcsolódó felületeket
az új burkolat szintjére emelik. Az út
burkolat felújítása kapcsán Pilisboros
jenő belterületén a csapadékvízelvezető
rendszert is helyreállítják. A pályaszer
kezetet is megerősítik, amely belterüle
ten egy réteg, külterületen két aszfalt
réteg megépítését jelenti.
A burkolatfelújítási munkálatok során
több ütemben kell ideiglenes félpályás
korlátozásra számítani, így jelenleg Pilis
borosjenő irányából Üröm felé egyirányú
forgalmi rendet alakítottak ki 30 km/hs
sebességcsökkentéssel a Gábor Áron
sétány és a Pilisborosjenő tábla között “–
tájékoztatott a Magyar Közút Zrt.

Hogyan ne veszítsünk el 100 millió forintot a helyi adófizetők kárára?
Gondolatok a tervezett Tücsök utcai lakópark építésről
Hiába a zárt ülés keretében történő tár
gyalás, a Polgármesteri Hivatalból kitudódott,
hogy akár százmilliós veszteséget okozhat az
Önkormányzatnak – s így egyúttal a pilisboros
jenői adófizetőknek – a tervezett Tücsök utcai
településrendezési szerződés megkötése.
Szerencsére néhány képviselő komolyan vette
a feladatát és elgondolkodott az előterjesz
tésen, melynek hatására a Képviselőtestület
2019. április 4i ülésén, Becske István képviselő
javaslatára, levették az ülés napirendjéről a
szerződés megvitatását, mivel azt még a Pénz
ügyi és Gazdasági Bizottság nem tárgyalta.
Hamarosan azonban ismételten szavazásra
fogják bocsátani azt a Településrendezési szer
ződést, amely jelen formájában a közösség
számára vállalhatatlan feltételeket tartalmaz.

De mi a gond ezzel a település
rendezési szerződéssel?
A gond az, hogy az Önkormányzat száz
milliós mértékű kötbérfizetési kockáza
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tot vállal a helyi adófizetők zsebére. Olyan
kötelezettséget vállal, amely nem szerepel az
alapító okiratában, amely nem alapfeladata. A
jelenleg szántófölddel rendelkező ingatlantu
lajdonosok helyett százmilliós nagyságrendű
kötbérfizetési kockázattal elvállalja ezen in
gatlanok határidőben és I. osztályú minőség
ben történő közművesítési kötelezettségét.
Teszi mindezt úgy, hogy a szerződéskötés ide
jén nem állnak rendelkezésre az alábbiak:
•
nem állnak rendelkezésre a köz
művesítés engedélyes és kiviteli tervei
•
nem áll rendelkezésre egy független
mérnök kiviteli tervekre adott beru
házási költségbecslése
•
nem áll rendelkezésre egy feltételes
közbeszerzési pályázaton kiválasztott
győztes ajánlattevő kivitelező konkrét
árajánlata
•
nem áll rendelkezésre az Önkormány
zat bankszámláján a 2019. évi költség
vetési rendeletben erre a kötelezettség
vállalásra külön soron rezervált fedezet

•

nem áll rendelkezésre a Kormány
hivatal engedélye, mely az Önkor
mányzat százmilliós nagyságrendű
kötelezettségvállalását engedélyezné.
A fentiek nélkül nem tudnak felelős döntést
hozni a képviselők. Hat hónappal az október
13ai önkormányzati választás előtt már nem
is illik ilyen kötelezettségvállalás teljesítését
hátrahagyni a következő képviselőtestületre.
Ha mégis lenne olyan képviselő, aki a fentiek
hiányában támogatná ezt az előterjesztést,
az könnyen hűtlen vagy hanyag kezelést
követhetne el. Mert ennek a történetnek van
egy másik, üzleti olvasata is.
Hogyan keressünk százmillió forintot
az Önkormányzat, s így a pilisborosjenői
adófizetők kárára?

Így szól az üzleti feladvány
Külterületi szántó művelési ágú ingatlan
jaink belterületbe vonására és jelentős beépíté

Utánajártunk
si joggal felruházott lakóövezetté történő
módosítására vegyük rá a Képviselőtestület
többségét, majd kössünk az Önkormányzattal
olyan településrendezési szerződést, mely
ben helyettünk az Önkormányzat vállaljon
határidőre és I. osztályú minőségben történő
közművesítési kötelezettséget engedélyes
és kiviteli tervek, szakértő független mérnök
által megszámolt kivitelezési költségbecslés
nélkül. Az Önkormányzat egészen biztosan
nem fog tudni határidőben teljesíteni, hisz a
szerződéskötés pillanatában:
•
nem állnak rendelkezésre a köz
művesítés engedélyes és kiviteli tervei
•
nem áll rendelkezésre egy független
mérnök kiviteli tervekre adott beru

házási költségbecslése
nem áll rendelkezésre egy feltételes
közbeszerzési pályázaton kiválasztott
győztes ajánlattevő kivitelező konkrét
árajánlata
•
nem áll rendelkezésre az Önkormány
zat bankszámláján a 2019. évi költség
vetési rendeletben erre a kötelezettség
vállalásra külön soron rezervált fedezet
•
nem áll rendelkezésre a Kormány
hivatal engedélye, mely az Önkor
mányzat százmilliós nagyságrendű
kötelezettségvállalását engedélyezné.
Minderre tekintettel az Önkormányzat ké
sedelembe esik, s kénytelen lesz kifizetni
az ingatlantulajdonosoknak a százmilliós
•

nagyságrendű kötbért. Az ingatlantulajdono
sok így kockázat és munka nélkül kereshetnek
százmillió forintot az Önkormányzat és a pilis
borosjenői adófizetők kárára.
Biztosak vagyunk benne, hogy a választók
nem ezért szavaztak bizalmat a képviselőknek.
2097 Csoport Egyesület
(Forrás: Képviselőtestületi előterjesztések)

Máshol mennyi adót fizetnek?
Adózni jó. Feltéve, hogy adóforintjain
kat értelmes célokra, a közösség érdekében,
átlátható módon használjuk fel. Valamint
feltéve, hogy az adó mértéke elfogadható
és az adót mindenki befizeti. Előző cikkünk
ben azt néztük meg, mennyire hatékonyan
működik falunkban az adóbeszedés. A számok
sajnos azt mutatták, hogy Pilisborosjenő

Az egy főre eső vagyonadók mértékéből az
olvasható ki, hogy a másik három településen
a vagyonadót elsősorban nem a helyben
lakó családoktól, hanem a befektetési céllal
vásárolt telkek, üdülők tulajdonosaitól, illetve
a fejlesztési területekről szedik be, legfőképp
telekadó formájában. Ez a legmarkánsabban
Nagykovácsi esetében látszik.

önkormányzata a tervezetthez képest kevés
adót szed be. (Lásd: Zsákfalvi Riporter, I. Évf.
2. szám, 8. oldal.)
A 2097 Csoport Egyesület Gazdasági Mun
kacsoportja ezúttal annak járt utána, hogy mi
lyen mértékűek a helyi adók nálunk és három
másik, Pilisborosjenőhöz hasonló adottságú,
hasonlóan népszerű településen. (Elemzésün
ket az önkormányzatok legutolsó, nyilvános
zárszámadási adatai alapján készítettük.)
Mindannyian tudjuk, hogy egy önkormány
zatnak korlátozottak a bevételszerzési le
hetőségei, ezért az ingatlanvagyont a legtöbb
helyen adóztatják. Az adóztatás mértéke és
módja azonban nagyon eltérő. Az általunk
megvizsgált négy település közül jelenleg
nálunk a legmagasabb a családokra háruló
vagyonadó. Egy kétgyermekes családnak,
amely egy 700 négyzetméteres telken álló
150 négyzetméteres házban él (30 nmes
garázzsal), Ürömön például semmit nem kell
fizetnie, Dunabogdányban is csak a Pilisboros
jenőn fizetendő adó harmadát. Nagykovácsi
ban a miénkhez hasonló nagyságrendű az adó,
de valamivel még ott is alacsonyabb (lásd az 1.
ábrán: Mintacsalád építményadója).

Már ebből is látható, hogy jelentős az eltérés
Pilisborosjenő és a többi település adópolitiká
ja között. Érdemes elgondolkodni azon, jól
vane ez így.
Ráadásul a többi település az általa előírt
adót sikeresen be is szedi. Míg az összes adó
vonatkozásában Pilisborosjenőn 2017ben
67% volt a beszedési arány, addig ez Ürömön

98%, Dunabogdányban 107%, Nagyková
csiban pedig 108% volt. Vagyis az utóbbi két
településen bizonyos adónemeknél még a
tervezettnél is több adó folyt be.
A vagyonadók mellett az önkormányza
tok számára a másik nagy adóbevételi for

rás az iparűzési adó. Ennek mértéke nálunk
alacsonyabb (az árbevétel 1,5%a), mint a
másik három településen (ahol a törvényben
megengedett legmagasabb, 2%os mértéket
alkalmazzák). Az iparűzési adóból származó
bevétel egy lakosra vetítve nálunk is a töb
bi településhez hasonló nagyságú, az összes
adóbevétel arányában azonban alacsony.
Ürömön és Dunabogdányban is egyértelműen
az iparűzési adó jelenti a legjelentősebb
adóbevételt a települések számára (65% és
72%). Nagykovácsiban hozzánk hasonlóan
alacsony az iparűzési adó aránya, de ahogy
korábban említettük, itt az önkormányzat ezt
a hiányt a telekadóval kompenzálja, és nem
a lakosait terheli magasabb adóval (lásd a 2.
ábrán).
Annak érdekében, hogy magasabb iparűzé
siadóbevételt lehessen elérni, nem elég az adó
mértékét a többi településhez képest alacso
nyabban meghatározni. Ehhez egyéb feltéte
lek is szükségesek. Fontos lenne, hogy Pilis
borosjenő rendelkezzen gazdaságfejlesztési
koncepcióval. A legtöbb településen van ilyen,
a honlapjukon elérhető. Jó lenne továbbá, ha
a rendelkezésre álló fejlesztési területeket
nem belterületbe vonva, lakóingatlanként
hasznosítanánk, hanem alternatív meg
oldásokat alkalmazva, vállalkozásbarát önkor
mányzati vezetéssel újabb vállalkozásokat
csábítanánk Pilisborosjenőre. Hosszú távon

ez vezethet oda, hogy a falu többet költhes
sen utakra, szociális kiadásokra, más fejlesz
tésekre, és hogy csökkenjenek végre a helyi
lakosság adóterhei.
2097 Csoport Egyesület gazdasági mcs.
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Közös kertből közétkezés
Komoly távlati célokkal kezdte meg működését a PBJ Közös Kert
Az előző lapszámunkban meghirdetett
első Közös Kerttalálkozót április 14én ren
deztük a pékség udvarán, ahová nagyjából 15
érdeklődő, közösen gazdálkodni, egymástól
tanulni vágyó falubeli jött el bemutatkozni,
eszmét cserélni. Egyórányi beszélgetést
követően ásni kezdtünk. Ebben nemcsak
az idő előrehaladta, de az is motivált, hogy
erre a vasárnapi délutánra már lelkesítő be
nyomásokkal feltöltődve érkeztünk. Néhány
nappal korábban ugyanis részt vettünk egy
kerekasztalbeszélgetésen, amelyet a Kis
hantosi Ökológiai Mintagazdaság területén
szerveztek azzal a céllal, hogy bemutassák a
bioközétkeztetésben úttörő szerepet betöltő
települések jó példáit.
Közöttük a legnagyobb hangsúlyt egy 15
ezer fős település, Szarvas „ökomenzája”
kapta, de megismerhettük az ezer fős Nyárád
község helyi gyakorlatát is. A nyárádi önkor
mányzat saját főzőkonyhával rendelkezik. Az
itt feldolgozásra kerülő élelmiszereket szinte
teljes egészében az önkormányzat állítja elő.
Csirkét, marhát tartanak vágásra, zöldségeket
termesztenek fóliasátrakban. Mindezt tel
jesen vegyszermentesen. Kizárólag csalán
lével permeteznek és egyéb természetes
anyagokat használnak fel. A mennyiségeket
az élelmezésvezető korábbi éveken alapuló

Az élelmiszer-önrendelkezésről
Az élelmiszerönrendelkezés a népek joga
az ökológiailag megfelelő és fenntartható
módon előállított, egészséges és kulturálisan
megfelelő élelmiszerhez, valamint ahhoz,
hogy meghatározzák a saját élelmiszer és
mezőgazdasági rendszereiket. Joguk továb
bá önállóan dönteni saját agrárpolitikai,
munkaügyi, halászati, élelmezési és a ter
mőfölddel kapcsolatos szabályozásukról is.
Azokat helyezi az élelmiszerrendszerek és
szabályozás középpontjába, akik termelik,
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kalkulációja alapján próbálják tervezni. Ha va
lamiből mégis maradna, azt beviszik a pápai
piacra, ahol gyorsan elkel. Az önkormányzati
területeken kívül olyan földeket is használnak,
amelyeket a tulajdonosuk nem tud, vagy nem
akar művelni. Gyümölcsfákat is gondoznak,
újakat is ültettek, ezekből a helyi óvoda
gyümölcsigényét már el tudják látni. A közét
keztetésen túl az így előálló termékeket a fa
lubelieknek értékesítik, és savanyító kisüzemet
is létesítettek. Az önkormányzati gazdaság
ban tizenegynéhány ember dolgozik, ami a
település részéről nézve duplán hasznos, mert
amellett, hogy így munkát tudnak adni a falu
lakóinak, az értékesítésre kerülő termékek el
lenértéke is a településen belül marad, így sa
ját, helyi gazdaságukat növeli.
Tevékenységükről polgármesterük, Pajak
Károly lelkes büszkeséggel szólt. Beszámoló
jából egyértelműen kiderült, hogy az ő sze
mélyes eltökéltsége lehet a nyárádiak si
kerének kulcsa.
Nyárád után egy hozzánk jóval közelebb eső,
és más szempontból is falunkkal rokonítható
település,
Nagykovácsi
biogazdálkodói
mutatkoztak be. Helyi civil szervezetük, a
Nagykovácsi Természet és Környezetvédő
Egyesület 3 éve vágott bele közösségi kert
projektjébe egy ezer négyzetméteres telken,
elosztják és elfogyasztják az élelmet. Védi a
jövő generációk érdekeit.
• a helyi lakosság helyi élelmiszerrel való
ellátását helyezi előtérbe
• értékeli az élelmiszer megtermelőinek
munkáját
• támogatja a helyi élelmiszerrendszereket
• tudást, közösséget és készségeket épít
• együttműködik a természettel.
További információk:
http://www.vedegylet.hu/doc/eleonr.pdf

írta:
Kádár Viktor
kadar.viktor@2097.hu

amelynek egyelőre 210 négyzetméterét műve
lik 28 parcellával.
Közösségi kertjüket eredetileg azzal a céllal
hozták létre, hogy segítséget nyújtson azon
helyi kerttulajdonosok részére, akik szüleik
től, nagyszüleiktől nem tanulhatták meg a
növénytermesztés fortélyait. Ők az ottani Wal
dorfóvodát látják el zöldséggelgyümölccsel.
Amint az a kozossegikertek.hu weboldalról
kiderül, több környező településen is létezik
közösségi kert. A pilisszentkereszti Éden kert
ben 24 ágyásban nevelnek évelő és egynyári
virágokat, gyógynövényeket és zöldségeket,
de Békásmegyeren (Földkelte, 2010 óta)
és Óbudán (Ófalukert, 2014 óta) is vannak
közösségi kertek.
A Kishantoson megismert történetek és jó
példák egyértelműen arra sarkalltak minket,
hogy még inkább eltökéltek legyünk álmunk
megvalósításában, és már eleve úgy vágjunk
bele a Pilisborosjenői Közös Kert létrehozásá
ba, hogy az egyszer majd a helyi közétkez
tetési lánc fontos szereplőjévé válhasson,
elősegítve ezzel településünk élelmiszerön
rendelkezését.
Abban az egybegyűltek mind egyetértettek,
hogy csak apró lépésekben, egyik kis céltól a
másikig érdemes haladni.
Jelenleg (május 11-én) ott tartunk, hogy
felástunk és előkészítettünk egy nagyjából 30
négyzetméteres területet, amelybe többnyire
levél- és gyökérzöldségeket vetettünk.
Május végéig még egy ugyanekkora területre
tervezünk paradicsom-, cukkini-, chili-, uborka- és édesburgonya-palántákat ültetni.

fotó: Kádár Viktor

Akcióban

fotó: Kádár Viktor

Helyi gazdaságunk

„Először a méhek, aztán Te!”
Interjú Szénási László pilisborosjenői méhésszel a méhek napja alkalmából
Magyarország méhész-nagyhatalom; egy négyzetkilométerre átlagosan 12 méhcsalád jut, ami európai és világviszonylatban is az egyik
legmagasabb. A jeles nap apropóján körbejártam Pilisborosjenőt, hogy
kaptárak, házi mézelő méhek, méhészek után kutassak.

írta:
Tömöri Balázs
tomori.balazs@2097.hu

Hazánkban 1994 óta április unokabátyáim, unokaöcsém mind amikre én már rájöttem. Elmon jébe körülbelül 10 éve beteg a
30án ünnepeljük a méhek nap méhészkedtek, apám nem, ő kő dom nekik, hogy: „Ne azt számold, mézpiac, a költségek emelked
ját, melyet az Országos Magyar faragó volt.
hogy egy kaptárból mennyi jön ki, nek, a mézárak régóta nem.
Méhészeti Egyesület (OMME)
ZSR: Nem szoktam látni a fa- meg megszorzod a kaptárszám Próbálkozások voltak ennek meg
kezdeményezett. Azért tették lupiacon. Hol árulja a mézét?
mal és akkor elkezdesz szorozni, oldására, szövetkezést javasoltak,
erre a dátumra, mert ekkorra
SZL:
Szeretem
szépen osztani és örvendezel!” Úgy nem de az a gond, hogy ha három
teljesedik ki a méhkaptárokban meghúzni magam, a pódiumot, fog működni.
méhész összejön, akkor négyfélét
az élet, lesz ereje teljében a a felhajtást nem szeretem. A pi
„Nagyon szeresd a méheket! akarnak. Képtelen a méhész tár
méhcsalád. Pilisborosjenőn hat acozást sem, életemben nem Úgy, mint a huszár a lovát! Először sadalom is az összefogásra. Persze
aktív méhészt találtam: Szénási is árultam piacon még sosem. a ló, aztán majd te. Először a úgy látom, hogy ez az egész ma
László, Németh István és Gubá Korábban adtam el nagyban méhek, és aztán te.” Naponta gyar társadalomra is igaz, teljes
nyiék több évtizede, míg
megosztottság van. Az
Marton Gergely, Rigler
a legnagyobb baj, hogy
Ádám és Jónás Ádám
eltávolodtunk a valódi
mostanában, pár éve
értékektől. Az erkölcstől,
kezdtek
méhészkedni
a tisztességtől. Csak a
falunkban és környékén.
pénz és a haszonszerzés
Megtudtam, hogy a fi
van, és ez fölébe kevere
atalok közül többen is
dett az erkölcsnek, a sze
rendszeresen
járnak
retetnek meg minden
Szénási Laci bácsihoz
nek. Ez a legnagyobb baj!
tanácsért és jó, méhek
ZSR: Milyen előzről szóló beszélgetésre, s
ményei vannak Pilisnekem is azt ajánlották,
borosjenőn a méhészhogy méhészek utáni
kedésnek?
informálódásomat nála
SZL: Sajnos azok már
kezdjem. Így is lett
nem élnek, akik erre a
Szénási László tagja
kérdésre igazán tud
mind a budapesti, mind
nának válaszolni. De át
az országos méhész
kell nézni a helytörténeti
egyesületnek. A Szent
könyveket, mert volt
Donát utcában él, Pilis fotó: Kádár Viktor
itt minden korábban,
borosjenőn és Pilisszent
el sem hinnék. Még ak
ivánon is vannak méhei.
mézet, de, hála az Úrnak, ma végig kell menni a kaptárakon, kor is, mikor a hatvanas években
minden mézet eladok háznál! És gyönyörködni a méhekben. Sze én idejöttem, hát még előtte!
ZSR: Mióta él Pilisborosjenőn? ha maradna is, azt itthon elfo retni, észrevenni, a hangjukat Volt, mikor 5 hentes, 4 fodrász
SZL: Józsán, Debrecen mel gyasztjuk. Nem akarok töb
működött itt, ez egy nagyon
lett nőttem fel, 1946ban jöttem bet, elég nekem, amim van.
adottságú terület, zsákfalu
„Nagyon szeresd a méheket! jó
Budapestre. Nagyon sokáig a Menjenek a fiatalok piacozni,
jó közösséggel.
Bécsi útnál, az Óbudai Temetőnél nekik szükségük van az is Úgy, mint a huszár a lovát!
Megmondom őszintén, én
laktam. 1968 óta élek Pilisboros mertségre.
nagyon becsülöm a svábokat,
Először a ló, aztán majd te.
jenőn. 48 éves koromban kezd
Vándorolni már nem ván
dolgosak és összetartók.
tem méhészkedni, jó 30 éve.
dorolok, csak napraforgóra Először a méh, és aztán te.”
Ha szült egy asszony, ak
ZSR: Hogyan kezdte a szoktam menni, az utóbbi
kor mindenben támogatták,
méhészkedést?
években leginkább Hercegha hallgatni, fülelni, nézni, hogy segítették. Megvolt az egymásra
SZL: A Képzőművészeti Kivi lom mellé. Oda sem egyedül, mi hullik le a kaptár előtt, vane utaltság és a szeretet. Most, a mai
telező Vállalatnál dolgoztam, ahol hanem a szintén pilisborosjenői mászkáló méhecske, dobálnake Borosjenő nem olyan, mint régen
egy nagyigmándi portás bácsitól méhész, Németh István barátom ki méhecskéket, mert az is jelez volt. A szomszédok alig ismerik
vettem mindig mézet. Végül is ő mal közösen. Ő a Bécsi úti részen dolgokat. Benne kell lenni. Ha val egymást. A magas kerítés mögé
beszélt rá, s az ő szomszédjától méhészkedik.
aki állandóan csak pörgetni sze bemennek a lakók, bezárkóznak,
vettem az első 3 méhcsaládot,
ZSR: Milyen mézei vannak?
retne… az nem megy.
még a saját kertjükbe is alig men
amivel elindult a méhészkedés.
SZL: Akác, vegyes virág, hárs,
ZSR:
Vegyszerhasználat, nek ki, nem művelik. De mintha
Nem úgy működött, ahogy a gesztenye, facélia.
szélsőséges időjárás. Melyek a lenne változás megint!
portás bácsi mondta, de mégis
ZSR: A fiatal méhészek elősze- legnagyobb kihívások egy mai
megtetszett, beleszerettem. Az retettel járnak Laci bácsihoz. Mi- méhésznek?
is igaz, hogy voltak előzmények a ben kérik a tanácsát?
SZL: Nagyon változnak a
családban is. Kertész nagyapám,
SZL: Azokat osztom meg velük, körülmények. Mindezek tete
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Gyerünk ki a játszótérre!
Felújítási tervek
Ha megkérdeznél valakit, hogy „Mit gon
dolsz, mivel töltik az anyukák az idejüket a
játszótéren, miközben a gyerkőc játszik?”,
a klasszikus válasz ez
lenne: „A férjekről, főzés
ről,
gyereknevelésről,
vásárlásról
beszélget
nek.” Nos, azt kell hogy
mondjam, hogy Pilis
borosjenőn még ez is
másként van. Hónapokon
keresztül
beszélget
tünk – egy csoportnyi
játszóterező szülő – arról,
hogy miként lehetne még
jobbá tenni a közkedvelt
borosjenői pihenőparkot.
A beszélgetések ered
ményeként kialakult egy
felújítási terv, melyet az
tán papírra is vetettünk és fotó: Kádár Viktor
eljuttattunk a jegyzőhöz.
Szeretjük ezt a játszóteret, és örülünk neki,
hogy van. Azt gondoljuk, hogy sok mindent
közös összefogással, társadalmi munkával
is meg lehet valósítani ezekből az ötletek
ből, ahogy erre már korábban is volt példa. A
szülők most is szívesen tesznek bele energiát
ásásba, kövek átrakásába, padok felújításába,

takarításba, tárolókészítésbe, növényültetés
be. Sőt! Néhányunkban konkrétan is meg
fogalmazódott az, hogy adományt adnánk an

•
•
•

•
•

•
•
•

nak érdekében, hogy az ötletekből minél több
megvalósuljon.
Április elején többször egyeztettünk is a
jegyzővel, és nyitottság, támogatás van az
önkormányzat részéről. A kukák már most
lecserélődtek, és úgy tűnik, hogy hamarosan
elkezdődik a fák ültetése is. És most jöjjön a
koncepció, ahogy azt március végén leírtuk:

•
•
•
•
•

fűzfaárnyékoló a homokozó köré
félkörben
45 fa, amiket még most tavasszal el
kellene ültetni
új játékelem a kapu mellé a régi helyett,
amit leszereltek. 3 ötlet: kisház, kör
forgó, köteles piramis
alagút: legyen alagút a középső nagy
vár aljában
motorozás: a kosárpályánál gu
mitéglázzuk le a dombot, amiről
csúsznak a gyerekek, és legyen gu
mitégla a kosárpályán
meglévő várat kiegészíteni pár elem
mel: vödör, fészekhinta
járműjátékok: a repülőt javíttassuk
meg, települjön egy kisvonat mellé
kismotorpálya a játszótér kerítésén
belül
szemetesek javítása
asztalpad együttes az esővédő alá
játéktároló
mini csúszda az egész piciknek
kosárpálya nagyoknak és egy KRESZ
pálya az iskolásoknak a régi sulisport
pályán.
Gedeon Tímea

Gondolatébresztő – a gyereksportról
Egyre több szülő küzd napjainkban azzal,
hogy gyermekének értékes, értelmes időtölté
si alternatívát kínáljon. Ilyen lehet a rendszeres
verseny vagy hobbisport, ami folyamatosan,
különböző módokon támogathatja gyerme
künket egész életében.
Legelőször óvodás korban, a gyerekek
alapvető biztonságérzetének javításával
(úszás, judo), majd mozgáskoordinációjuk és
készségeik fejlesztésével (foci, kidobós, kerék
pározás) segíti közérzetüket.
Ezután kisiskolásként gyermekeink még
fogékonyabbak a sportra, mivel lételemük a
játék és a mozgás, miközben napi 67 órát
kénytelenek ülni az iskolában. Ezzel együtt
arra az edzésre fognak szívesen járni, ami
ben ügyesek. Akkor lesznek ügyesek, ha
valamennyire tehetségesek az adott sport
ban és/vagy ha korán tudják elkezdeni azt,
hiszen ekkor lesznek sikerélményeik. Ah
hoz, hogy rátaláljanak az ideális sportra,
praktikus lenne, ha falunkban olyan délutáni
program is létezne, ami sportágválasztó
jelleggel, játékosan mérné fel a gyerekek
készségeit amellett, hogy bemutatja nekik
a különböző mozgásformákat.
Ha ez alsóban nem sikerül, akkor már egy
kamasz gyerekkel sokkal nehezebb lesz
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megszerettetni egy edzést, ahol mindenki 35
évvel tapasztaltabb nála.
A sporton keresztül gyermekünk meg fogja
tapasztalni a kitartó munka eredményeként
elért sikereket, a tiszteletet, az önállóságot,
az együttműködést és még számtalan hasznos
készséget. Felsőben a sikerélmények nagyban
támogatják gyerekünk önbecsülését és maga
biztosságát amellett, hogy kevesebb ideje
marad a csellengésre is.

Középiskolában és az egyetemen a sport
megkönnyítheti majd a beilleszkedését és
a párkapcsolatok kialakítását is, de még

fontosabb, hogy folyamatos kikapcsolódást,
élményt és stabil társaságot jelent számára.
Felnőttként, ha összecsapnak a feje felett
a hullámok, akkor a rendszeres sport mindig
olyan örömet és kikapcsolódást biztosít majd
neki, ahol rövid idő alatt kiszellőztetheti a fe
jét és levezetheti a feszültségét. Egy óra futás,
evezés, úszás vagy csapatsport után sikeresen
veti bele magát az adott problémák meg
oldásába. Ezen keresztül ráadásul megőrzi
egészségét, kondiban tartja a testét, és jó
közérzettel éli az életét.
Nyugdíjasként még sokkal fontosabb
23 sport rendszeres gyakorlása, nemcsak
az egészség megőrzése érdekében, hanem
a csoporthoz tartozás élménye miatt is. A
rendszeres teniszmeccsek, kirándulások,
társastáncórák tartalmas társas élményt
nyújtanak majd e nyugalmasabb életciklus
értékes idejének nagy részében is.
A fentiek miatt lenne optimális, hogy
időben elültessük gyermekeinkben a sport,
a mozgás szeretetét, hiszen ez az adottság
észrevétlenül fogja majd támogatni őket
életük minden szakaszában.
Zádor István

Szabadidő

Leajóga, a béke szigete

írta:
Frivaldszky Bernadett

Látogatás az egykori balettművész óráján
Megismerni – nyilván – csak úgy lehet, ha a tanítok, melynek során a jógát és sokévi tán
közelébe mész, úgyhogy végre én is lefárad cos tapasztalataimat igyekszem ötvözni. A
tam az óvoda épületébe. (A fényképezéssel jóga képes harmonizálni a testet és a lelket, s
egybekötött jógázás új műfaját alkottam amelynek gyakorlása segít abban, hogy a za
meg.) Élmény volt! Stresszes életűeknek jos külvilágtól befelé fordítsuk a figyelmünket,
kiváltképp ajánlom, mert más dimenzióba és megtapasztaljuk a gondolataink áramlása
kerültem, a csend és a belülre fi
gyelés állapotába, ahol azért a test
is nagyon dolgozik. A végén ott
maradtam beszélgetni:
„Tulajdonképpen hatéves ko
rom óta „mozgásban vagyok”.
Egy pár állomás az életemből:
Budapesti Állami Balett Intézet,
Zágrábi,
Belgrádi
Operaház,
Szabadkai Népszínház, Centre
Choregraphique National d’Orlean
(Nagy
József,
Franciaország),
Mozgó Ház Társulás, Bozsik Yvette
Társulat, Artus (Goda Gábor) stb. A
tánc és a színház mellett mindig is fotó: Frivaldszky Bernadett
érdekeltek a keleti kifejezésformák
(tai chi, bharata natjam, jóga), amelyekkel mögötti csendet. Sokat jelent mostanában
a művészi munka mellett már korán elkezd számomra, a figyelem, az odaadás és az a bi
tem foglalkozni, abba beépítve alkalmaztam zalom amit az óraadás közben tapasztalok.
őket. Az utóbbi néhány évben kifejezetten Igyekszem az órákon, nem csak testi, hanem
a jóga vonzáskörébe kerültem, azon belül is lelki töltődésre, pihenésre is fókuszálni. A jóga
gerincjógával kezdtem foglalkozni. 2013 óta oktatása számomra öröm, és lehetőség ön

frivaldszky.bernadett@2097.hu

magam folyamatos fejlesztésére, miközben
megpróbálom továbbadni azt a tudást, amit
a jóga és a tánc kimeríthetetlen eszköztárából
nap, mint nap kapok. Egy kicsit azt hiszem
közösség is lettünk, akik óhatatlanul megoszt
ják egymás sorsát, bánatát és örömét is.”
Kértünk emailen véleményeket
ehhez a kis íráshoz, szép számban
érkeztek:
„Eleinte nem volt könnyű. Voltak
kényszer pihenők, de mindig vissza
tértem…és fokozatosan fejlődtem.
Felfedeztem, hogy vannak izmaim,
egyre jobban lazultak az ízületeim.
Megtanultam lélegezni, befelé fi
gyelni.”
„Tudtam, hogy az első alkalom
mindent eldönt majd. És elsősorban
nem a gyakorlatok milyensége vagy
nehézsége a fontos, hanem a tanár
személyisége. Amikor Lea költöz
ködött és pár hétig nem volt óra,
szenvedtem.”
„Néha a testünket sanyargató erős órát tart,
néha inkább a lelkünket edzi.”
„Igazi közösség gyűlt köré: értjük, kedveljük
és segítjük egymást.”

A Pilisborosjenői Utánpótlás SC története
Nyári táborok, foci- és kosárlabdaedzések a környéken
2015 tavaszán Gáspár Erik barátommal úgy
döntöttünk, hogy beindítjuk Pilisborosjenő
gyerekseregének a sportéletét. Szerettük vol
na, hogy más gyerekek is megtapasztalhassák
azt, ami anno nekünk örömet és boldogságot
vitt az életünkbe.
Megszerveztük számukra az I. Pilisboros
jenői Focitábort. Minden
várakozásunkat felülmúlta
az igény a nyári napközis
táborozási lehetőségre. Jól
estek a tábor utáni vissza
jelzések; a szülők azt kérték,
indítsunk rendszeres sport
foglalkozást szeptembertől.
Valami elindult...
A sok negatív tapasztalat
a magyar labdarúgással kap
csolatban csak megerősített
minket abban, hogy meg
mutassuk, máshogy is lehet.
Kiabálás helyett azt mondjuk
el, miben kell változni, hogy
jobb legyél. Arcoskodás és
beképzeltség helyett képzésekre jártunk, hogy
szakmailag is fejlődhessünk.
A labdarúgóedzések 2016 szeptem
berében kezdődtek, év végére 60 gyerek

járt hozzánk focizni. 2018ban öt napközis
nyári tábort szerveztünk. Sporttáborunk
ban azoknak is lehetőséget biztosítunk a
mozgásra, akik nem szeretik a labdarúgást.
Nem számít nálunk, hogy milyen az előkép
zettsége a gyereknek, tude jól focizni. Az
számít, hogy megszeresse, amit csinál.

Keményen dolgoztunk, hogy megadjuk a
gyerekeknek, ami nekünk nem adatott meg.
Egy rendes, műfüves focipályát. Nem ma
gunknak építettük; a gyerekek öröméért dol

írta:
Selmeczi Tamás
ujsag@2097.hu

goztunk. Az ő csillogó szemüket láttuk lelki
szemeinkkel.
A kemény munka meghozta gyümölcsét.
2018 tavaszától már a magunk építette
műfüves focipályán tartjuk az edzéseket. A
gyerekeknek nem számít, hogy helyenként
göröngyös; élvezik a „mennyei megyei”
hangulatot.
2019 májusára több mint 170 gyereket
sportoltatunk a környéken. A gyerekek lab
dát rúgnak és kosárlabdát pattogtatnak. 75
igazolt labdarúgónkkal, U7, U9, U11 és U13as
korosztályokban hétről hétre Bozsiktornákon
veszünk részt. Kiemelt játékosunk van az
alközponti válogatott edzéseken.
Hittünk benne, hogy valami jó dolog elindul
hat. Hittük, hogy átadhatjuk, amit megtapasz
taltunk gyerekkorunkban. Hittünk benne – és
valóra vált.
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A hónap témája

fotó: Kádár Viktor

Óvoda civil összefogásból

A Pilisborosjenői Gyöngyharmat Waldorf Óvoda története
A Pilisborosjenői Gyöngyharmat Waldorf Óvoda negyedik tanévét
immáron saját épületében kezdte meg tavaly szeptemberben.
Példaértékű a szülői összefogás – mellyel ingatlant vásároltak és annak kibővítésével lakóházból óvodát faragtak.
Interjú Verba Judittal, az óvodát fenntartó egyesület elnökével.
ZSR: Meséld el, kérlek, hogyan jött létre
a Gyöngyharmat Waldorf Óvoda Pilisborosjenőn!
VJ: Négy évvel ezelőtt, 2015 tavaszán ti
zenketten, szülők és óvónők összefogtunk
azért, hogy megvalósítsuk az álmunkat, és
létrehozzunk a faluban, a gyerekeknek ideá
lis környezetben egy Waldorfóvodát. Nem
volt pénzünk, nem volt épületünk, de volt
hitünk, akaratunk, kitartásunk. Egymásban
erősítettük azokat az erőket, amikkel akkor
négy hónap alatt létre tudtuk hozni az óvodát.
Érkeztek sorra a családok és a kisgyermekek…
Szeretettel, segítőkészséggel fogadtak min
ket a falu óvodájában, ahol bérelni tudtunk egy
épületrészt. Három évig élveztük a helyi óvoda
vendégszeretetét, és folyamatosan a végleges
helyet kerestük az óvoda számára.
ZSR: Hogyan találtatok saját otthonra?
VJ: Mivel nem találtunk alkalmas bérelhető
ingatlant, vettünk egy nagy levegőt, és az
egyesületünk eldöntötte, hogy saját ingatlant
vásárol. Rövidesen megtaláltuk a Budai úti
házat. A kedves tulajdonosok, Kondacs bácsi
lányai segítőinkké váltak abban, hogy a régi
szülői ház óvodává válhasson, élet tölthesse
be a teret, a szép, nagy kertet.
ZSR: Egy ekkora projekt biztosan nem
működik külső források nélkül. Hová tudtatok fordulni?
VJ: A szülők által összeadott önrészhez jóko
ra, 30 millió forintos bankhitelt vettünk fel 10
éves futamidőre. Emellett megkezdtük az
adománygyűjtést, a pályázatírást. Jótékonysá
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készítette:
Kádár Viktor
kadar.viktor@2097.hu

gi koncertet adtunk, garázsvásárt rendeztünk. kovácsolt minket.
Terveztünk, álmodtunk. Segítettek a szülők, a
ZSR: Milyen az élet az új óvodaépületben?
barátok, segített az Önkormányzat. Pályázato
Szülőként fantasztikus érzés úgy belépni,
kat nyertünk két német alapítványnál, így már hogy ez itt a mi kezünk munkája. Otthonos me
összeállni látszott a felújításhoz és bővítéshez legség árad a házból. Az óvónők puha fészekké
szükséges összeg.
alakították a tereket, ahol mindennek megvan
ZSR: Milyen erőkre volt szükség a szülői a helye. A csoportba 25 kisgyermek jár, ők meg
közösség részéről?
is töltik a házat. Jó, amikor kifuthatnak az óriá
VJ: Két szülőtársunk magára vállalta a pro si kertbe, ahol napi több órát töltenek.
jektvezetést, és az egész nyarat az építkezésen
ZSR: Milyen a falubeliek/más településektöltötték önkéntes munkában. Jöttek hétről ről érkezők aránya?
hétre az apukák, segédmunkát végzett a szülői
Jelenleg a csoport több mint fele, 14 kisgyer
közösség, szintén önkéntes munkában: sok mek helybéli. A többiek a környékről érkeznek.
száz óra árokásás, talicskázás, rakodás; min
ZSR: A Waldorffal szembeni talán legdent megcsináltak, amit rájuk osztott a két pro népszerűbb sztereotípia, hogy burokban
jektvezető. És a végén az anyukák és óvónők nevelik a gyerekeket, így nekik később nemegtöltötték lélekkel a házat. Bekerültek a héz lesz a „rideg valósághoz” alkalmazkodbútorok, függönyök, szőnyegek, tányérkák, niuk. Ti hogyan látjátok ezt belülről?
poharak, rend és tisztaság lett. Jöhettek a
Jó lenne, ha az életünk nem volna rideg
hatóságok, sorra megkaptuk a szükséges valóság! Mitől az? Ki teszi azzá? Az a gyerek,
engedélyeket is. Kemény, munkás hónapok akinek boldog és kiegyensúlyozott a gyer
voltak a határidők, az építőipar nehézségei és mekkora, aki megélheti a szabad játékot,
az anyagi terhek
az elmélyült tevékenységet, aki
nyomása
alatt. „Elképzeltünk egy falusi a természettel van élő kapcsolat
Emellett azonban
ban, aki biztonságban és elfogadva
rengeteg szép, fel Waldorfiskolát, amely
érzi magát, aki sokat gyakorolja a
emelő pillanattal, kicsi, barátságos,
másokkal való együttműködést, a
együttműködés
konfliktuskezelést, az várhatóan
sel, segítségekkel, emberléptékű.”
stabil, egészséges felnőtt lesz, aki jó
összefogással teli
eséllyel megbirkózik a nehézségek
időszak volt, aminek végén, 2018 szeptem kel felnőtt korában is.
berében megnyithattuk a kapunkat a kis
ZSR: Egy másik közkeletű vélekedés, hogy
gyermekek előtt az újjávarázsolt épületben. A a Waldorf magániskola, és csak a tehetősek
közös munka, a közös cél még inkább össze kiváltsága.

A hónap témája
VJ: A Waldorfintézményeket világszerte a
szülők igénye hívja életre és nonprofit civil szer
vezetek tartják fönn. Így tehát a Waldorfóvo
da, iskola hangsúlyozottan nem magánvál
lalkozás. Mivel a pedagógia államilag elismert,
így mi is kapunk állami normatív támogatást.
Ez azonban nem elég az intézmények fenn
tartására. A szülők adományaikkal támogatják
a fenntartó egyesületeket, alapítványokat, így
járulnak hozzá a működtetés költségeihez. A
cél az, hogy anyagi helyzettől függetlenül min
den gyermek járhasson Waldorfiskolába. Száz
évvel ezelőtt született ez az alapeszme, azóta
is tartják magukat ehhez az óvodák és iskolák.
A szülői közösség úgy teszi meg pénzügyi
vállalásait, hogy akik megtehetik, többet vál
lalnak, akik nehezebb anyagi helyzetben van
nak, azok kevesebbet. Mindez önbevallásos
alapon, a mi egyesületünkben egymás felé

Milyen a Waldorf-óvodai élet?
Az óvodában a gyermekek nevelésének
egyik alappillérét a ritmusok adják. A napok
ritmusa, a heti ritmus, az évszakok, az ün
nepek azok, amelyeknek ismétlődő szokás
rendszere mélyen beépül a kisgyermekbe,
és oly szilárd biztonságérzethez vezet, ami
felnőtt koráig elkíséri.
Amikor a kisgyermek reggel belép az
óvodába, az illatokról, a kikészített tevékeny
séghez szükséges eszközökről tudja, hogy
milyen nap van, és biztonságban érzi magát.
„Anya, ma cipónap van! Ma festésnap van!”
Az év ritmusának megéléséhez sokat ad
nak az ünnepkörök, az év időszakai. A keresz
tény ünnepkörben zajlik az élet. Mindez az
érzékszerveken, az átélésen és a cselekvése

Miért jött létre a Waldorf?
Rudolf Steiner az első világháború kitörése
előtt megpróbálta meggyőzni Európa akkori
vezetőit arról, hogy társadalmi változásokra
van szükség, különben háború lesz. Nem hall
gattak rá (sem). 1919ben egy gyárossal, Emil
Molttal összefogva azért alapították meg az
első Waldorfiskolát (Molt gyára volt a Waldorf
Astoria, és az ottani munkások gyerekeinek
hozták létre az iskolát), mert Steiner arra ju
tott, hogy a politikusokkal és a felnőttekkel
nincs mit kezdeni, nem fognak valódi tár
sadalmi reformokat véghezvinni. Viszont, ha
sikerül felnevelni egy olyan új generációt, akik
már másképp gondolkodnak, és ők elérnek
egy kritikus tömeget, akkor van reménye az
emberiségnek arra, hogy emelkedni kezdjen,
és ne süllyedjen végképp a materializmusba,
az anyag rabságába, a hatalom és pénz füg
gésébe, és ezzel ne irtsa ki önmagát és a Föl
det. Képes legyen újra emelkedni, összekap
csolódni a saját isteniszellemi eredetével.
Az az eszme, aminek felvételére,
megértésére és az ebben való életre megérett
az emberiség, a híres Szabadság, Egyenlőség,
Testvériség eszméje. Ennek helyes értése

nyíltan történik, tudva, hogy közös a fele
lősségünk a gyermekeink nevelési ellátásáért.
ZSR: Mik a hosszabb távú terveitek?
VJ: A világ gyorsul, az életünk egyre zaklatot
tabb. Mi, felnőttek hozzuk ezt létre. Elveszít
jük a kapcsolatot a természettel. De vajon
mire van szüksége egy kisgyermeknek ahhoz,
hogy egészséges, kiegyensúlyozott, boldog
felnőtt lehessen? Hitünk szerint a gyermek fej
lődése nem felgyorsítható. Mindennek ideje
van. Elképzeltünk egy falusi Waldorfiskolát,
amely kicsi, barátságos, emberléptékű. Ahol a
gyerekek megélhetik az egyszerű falusi létet,
harmóniában a környezettel, növényekkel, ál
latokkal, felnőttekkel, egymással. Ahol a helyi
mesterek bevonásával kézműveskedhetnek,
ahol kertet és földet művelhetnek, ahol az
erdő világa karnyújtásra van.
A faluban körülbelül 200, Waldorfintéz

ken keresztül. Drámajátékban játsszák el a
gyerekek Szent Márton, Jézus születésének,
a háromkirályoknak történetét, ahol minden
szereplő bőrébe bebújnak heteken keresztül
váltva egymást, így élve meg életre szóló lelki
és morális mintákat.
Az utánzás szintén lényeges pedagógiai
eszköz. Az óvodáskorú gyermek utánzással
tanul. Nem tud nem utánozni, mindent így
sajátít el. Ezért óriási felelősség, hogy az őt
körülvevő felnőttek milyen mintával szolgál
nak a számára. Az óvónők csendes, szelíd,
szeretetteli jelenléte, a folyamatos értelmes
tevékenység, amibe a gyermekeket bevonják
– nem kényszerrel, hanem utánozható mintát
adva – a későbbi tevékeny élet megalapozása.
Együtt pakolnak, terítenek, pucolják az almát
a tízóraihoz. Szándékosan kevés a beszéd,
mert az óvodáskor még nem elsősorban az in

egy olyan társadalomhoz vezethet, ahol a
szabadság a szellemi életben kap vezető
szerepet – szabad vallásgyakorlás, szabad
sajtó, szabad oktatás – vagyis nem államilag
vezérelt, szabad kulturális élet. Az egyenlőség
a jogrendet vezeti, vagyis a kapcsolatokban, a
törvény előtt, szavazatokban minden ember
egyenlő annál a jogánál fogva, hogy ember.
Mindenkit megillet az emberi méltóságának
tisztelete. Az állam ebben a társadalomban
csakis a jogot irányítja, egyáltalán nem vesz
részt sem a szellemi, sem a gazdasági élet
ben. A gazdaság területén, ami az összes em
beri szükségletek kielégítéséért felel, a test
vériség a vezető rendező elv.
Egy ilyen társadalomban az emberek a saját
küldetésükben élve egymás szükségleteinek
kielégítéséért dolgoznak, vagyis egymást
etetjük. Nincs kizsákmányolás, senki sem
tulajdonosa a természeti erőforrásoknak,
csak tisztelettel használja azokat. Áru nem
lehet természeti erőforrás vagy a másik em
ber munkaideje. Csak az értékteremtő te
vékenység maga lehet az áru. Akinek több
van, az ad annak, akinek éppen kevesebb. Az
emberek magasabb énjükhöz tudnak kap
csolódni, ki tudnak emelkedni az önzésből

ményekben tanuló, tanító, dolgozó gyermek
és felnőtt él. Mind az óbudai, mind a solymári,
pesthidegkúti és pilisszentlászlói Wal
dorfiskolákban nagy a túljelentkezés. Jelenleg
a falunk is növekszik még, információink sze
rint 600 építési telek van kialakítva vagy elad
va, és zajlanak az építkezések. Ürömön talán
még intenzívebb ez a helyzet.
Ez a két szempont arra ösztönzött min
ket, hogy komolyan elgondolkodjuk egy
Waldorfiskola alapításán, amelynek a fa
lunk adhatna otthont. Ennek a folyamatnak
az elején tartunk. A következő lépés, hogy
beszélgetéseket kezdeményezzünk erről a
környező iskolákkal, így a helyi iskolával is, és
szülői igényfelmérést is tervezünk. A többi a
jövő zenéje…

tellektust célozza meg, hanem az érzékszervi
tapasztalást, a testélményeket, a cselek
vésen keresztüli tapasztalatszerzést. Ezek
lesznek stabil, jó alapjai a későbbi morális és
intellektuális nevelésnek, és az egyensúlyban
fejlődő képességeknek.
Mindezekhez társul a természettel
való harmonikus együttélés megtanulása.
Sok szabadban töltött idő, a természetes
anyagokkal körülvett világ. Kő, fa, gyap
jú, textilek veszik körül a gyerekeket kint
és bent. Minden egyszerű, ezáltal tág teret
kap a fantázia és a kreativitás fejlődése.
Kevés a tárgy, kevés a játék, így a gyerekek
egymáshoz kapcsolódnak, együtt játszanak,
és így tanulják a szociális együttlétet, a társas
kapcsolatokat is.

és az anyagba ragadtságból, és össze tudnak
egymással kapcsolódni. Növekszik az empá
tia, az elfogadás, a szeretet. A cégeket, és
minden más közösséget a közösség maga
önigazgatóan képes vezetni, nem hierarchi
kus berendezkedésből.
Bár utópisztikusnak hangzik, de ezek azok
az eszmék, amelyeknek érdekében létrejött
a Waldorfiskola. Azért, hogy az ott tanító
és remélhetőleg már így működő felnőttek
ezt a mintát adják a gyerekeknek, akiknek
ez válik természetessé. Mi, szülők pedig, ha
egyáltalán foglalkozunk ezzel, hogy valójában
ez a lényeg, akkor szintén fejlődésre vagyunk
ösztökélve. Én magam át tudome lépni a
saját árnyékomat? Tudoke így kapcsolódni
a közösséghez, az embertársaimhoz? Képes
vagyoke adni a sajátomból egy magasabb
célért vagy a másik ember gyerekéért azért,
hogy ő is kaphassa mindezt?
A Waldorf a családnak is iskola, önismereti
út, és bármennyit föl lehet venni az impulzus
ból. Lehet érintetlenül távozni 13 év után is,
és lehet teljesen megváltozni. Természetesen
lehet otthagyni is, vagy oda sem menni. Ez
szabad akarat kérdése, és mind rendben van.
Verba Judit
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Hagyomány

Vajon mit rejt a Rosaliakapelle?
saliakapelle történetéhez. Hagyományosan
minden évben szeptember 4én, Szt. Rozália
napján gyertyás menet indul a templom elől a
Rozáliakápolnában tartott esti szentmisére. A
történeti leírás mellett a kápolnabelső fotója
örömére szolgálhat majd mindazoknak, akik
nek arra sétálva, kirándulva nincs lehetőségük
betekinteni.
N-F Ildima

fotó: Kádár Viktor

Mivel a kápolna egyetlen napot kivéve egész
évben zárva van, és a történetét is kevesen
ismerik, arra gondoltunk, hogy – a plébános
atyával egyeztetve – egy kis ismeretterjesz
tő táblát helyeznénk el az épületnél. A német
nemzetiségiek által megőrzött, Pilisborosjenő
történetét feldolgozó, német nyelvű nagy
könyv részletes alapanyagot szolgáltat a Ro

Magyar hősök emlékünnepe
Megemlékezés a templomkertben – 2019. május 26., mise után (kb. 11:30)
A magyar hősök emlékünnepét má
jus utolsó vasárnapján tartják azokra
a magyar katonákra és civilekre em
lékezve, akik az életüket áldozták Ma
gyarországért.
1925. március 22én rakták le
a pilisborosjenői emlékmű alap
kövét, és május 24én állították fel az
első világháborúban elesettek em
lékére. Payer János főjegyző mellett
József királyi főherceg tartotta az
ünnepi beszédet.
Pilisborosjenő I.
világháborús vesztesége 67 fiatal hősi
halott volt. A II. világháború eseményei
már több családot érintettek. A faluban
A tavalyi koszorúzás

nem annyira, de a városban már ellátási
nehézségekkel küszködtek. A faluban
is bevezették az élelmiszer, cipő stb.
jegyeket. A kötelező SSsorozás és a
leventék besorozása a katonakötelesek
korát már 16 évre csökkentette. Min
den épkézláb férfi katona lett 16–44
éves korig.
Forrás: Gröschl György – Gröschl
Györgyné Götz Mária: Szülőföldünk
Pilisborosjenő 2000

fotó: Frivaldszky Bernadett

“

„Egy utca- vagy intézménynév persze alig több üres szónál, ha a névadó története nem kerül be a közösség
kollektív emlékezetébe. De mégis több, mintha ez sem lenne, és már a név is elillanna az emlékekből.”
Nyáry Krisztián
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Jenői Szalon – Dér Andrással
„Széles életet kellene élni, hiszen a hossza nem befolyásolható. Nagyobb
bűnt követ el az, aki az életem tartalmát veszi el, mint aki az életet.
Az életem tartalma pedig a szabadság.” – kaptuk az útravalót Dér András filmjében Goldschmidt Dénes pszichiátertől.

írta:
Medvecki Réka
medvecki.reka@2097.hu

Nem kell ahhoz spirituális embernek len ügynökmúltja jóval halála után lepleződött le. Goldschmidt élt, esetleg ez belefért?
ni, hogy megérezzük; a Pilisnek különleges A még életében létrehozott és működtetett in
„Az ügynökként élt emberek akkor, vagy
erői vannak. „Elég elhagyni a nagyváros za tézetek (Intapuszta és Pesthidegkút) dolgozói, később megbántáke, hogy így éltek?” Sok em
ját, bekanyarodni körforgalmunkon, s már leszármazottjaik és elsősorban Goldschmidt ber, sok történet, de vitába fogtunk az ügyben,
érezzük is a feltöltő
hogy morálisan kinek mi
energiát” – mondja egy
elfogadható. Az, hogy
szomszédunk.
Egyik
halála előtt „meggyón
közösséget a másik után
ta”, beismerte ügynök
megismerve újra és újra
múltját, vagy hogy élete
olyan emberekbe bot
végéig bánja, hogy nem
lom, akikkel egy nyelvet
tudta elmondani, vagy
beszélünk, egymás gon
hogy csupán elvégzett
dolatát fejezzük be, akik
munkaként tekint rég
pont arra a kérdésre ke
múlt tevékenységére?
resik a választ, amelyet
„Hogyan dolgozható
mi is feltettünk már.
fel ez utólag a sze
A Jenői Advent is
replők
többségének
így jött létre szinte
élete után?” Andrást és
magától. A szervezése
filmjén keresztül ben
után úgy éreztük, talán
nünket is a személyes
érdemes folytatni. El
történetek izgattak. A
fotó: Medvecki Réka
magányosodó világunk
leány, a barát, a kolléga
ban falunkban olyan, az élet minden területére Liza, a doktor lánya életébe tekinthettünk be és a néző is reménykedik, próbálja menteget
kiterjedni tudó és akaró közösségi erők András és társa, Muhi Klára szemén keresztül.
ni, vagy elfogadható magyarázatot adni, hogy
működnek, amelyeket tovább kell vinni.
Beszélgettünk a filmalkotás nehézségeiről, a nyomás kisebb legyen.
A csodás környezet művészeket, alkotókat, a témától teljesen elzárkózó szakmabeliekről,
A történet abszurditását is megmutatja a
gondolkodókat gyűjt maga köré, akiket ér a sok kötöttségről például
film, amelyet András
demes megismernünk, így az ő szemükkel az anyagiakban vagy a film
is feszegetett: „Hogy
is ránézhetünk világunkra. A beszélgetés, az hossza tekintetében.
történhet az, hogy az
Goldschmidt: „Nem
együttlét és a szórakozás is fontos nekünk, de
Vendégeink szerint ez
értelmiség és egy, az
beszélgetünk eleget, nincs
keressük a fejlődés lehetőségeit is, hogy töb a lebilincselő, képileg és
emberrel és a lélekkel
beszélgetési kultúránk,
bek legyünk minden találkozástól!
zeneileg is nagyon erős
foglalkozó szakma –
mind kevesebbszer tesszük
Így fogalmazódott meg a Jenői Szalon gon hatású film „nem engedett
ahogyan a történelmi
dolata is. Az elnevezés a csokornyakkendős elit kibújni senkit a történet
egyházak is – a szőnyeg
fel azt a kérdést, hogy
helyett sokkal inkább a tudatosan minőségi alól”. Megrendítő pillana
alá söpri ezt a témát és
Miért?, mint ahányszor kelegyüttlétre, beszélgetésekre szeretne utalni.
tai mindannyiunkat gon
nem feldolgozza?” Nem
lene, mert akkor egy csomó
Ezúttal Dér András volt a vendégünk.
dolkodásra, önvizsgálatra
állnak készen rá? Már
minden kiderülne!”
András is több mint 25 éve falunk lakó késztettek.
Felismertük,
rég megtették? Nincsen
ja feleségével, Dér Denisával, aki nemcsak hogy abba a generációba
Magyarországon erre
remek színésznő, de csodálatos masszázsaival tartozunk, akiket kevés
narratíva? Esetleg nem
és nyers ételcsodáival sokunkat elvarázsol. bé vagy jobban, de biztosan megérint a sze is dolgunk ez?
Három gyermekük már kire
le az ‘50es évektől
A múltba tekintés és önvizsgálat kapcsán
pült a családi fészekből; Asia,
a
rendszerváltásig felmerült: „Ha 3040 év múlva a jelenlegi
Zsolt és Marus mindannyian
eltelt
időszaknak. életünkre tekintenek utódaink vagy mi ma
Goldschmidt: „Biztos
a film és a színház körül te
Kérdéseket tettünk gunk, akkor lesze olyan tevékenységünk,
vagyok benne, hogy mindvékenykednek. Egyszer talán
fel, amelyeket talán melyre ugyanezt mondhatják: »Hiszen tudta,
halálig képesek vagyunk
együtt is találkozhatunk velük.
csak
társadalmi hogy morálisan nem elfogadható, hogy kárt
változni. De ugyanilyen
András
operatőr,
for
szinten lehet meg tesz a gyermekeink, unokáink életében is és
gatókönyvíró, színházi és
válaszolni,
mégis mégis csinálta.«” Pl. környezetszennyezés...
biztos vagyok benne, hogy
filmrendező. Színházi bemu
költői, vagy befelé
Goldschmidt: „Nem beszélgetünk ele
parancsra nem.”
tatója, A pillangók szabadok,
szóló kérdésekként get, nincs beszélgetési kultúránk, mind ke
valamint Az ismeretlen An
fogalmazódnak csak vesebbszer tesszük fel azt a kérdést, hogy
tall József című film után a legújabb, A sza meg (még): „Mi lehetett a motivációja va Miért?, mint ahányszor kellene, mert akkor
badság bolond körei című dokumentumfilmjét lakinek, hogy jelentéseket készítsen?” Zsa egy csomó minden kiderülne!”
vetítette le. A film Goldschmidt Dénesről, egy rolás? Vagy „üzlet”, például, hogy ennek árán
Kérdezzünk és beszélgessünk együtt
korábban szakmailag és emberileg is meg hozhatta létre és működtethette oly szabadon tovább! A következő alkalommal, május 28án
kérdőjelezhetetlen pszichiáterről szól, akinek a két intézetet? A szabados életbe, amelyet Hirtling Istvánnal találkozhatunk.
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Ec-pec elmehetsz: a bolhapiacra!
Játszhatunk boltosat felnőttként is, juhéj
A művház termében minden asztal elfogyott
a raktárból, most benn vagyunk, hűvös szél fúj
kinn, bár jobb szeretjük a parkolóban levést, a
napfényt, levegőt, azt, hogy a faluban
járkálók lássanak minket, odaszólhas
sunk: „Itt vagyunk már, gyere!”
Boldogság, a játék és az újra
hasznosítás öröme, meg egy kis pénz.
Mert jó valamit vissza is kapni; akkor
megvan az az érzés, hogy valamikor
nem pocsékoltunk annyira... kisimul az
egyensúly.
Sok a kiskamasz is, akik már most
megtanulnak árat adni játékaiknak,
dolgaiknak és értékesíteni azokat! Meg
tanulják az újrahasznosítást és örömet
okozni másoknak, hogy megkaphassa
egy gyerek, aki esetleg régóta vágyott
rá, de az eredeti ára borsos volt a
szüleinek. A kisebbek édesanyjuk öléből

incselkednek velünk!
Megy a nyüzsgés… Körbekukucskálás,
kinek milye van ma. A ruhák, cipők, táskák,

konyhafelszerelések, játékok, iskolai dolgok,
film és zenei ketyerék, porcelán a padlásról,
masszírozó henger vár új gazdájára! Legaláb
bis egy időre, aztán jön a következő tu
lajdonos!
Mi állunk kupacaink felett, és közben
beszélgetünk, sokat nevetünk, vicce
lődünk, talán több hónapja nem látott
falunkbelivel találkozhatunk itt.
...és kávézunk, amit általában Csányi
Márti főz le otthon, és sütit is hoz,
amit valamelyik lánya vagy ő süt, be
főttesüveg mellette: adományt adsz a
frissítőkért, ami a családsegítőbe megy,
hogy odakerüljön, ahol szükség van
lisztre, cukorra – a még szegényebb
emberekhez.
Újrahasznosító bolhapiac ez a ja
vából! Idenézzetek, pestiek!
Pomázi Ági

fotó: Frivaldszky Bernadett

Bringás zsongás a Mandelbrot udvarán
2019 első tavaszi hétvégéjén, már
cius 30án közös bringaszereléstől volt
hangos a Mandelbrot pékség udvara.
A pékség szervezte program keretében
kerékpáros szakemberek segítették
ingyenesen a helyi lakosokat a tél végi
bringaellenőrzésben. A közös szerelés és
tanácsadás mellett szerelőállványokat,
szerszámokat, alapvető alkatrésze
ket is biztosítottak a résztvevőknek.
A bringások friss péksüteményekkel
és a Hajnali Sörfőzők Fraktál és Porter
söreivel támogatva több mint 50 fa
lubeli kerékpárt vizsgáltak át: gyerek
bicikliket, terepbringákat, városi kerék

fotó: Kádár Viktor

fotó: Kádár Viktor

párokat is „újjáaélesztettek”.
Az esemény nemcsak remekül
összehozta a pilisborosjenői bringás
közösséget, hanem rávilágított arra
is, hogy lenne igény a faluban egy he
lyi bringaszerelőre – különösen, ha
azokkal a túra és terepbringásokkal
is kalkulálunk, akik tőlünk indulnak a
terepre, a Pilisbe.
A Mandelbrot pékség pedig újfent
bizonyította, hogy nemcsak a kakaós
csigában, hanem hasznos közösségi
események szervezésében is jó! Sőt,
egyre jobb!
Tömöri Balázs

I bike Budapest
2019. április 28án került megren
dezésre az I Bike Budapest névre
hallgató kerékpáros felvonulás. A
rendőrség adatai szerint idén tízezer
ember vett részt a felvonuláson. A ren
dezvény célja, hogy egy mindenki által
bebiciklizhető Budapestre hívják fel a
figyelmet a résztvevők.
Idén, a borús idő ellenére, több mint
egy tucat pilisborosjenőivel együtt te
kertünk be a felvonulásra, ahol más fa
lubeliek is csatlakoztak hozzánk. Boros
jenőről jelenleg is többen kerékpárral

közlekednek a városba(n), azonban a
biztonságos közlekedés feltételeinek
megteremtése esetén (kerékpársáv, jó
minőségű útburkolat, sebességkorlá
tozás stb.) többek számára válhatna
a kerékpáros közlekedés valós alter
natívává az autókkal vagy a tömegköz
lekedéssel szemben.
Köszönjük a résztvevőknek a jó
hangulatú közös tekerést! Jövőre is
találkozunk!
Bihaly Áron

fotó: Kádár Viktor

„Az élet olyan, mint a biciklizés. Ha meg akarod tartani az egyensúlyt, mozgásban kell maradnod.”
Albert Einstein
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„nincs időm”
14 éves lány vagyok, és van mobiltelefonom.
Amikor megkaptam a mobilomat, persze az
iskolában is használtam, annak ellenére,
hogy nem szabadott volna. Egy évre rá egy
olyan iskolába kerültem, ahol anynyit tele
fonozhatsz amennyit szeretnél, és ráadásul
gépen tanulunk, ami az internet korlátlan
használatát jelenti. Első évben persze nagyon
jó volt mindent lefotózni, képeket mutatni
egymásnak, instagramozni és facebookozni,
„Jajj, nézd ezt a posztot, én 300 likeot
kaptam a képemre!” és ehhez hasonló mon
datokat mondani.
Két éve járok ide, és fél éve, amikor telefon
függővé váltunk mindannyian, én és a barát
nőim, és ebédszünetekben csöndben ültünk
és pörgettük az instát, akkor jutottam erre a
döntésre: nekem ebből elég.
Könyveket kezdtem olvasni, és szerencsére
ez a többiekre is ráragadt, úgyhogy ezt a részt
a szememben kipipáltam. Aztán jött az, hogy
én lettem a fura.
Próbáltam mindenkivel tudatni, hogy
mennyi időt veszít ezzel. Ezt persze nem
erőszakosan csináltam, de mindenki megutál
ta, hogy én más vagyok, hogy én próbálok vál
toztatni, hogy én...
Suli után ráérsz? Nincs időm.
A legtöbb korombéli gyerek azt vallja, hogy

nincs ideje. Ez azért fura, mert ha megnézné
bárki a képernyőidejét (amit a modernebb esz

fotó: Patrus Dóra

közök/frissítések már mérnek), akkor ledöb
bennének, mivel minimum 5 órát töltenek úgy
a telefonjukon, hogy nem történik semmi.
De tényleg. Semmi. Ha egyedül vannak,

mit csinálnak? Elő a mobilt, és megy az insta,
a játék, az sms, a facebook, de semmi olyan,
ami értékeket teremtene. Könyveket akkor
vesznek a kezükbe, ha kötelező, de általában
azokat is hangoskönyvben hallgatják meg.
Elvesztek a gondolatok, nem gondozzák a
tehetségüket, nincsenek hobbik és nincsenek
offine kapcsolatok. És ez mélyen elszomorít.
Ha visszagondolok arra, mennyi idő veszett
el az életemből, néha elfog a sírás. Néha
azt érzem, ez egy olyan erő, ami mindenkit
beszippant; a felnőtteket, a tizenéveseket és
már a kisbabákat, kisgyerekeket is. És min
denki teljesen természetesnek tartja. Senki
nem tiltakozik ellene. És amikor én visszagon
dolok a legszebb emlékeimre, be kell látnom,
hogy a telefon ott volt, ha a nyaraláson volt
valahol wifi, én előkaptam a mobilom, hogy
csekkoljam, ki írt rám. Sok embernek több az
online kapcsolata, mint az élő. És tehetetlen
vagyok. Mindenki az. Aki benne van, és aki
már kijött belőle.
Úgyhogy ha ezt a cikket olvassa bárki, meg
kérem: ha van egy kis ideje, ha egyedül van,
ha este nem tud elaludni, ha reggel felkel, cse
lekedjen. Figyeljünk egymásra. Maradjunk off
line.
Dömötörfy Bóra

Pilisborosjenői utánpótlás-tőrözőt díjazott a MOB
Sperka Jázmin tehetségére már a női tőrválogatott vezetőedzője is felfigyelt
A múlt hónapban töltötte be 13. születésnap
ját a pilisborosjenői Sperka Jázmin, aki a
Budapesti Honvéd Sportegyesület (BHSE)
színeiben, tőr fegyvernemben 2,5 éve verseny
szerűen vív. De nem akárhogy ám! Korosz
tályos versenyeken alig akad legyőzője. Sőt,
máris a magyar női tőrválogatott vezetőedző
je, Marco Goncalves foglalkozik vele, és a
Vívószövetség
utánpótlásválogatottaknak
szervezett edzéseire is jár. Jázmin munkája
és sikerei elismeréseként januárban a Sport
XXI., a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) után
pótlástámogató programjának díjazottja lett.
Annak ellenére, hogy Jázmin 2016 őszén
kezdett csak vívni, hamar beérte és rendsze
resen maga mögé utasítja a korosztályában
régebb óta vívó fiatalokat. 4 hónap vívás után
megnyerte élete első versenyét, majd 2017
ben sem talált korosztályában legyőzőre.
Hazai versenyeken rendre idősebbek között
is indul és a legjobb 8 között végez. Idén már
ciusban, korosztályában a legjobb magyarként
a 11. helyen végzett Wrocławban, az után
pótláskorú versenyzők világversenyén, ahol 20
nemzet 220 versenyzője mérte össze tudását.
Egy hónapra rá pedig megnyerte a hazai
korosztályos országos bajnokságot!

A már most jelentős éremkollekcióval ren
delkező pilisborosjenői utánpótlástőröző
kőkeményen meg is dolgozik az ered

ményekért! Jázmin heti 4 x 2 órát edz, és 3/4
9 előtt nemigen ér haza. Szerencsére az esze
is hasonlóan vág, mint a félelmetes tőrös bal
keze: remélhetőleg jövőre is ugyanúgy 4es,
5ös lesz mindenből, mint idén a Pilisboros
jenői Német Nemzetiségi Általános Iskola ha
todik osztályában.
Jázmin a sport szeretetét „otthonról hozza”,
hiszen testvére kézilabdázik a Honvédban,
míg édesapja, Sperka „Speró” Tamás elismert
hazai terep és ultrafutó, aki már kilencszer
teljesítette az egyik legrangosabb nemzet
közi, UTMB nevű, Mont Blanc körüli terep
futóversenyt. Legutóbb az év elején adott
nekünk is ízelítőt tempójából, amikor szer
vezőként is 9 kört teljesített a Kevély Körüli
Keringés versenyen.
Sperka Jázmin a Gyermek Országos Bajnokság egyéni első helyezéséért, illetve a
csapat harmadik helyezéséért járó érmekkel
és kupákkal, 2019. április 28.
Tömöri Balázs
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Ti írtátok a neten

Általános iskolánkról örvende
tesen sok hír jelenik meg a 2097 Fa
lufórum Facebookcsoportban. Onnan
értesültünk arról is, hogy új játékok
települtek az udvarra. A költségek
egy részét a januári Kevélykörözésen
részt vevők adományaiból fedezték.

Vass Edit bejelentkezése a Facebookon a Man
delbrot pékségben április végén megrendezett
sörkóstoló rendezvényről: „Van még olyan iskola,
ahol megisszák a tantárgyakat? A Hajnali Sörfőző
Fiúké ilyen volt szombat este!”

2019. április 28án az érdeklődők gyógynövény
ismereti sétán vehettek részt Berkiné Fehér Éva
vezetésével. CserényiZsitnyányi Ildikó pedig az
alábbi növényeket ajánlja figyelmünkbe e hónap
ban:
Védett növények: árvalányhaj, bíboros kosbor,
borza vértő, ezüstaszott, kardos madársisak, ma
gyar zergevirág, nagyezerjófű (boszorkányfű), törpe
nőszirom (lásd utolsó oldal)
Szedhető gyógynövények: cickafark, erdei sza
móca, lándzsás útifű, macskagyökér, szederlevél,
vad kakukkfű
Ehető növények: erdei turbolya, hagymás fogasír
sarjgumói (erdei karalábé), komló hajtás, podag
rafű, pongyola pitypang, vadsnidling.
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Norbert tiszteletestől értesültünk a
neten, hogy a Pilisborosjenői Reformá
tus Egyházközségnek újra van imaháza
és szolgálati helye a régi iskola egykori
tanári szobájában. Istentisztelet ideje:
vasárnaponként 8:30. Minden hónap
első vasárnapján Úrvacsora.

Mozaik

Kalendárium
Mi

Hol

Mikor

Társastánctanfolyam

Művelődési Ház

vasárnaponként 18 óra

B52 Jazzfeszt

Mandelbrot pékség udvara

június 1. 15 óra

Ökokör, júniustól Zöld Klubként működik

Mandelbrot pékség, belső szoba

csütörtökönként 18 óra

Jenői Szalon vendég: Hirtling István

Mandelbrot pékség, belső szoba

május 28. 18 óra

Kerekes Majális

Német Nemzetiségi Tájház

május 18. 14 óra

Luxusturi a Kerekes Majálison

Német Nemzetiségi Tájház

május 18. 14h  22h

Valami Swingkoncert a Kerekes Majálison

Német Nemzetiségi Tájház

május 18. 20h

6. Sublót és adománygyűjtés a Tájház felújítására

Német Nemzetiségi Tájház

május 18. 10 óra

Ezüsthegyi Piknik 2019

Ezüsthegyi szőlők

május 25. 9h  21h

Polgárőrség 25 éves

Tűzoltószertár

június 8.

Faragványtárlat

Mandelbrot pékség

május 1125.

Fülemülék Éjszakája a Várvölgyben

Levendulamező bejáratánál

május 25én 19:00től

Pilates Pálfalvi Erikával

régi óvoda

hétfő: 19:30, szerda 19:00

Zumba

Művelődési Ház

hétfő és csütörtök 19:00

Hatha jóga Évával

Új Iskola (Aura)

hétfő és szerda 17:30

Tartásjavító gerinctorna Évával

Málna köz 1/a.

csütörtök 19:00, szombat 8:30

Lea jógaórája

Új óvoda (fenti)

kedd 19:00

Tornaórák a faluban

Plätzchen
Olga néni receptje Wippelhauser
Gabriella tolmácsolásában
Az év során Pilisborosjenőn az alábbi
süteményeket sütötték: plätzchen, citromos
koszorú, diós kifli, diós puszedli, habcsók,
diós torta, hájas kifli, beigli, spitzpua és vizes
piskóta. Minden hónapban megismerked
hetünk eggyel.

Plätzchen:
20 dkg puha vajat összeállítunk 10 dkg
cukorral és 30 dkg liszttel, pogácsaszag
gatóval kiszúrjuk, világosra megsütjük,
összeragasztjuk ízzel, és vaníliás porcukor
ba hempergetjük. Egykét nap múlva meg
puhul.

Rejtvény

A rejtvény megfejtése: ma
gyar városnév, amely a mostani
lapszámban is szerepel. A helyes
megfejtéseket kérjük május 27ig
névvel együtt, lezárt borítékban a
Mandelbrot pékség postaládájá
ba bedobni. Sorsolás: 2019. május
28án, a Jenői Szalon során. Nye
remény: helyi termékekből össze
állított ajándékcsomag.
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Pad a ház előtt

fotó: Kádár Viktor

Pad a ház előtt
Marton Ferenc mesél a falu egyik legszebb házáról
Házat kerestünk vidéken, mert összeköltözni
készültünk nagyszüleimmel, akik kertészked
tek Pécsen. Emiatt a város szóba sem jöhetett.
Ezzel indult az az eszelős történet 1979ben,
aminek eredményeképpen a rémes állapotban
lévő házat teljesen lebontottuk ahhoz, hogy
ugyanolyanra felépíthessük.
Régen ez Bősinger ház volt. Az eredeti sváb
tulajdonosokat kitelepítették, és mi már a
Felvidékről betelepített lakótól vettük meg,
aki igen lelakta. Ingyen kapta, nem becsülte.
Mindent magunk csináltunk – ide mester nem
tette be a lábát, a valóban hozzáértőeket
ugyanis nem tudtuk megfizetni –, csak a belső
vakolást nem, mert nekem a malter mindig
leesett a falról, ezt Veres Ferire bíztam; cso
daszépre megcsinálta. Ablakokat készítet
tünk, boltívet faragtunk. Édesapám zseniális
ember volt. Ha át kellett fúrni egy falat, apám
kovácsolta hozzá a fúrót. Mindig azt mondta
nekem, hogy amit az egyik ember meg tud
csinálni, azt a másik is meg tudja. Legfeljebb
tovább tart. Ő kigondolta, hogy mit és hogyan,
ő volt a „művezető”, és én végeztem a munka
megerőltetőbb részét, második műszakban.

A kapu előtti pad eredetileg a szabad
kéményes konyhában állt. Vizespadnak
hívták, mert erre rakták le szépen letakarva
a vödröket, amelyekkel a kútra jártak. A gon
dos svábok azért készítették kőből, mert a fa
elázott volna. (Fantasztikus dolgokra voltak
képesek egyébként; az Iskola utcában van egy
ház, ahol a pincében a kőbe külön bevájták az
egyes hordók helyét. Merthogy a helyi svábok
kőfaragók voltak a szőlőkultúra tönkremene
tele után.) Először csak az udvarra raktam ki,
de hát olyan szépen van megfaragva, hogy
sajnáltam elrejteni, ezért kiraktam a kapu elé.
Az esti ház előtt üldögélésnek a sík vidékeken
van hagyománya, mert ott jól be lehet látni
az utcát. Felénk nincs. Sajnos. Pedig ezt a pa
dot meghívásnak szántam. Ha szól a csengő
és nyitva van a kapu, hozzánk bárki betérhet.
De jobbára csak turisták szoktak megállni. De
most éled a falu, alakul egy erős közösségi élet.
Egyre többen térnek be falubeliek is. A mi
nap Hirtling Pista futott be az általa készített
törölközőtartót megmutatni. Mert egyre töb
ben élnek is itt, nemcsak laknak.

lejegyezte:
Frivaldszky Bernadett
frivaldszky.bernadett@2097.hu

Vizespad, Sváb Tájház Zsámbékon (forrás: mandadb.hu)

“

„A hagyomány és a légkör kézzel meg nem fogható dolgok. Századok kellenek a kialakulásukhoz, és ha
lerombolja, nem tudná visszaállítani őket huszonnégy óra alatt.”
Agatha Christie
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Van egy jó ajánlatunk! Te támogatod a lapot, mi
pedig megjelentetjük a hirdetésed. A falu hírekhez jut, Te pedig új ügyfelekhez. Érdekel? Írj az
ujsag@2097.hu-ra és küldjük a részleteket.
Kedves olvasó, ha szimpatizálsz törekvésünkkel, szívesen fogadjuk hozzájárulásodat a lap
költségeihez. Köszönjük!
Bankártyás fizetés: 2097.hu/zsakfalvi
Készpénzes persely a Mandelbrot pékségben (Budai út 52.)

