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„Élő falut, alvóváros helyett!

– mentsük meg Pilisborosjenő értékeit, ne legyünk a főváros külső kerülete!”
Interjú a 2097 Csoport Egyesület polgármesterjelöltjével, Tömöri Balázzsal (2. old.). Bemutatjuk a csoport
képviselőjelöltjeit (4. old.), programtervét (12. old.) és hírt adunk a találkozási lehetőségekről, időpontokról,
helyszínekről (24. old.).

Lilában úszó lejtő
Interjú a Kevélyhegyi Levendulamező tulajdonosaival – 8. old.

M0 és a Bécsi útiak

Ezüsthegyi borászatok

Autópálya helyett észszerűbb köz
lekedésfejlesztést – 16. old.

Évről-évre rangos díjakat nyernek a
gazdák borai – 10. old.

Majális és Jazzfeszt Értünk dolgoznak

Selmeczi György portré

A nagy sikerű rendezvények szervezőivel beszélgettünk – 6-7. old.

Beszélgetés a friss Kossuth-díjas zeneszerzővel – 18. old.

Interjú a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat vezetőivel – 15. old.

Hirtling István mesél Régi ünnepeink

Falunk Márai-rajongó színművésze
Pünkösd, búcsú és úrnapja – az
volt a Jenői Szalon vendége – 20. old. egész falu megmozdult – 14.old.

Vízelvezetés hajdanán
Visszatekintés Pilisborosjenő felszíni
vízelvezetésének praktikáira – 17. old.

Húszkilencvenhét

„A közösségnek kell meghatároznia,
merre menjen a falu“
Interjú Tömöri Balázs polgármesterjelölttel
Miután 40 évig járt Pilisborosjenőre, végül a falu központjában, egy régi,
kis házban telepedett le feleségével és két gyermekével. Az átlagon felüli
közösségi aktivitás mögött tenni akarás, a családi hagyományok és a civil
önkéntesként töltött két évtizednyi munka áll. Képviselőjelöltjeivel fő cél
ja a közösség építésével, a lakosság bevonásával megőrizni Pilisborosjenő
értékeit, hagyományait, élhető zsákfalu jellegét, mindeközben arra kon
centrálva, ami a közös bennünk. Interjú Tömöri Balázzsal, a 2097 Csoport
Egyesület polgármesterjelöltjével.
ZSR: Mióta laksz itt?
TB: Huszonhét hónapja. Bár erre hátrányként is lehetne tekinteni, én előnyként fogom
fel. Úgy érzem, hogy régi gyökerű konfliktusokat objektíven, kívülről tudok vizsgálni, nem
vagyok része valamelyik oldalnak.
ZSR: Hol vannak a gyökereid?
TB: Itt nőttem fel a szomszédban, az óbudai Tábor-hegyen. Amikor a családom odaköltözött, még gyümölcsösök, szőlőtőkék és
tehenek voltak ott. Mára már sűrűn beépült
hatalmas házakkal és luxusvillákkal. Nem volt
jó érzés ezt a változást végignézni.
ZSR: Ismerted korábban Pilisborosjenőt?
TB: Több mint negyven éve ismerem. Születésem után a család összebarátkozott egy
gyermekorvossal. Ahová ő ment, oda mentünk
mi is, pontosabban vittek a szüleim. Dr. Venesz
Ilonának hívják, itt lakott a Mária utcában. Szóval, egyéves koromtól jártam hozzá, Pilisborosjenőre és Ürömre is, ami a gyerekkor után
sem szakadt meg. A házunk teraszáról pedig a
Kevélyeket csodáltam kamaszkorom óta.
ZSR: Mi az, amire a legszívesebben emlék
szel gyerekkorodból a faluval kapcsolatban?
TB: A Budai útra, ahogyan csodásan ös�szeborulnak fölötte a fák. A mai napig nagyon
szeretek ezen az úton járni, nekem ez jelenti a
zöld kaput a város felől. Vagy a zöldterületekkel körülölelt apró falucska, a közepén magasodó templomtoronnyal – a mai napig így látni
Pilisborosjenőt a Hármashatár-hegyről. Mindkettőt nagyon jó lenne megőrizni.
ZSR: Hogyan kerültél Pilisborosjenőre?
TB: Néhány éve el kellett adnunk a szülői házat, és falusias környezetbe szerettünk volna
költözni. Komolyabban még Szigetmonostor
jött szóba – ez egy nagyon jól vezetett település, reggelente egy napelemes iskolabusz
szedi össze a diákokat, aztán pedig az időseket veszi fel, hogy a központban lévő boltba és
helyi piacra szállítsa őket. Végül azonban – szerencsére – Pilisborosjenő mellett döntöttünk;
beleszerettünk ebbe a házba.
ZSR: Sokan egyelőre nem vesznek részt a
falu életében, csak alvófaluként tekintenek
Pilisborosjenőre. Te viszont nagyon gyorsan
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bekapcsolódtál a közösségi életbe. Ez ho
gyan történt, mi volt az első ügyed?
TB: A költözésnél éppen apaszabin voltam a
második gyermekünkkel. Hozzánk elég közel
van a játszótér, de nagy meglepetésemre azt
láttam, hogy már több hónapja le van zárva,
és a kisgyerekes anyukák már nem is számolnak az újranyitásával. Kapcsolatba léptem a
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jegyzővel és a polgármesterrel, beszéltem
szülőkkel, cégeket kerestem meg, rátaláltam
a játszótér létrehozásában főszerepet játszó
Simon Juditra. Végül meghirdettünk egy felújító napot, és a szülők, illetve az önkormányzat
segítségével hamar rendbe tettük a játszóteret. Közben felkerültem a nagycsaládos levelezőlistára, és önkéntes segítő, „fűnyíróember”
lettem a Mesevölgy óvodában. Sokakkal megismerkedhettem.
ZSR: Vannak, akik szerint „túl sokat
nyüzsögsz”. Miért csinálod, mi a motivációd?
TB: Az elejétől keresem a kapcsolatot az itt
élő emberekkel, közösségekkel. Helyi mestereket kerestünk a házzal kapcsolatos munkákra, így is ismerkedtünk. A buszfordulóban sok
ember jár; köszönök nekik, és máris beszélgetünk. Rengeteg fantasztikus ember lakik

készítette:
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itt, izgalmas közösségek, akik igazán szívesen
fogadtak. Tapintható a jó energia, és van egy
csomó ügy, ami csak arra vár, hogy valaki beindítsa. Úgy érzem, én egy-egy közösség aktivizálásáért tudok a legtöbbet tenni: segíteni
abban, hogy valami elindulhasson. Néha elég,
ha az ember ír egy levelet.
ZSR: Honnan jön ez nálad? A családból? A
munkád miatt?
TB: A természetem is ilyen, de édesanyám is
nagyon érzékeny volt a társadalmi kérdésekre.
Egy konkrét ügyére emlékszem is gyerekkoromból: kitartó munkával, mozgósítással elérte, hogy bezárjanak mellettünk egy éjszakai
bárt. Nagyon sokat tanultam sportszervezőként, több egyesület működtetésében voltam
évekig főszereplő, a Magyar Korfball Szövetségben is aktív voltam. A legtöbb tapasztalatot persze a munkám során szereztem.
ZSR: A Greenpeace-nél több mint 10 évet
dolgoztál. Mi volt a legemlékezetesebb ak
ciód?
TB: Aktivistaként kezdtem 2002-ben. Az első
figyelemfelkeltő akcióm során Luxemburgban
zártuk le egy olajcég összes benzinkútját egy
napra a klímaváltozással kapcsolatban eltitkolt
adataik miatt. Itthonról a Zengő természeti értékeinek védelmét emelhetném ki; ez volt a
NATO-radar ügye, amire sokan emlékezhetnek. Sikerült végleg megállítanunk a fakivágást és a radar telepítését. Ott létesült, ahol
építése természeti értékeket nem veszélyeztetett. Később, 2006-tól már alkalmazottként,
az agrártémák kampányfelelőseként sikerrel
dolgoztam azon, hogy megakadályozzuk a
genetikailag módosított növények szántóföldi
termesztését Magyarországon. Ami mostanában nagyon megmozgat és nagyon mélyen
megérint, az az iskolások klímavédelmi akciói;
ezt egészen fantasztikus megélni.
ZSR: Hogyan lettél a 2097 Csoport Egye
sület polgármesterjelöltje?
TB: A játszótér után egyre több ügyben vettem részt, és úgy láttam, hogy pozitív akciókba
bekapcsolódva, fontos, de megfogható léptékű ügyek mentén aktívan fellépve a közösség erősödik. Amikor elindult a 2097 Csoport

Húszkilencvenhét
Egyesület, annak alapító vezetője, Dömötörfy
Zsolt megkért, hogy kapcsolódjak be a csoport
munkájába. Amikor megtapasztaltuk, hogy a
képviselőtestület többségét a fejlesztési területekkel kapcsolatos konok álláspontjuk miatt
nem lehet meggyőzni, elkezdtünk gondolkodni az önkormányzati választáson. Emlékszem, egy alkalommal azt mondta Zsolt, hogy
ő akkor vállalná a képviselő-jelöltséget, ha én
vállalnám a polgármester-jelöltséget. Ezt a
többiek is támogatták az egyesületen belül és
kívül is.
ZSR: Mivel ezt elvállaltad, elég világos
célok lehetnek a fejedben arról, hogy mi
lyen jövőt képzelsz el Pilisborosjenőnek. Mit
akarsz kezdeni a faluval?
TB: Szerintem nem jó a kérdés. Először
ugyanis azon kellene változtatni, hogy az emberek azt gondolják: a polgármester akar kezdeni valamit a faluval. Sokkal inkább a közösségnek kell meghatároznia, merre menjen a
település, és a polgármesternek elősegíteni
annak megvalósulását. Ne egyszemélyes
döntések legyenek, hanem egy olyan folyamat, amelyben mindenki érdemben részt
tud venni, ha szeretne: információkhoz juthat, és kifejtheti a véleményét, amit figyelembe vesznek. Ez a bevonásra épülő módszer a 2097 Csoport Egyesület faluvezetési
terveinek lényeges eleme, és véleményem
szerint a polgármester egyik legfontosabb
feladata ennek működtetése. Szerintem
ugyanis a mindenkori faluvezetésnek nem
az a fő dolga, hogy újabb kötelezettségekkel
és megoldandó problémákkal járó, kétes ingatlanfejlesztési projektekre fordítsa az energiát, a rendelkezésre álló pénzt, időt.
ZSR: Ez hogyan tudna működni a gyakor
latban?
TB: A technikai megvalósításra már léteznek
működő panelek, erről az e-demokráciáról írt
például Bozsódi Bori a Zsákfalvi Riporter előző
számában, de más módon is lehetséges. A lényeg azonban az, amit Vass László is kiemelt
a vele készült interjúban: óriási szellemi kapacitás van a faluban, amit eddig nem aktivizált
senki. Ezt meg kell tenni, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a képviselői csoport körül
létrejöhessen egy, a helyi közösségek által
elismert szakértőkből álló háttérgárda – mi

magisztrátusnak nevezzük –, amely véleményével segíti a falut a stratégiai, hosszú távú
ügyekben.
Hozzáteszem, konkrét problémák megoldására igazán sok jó példa van az országban
és nemzetközileg is. Ezeket érdemes figyelni,
megismerni, hátha a helyi viszonyok figyelembevételével kis átalakítással átvehetők.
Szóval, nem kell minden esetben feltalálni a
spanyolviaszt.
ZSR: Melyek a további főbb terveitek?
TB: Amik számomra talán a legfontosabbak
elemek: ne legyünk Budapest akárhányadik
kerülete, maradjon meg a falu élhető, zsákfalu jellege erős, összetartó helyi közösséggel.
A beépítettséget tartsuk olyan keretek között, ami nem veszélyezteti a falu értékeit, a
természeti környezet és a kulturális örökség
megőrzését. Olyan körülményeket, feltételeket teremtsünk a faluban, hogy a meglévő

„Ne egyszemélyes döntések
legyenek, hanem egy olyan fo
lyamat, amelyben mindenki ér
demben részt tud venni, ha sze
retne: információkhoz juthat,
és kifejtheti a véleményét, amit
figyelembe vesznek.”
vállalkozások bővülhessenek, és az adók beszedésében is legyünk hatékonyabbak. Erőforrásainkból a már itt élők életfeltételeit, életminőségét kellene elsősorban javítani. Kapjanak
lényegesen több odafigyelést, hatékonyabb
segítséget az idősek, jusson több figyelem az
iskolánknak, az óvodának, a bölcsődének.
Meggyőződésünk, hogy a helyben elérhető
szolgáltatások és termékek élő adatbázisának megalkotásával és jobb önkormányzati
kommunikációval a helyi gazdaság tovább
erősíthető. Szociális- és egészségtérképet készítenénk, hogy az önkormányzat jobban tudja segíteni a segítségre szorulókat. Előrelépési
esélyeket látunk még a kerékpáros, a lovas és
egyéb szelíd turizmus, valamint pályázati lehetőségek kihasználásában is. Ugyanakkor mivel

a természeti és épített örökség megőrzése,
gyarapítása prioritásunk, így a közterületeink
zöldítési programjának, a Fő utca stratégiának
megalkotását, a falu épített hagyományos,
sváb örökségének megőrzését is ugyanúgy az
elsők között említeném.
Részletesebb programtervünk a 2097.hu/valasztas oldalon és ugyanebben a lapszámban
nyomtatásban is olvasható (12. oldal - szerk).
Azért nevezzük programtervnek, mert bár a fő
vonalak természetesen kialakultak, már most
szeretnénk bevonni mindenkit, akit ez érdekel:
olvassák el, beszéljük meg, módosítsunk hangsúlyokon és építsük be a javaslatokat egy végleges, szeptemberben megjelenő programba.
ZSR: Hogyan jött össze a képviselőjelölti
csapatod?
TB: Örömmel tapasztaltam meg, hogy lelkesedés fűtötte aktív emberek jelentkeztek, és
vállalták a megmérettetést, olyanok, akikkel
hónapok óta együtt dolgozunk. Sokféleségünk szerintem nagy előny: Antonovits
Bence, Bozsódi Bori, Bubik Szabolcs, Buzás
István, Dömötörfy Zsolt és Komlós Tibor
különböző helyi közösségekben aktív, és
mindegyikük másban erős.
ZSR: Mi lenne a kulcsmondatod a kam
pány során?
TB: Erős közösségépítés és a lakosság
bevonása mellett megőrizni Pilisborosjenő
értékeit, hagyományait, élhető zsákfalu
jellegét – ahelyett, hogy a főváros sokadik kerületének zsúfolt, alvó városrészévé
válnánk. Emellett az is nagyon fontos nekem,
hogy arra koncentráljunk, ami a közös bennünk, ne pedig arra, ami elválaszt.
ZSR: Hol lehet veled és a képviselőjelöl
tekkel találkozni?
TB: A 2097 Csoport Egyesület évek óta aktív
a faluban, rendezvényeken, eseményeken, az
interneten, közösségi oldalakon eddig is sokan
megtaláltak minket, és mostantól a keddi napokon örömmel találkozom bárkivel, aki a választásokról, programtervezetünkről, a faluval
kapcsolatos víziónkról kérdezne. (Erről pontos
információk a lap hátoldalán – a szerk.)
Mindenkivel örömmel beszélgetünk, és
meghallgatjuk a véleményét, tanácsait. Sőt,
nagyon számítunk rájuk!

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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Önkormányzati választás 2019
Bemutatkoznak a 2097 Csoport Egyesület támogatásával induló jelöltek

Tömöri Balázs
polgármesterjelöltünk

A 2097 Csoport Egyesület megalakulása
óta
Pilisborosjenő
faluközösségé
nek erősítésén dolgozik. A nyitottság,
a párbeszéd és a közös gondolkodás vezérel min
ket civil tevékenységünkben. Hiszünk abban,
hogy egy önkormányzat csak úgy működhet jól,
ha döntései során nemcsak megismeri az egyes
szempontokat, de valódi lehetőséget biztosít
polgárainknak arra, hogy az őket érintő
ügyek aktív formálói lehessenek.
Mivel azonban a jelenlegi testület nem ilyen
elvek mentén működik és emiatt civilként sajnos
nem tudtunk érdemben részt venni a települést
érintő folyamatok alakításában, úgy döntöt
tünk, képviselőjelölteket és polgármesterjelöl
tet indítunk az őszi önkormányzati választá
son. Célunk egy átlátható, együttműködésen
alapuló önkormányzatiság megteremtése,
melynek alapját a közösségünkben rejlő erő,
szaktudás és sokszínűség adja.

1975-ben születtem, földrajz-angol szakos tanár
a végzettségem. Fenntartható világot vizionáló civil szervezetekben dolgozom közel 20 éve,
melyből 13 évet a Greenpeace magyar szervezeténél töltöttem önkéntes koordinátor, majd
kampányfelelős szerepkörben.
Feleségemmel, Zitával, és két fiammal, Bercivel és Petivel 27 hónapja költöztünk Borosjenőre
a szemközti Hármashatár-hegyről, Óbudáról.
Ott megéltük azt, hogy a korábban hangulatos,
gyümölcsfás kertvárosi rész sűrűn beépült, és a
sivár, kis zöldterületű, új építésű társasházak gombamód elszaporodtak.
Pilisborosjenőn egy helyi kőfaragó saját lányának épített, idén 91 éves, csodálatos
házába szerettünk bele: Karola néni régi, buszfordulónál álló háza lett az új otthonunk.
A játszótér felújításán, az önkéntes tűzoltók kalákáin, a komatál-kezdeményezésen, a karácsonyi adománygyűjtésen, az óvodai önkéntességen, az erdei Mikuláson, a GyalogGaloppon, a faültetésen és patakmentésen át egyre több izgalmas
helyi csoportot, közösséget ismertem meg. A 2097 Csoport Egyesület alapító tagja
vagyok, itt is nagyon sok pozitív, zsákfalunk értékeiért aktívan tenni akaró embert
ismerhettem meg.

Szeretnék többet tenni a faluért!

A természeti és kulturális értékek megóvásáért, a helyi emberek, közösségek és
gazdaság támogatásáért, a pozitív közhangulat megteremtéséért. Személyes példamutatással, de több bevonással és a meglévő adottságok, erőforrások jobb kihasználásával, mozgósításával, szélesebb körű összefogással. Meggyőződésem, hogy a
közösség által jóváhagyott hosszú távú stratégia mentén, a helyben élők széles kapcsolatrendszerére, szakmaiságra építve, az érintettek véleményét figyelembe véve
is vezethető a falu. Sőt, erre van az előre!

Képviselőjelöltjeink

Dömötörfy Zsolt
képviselőjelöltünk

képviselőjelöltünk
1967-ben születtem, 1992 óta élek Pilisborosjenőn. A 2097 Csoport Egyesületnek alapító tagja vagyok, jelenleg egyben az elnöke is. 2017-ben, az
akkor kibontakozó civil együttműködés számára létrehoztam a 2097.hu
honlapot, hogy segítsem a faluközösség tagjainak egymásra találását.
Ugyanezzel a céllal hoztam létre a
2097 Facebook-csoportot, amely a közösség erejének hála hamar életre
kelt, és több száz falubeli kezdte el aktívan használni. Mostanra az azóta
2097 Falufórum névre átkeresztelt csoport több mint 1600 taggal rendelkezik, és a legkülönfélébb ügyekben segíti a közös gondolkodást, a helyi hírek
hatékony eljuttatását az érintettekhez. Munkám során egészségügyi, illetve tudományos témájú kommunikációval és projektvezetéssel foglalkozom
saját cégemben, amelyet 1997-ben pilisborosjenői székhellyel alapítottunk.
Ezt megelőzően gazdasági és ökológiai területen tevékenykedtem. Világéletemben aktív közösségi életet éltem, s képviselőként is a helyi faluközösség
és a közös gondolkodás fejlődéséhez szeretnék hozzájárulni, mert azt gondolom, hogy ez a záloga annak,

hogy Pilisborosjenő megőrizze azt a varázsát, amelyért ide költöztem,

és leküzdje azokat a nehézségeket, amelyekkel az elmúlt évtizedekben kevés sikerrel viaskodott.
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1992-es születésemtől 2014ig folyamatosan Pilisborosjenőn, majd 2016-ig fél lábbal
a faluban, fél lábbal Gödöllőn
és Budapesten éltem, amikor
is a szakmám külföldre szólított. Bárhol is laktam azonban hosszabb-rövidebb ideig,
mindig Pilisborosjenő volt az a hely, amelyet otthonomnak tekintettem. Idén jutottam oda, hogy végre hazaköltözöm szeretett falumba.
Agrármérnökként végeztem Gödöllőn, ahol a high-tech mezőgazdaságra, ipari rovartenyésztésre sepcializálódtam, s 2016 óta
a szakmában kutató-fejlesztőként dolgozom Nyugat-Európában.
A munkámon túl fennmaradó időmet a népzene és néptánc iránti
hódolatom, valamint civil szervezeti munkák töltik ki.
2017-ben azért csatlakoztam az éppen formálódó 2097 Csoport
Egyesülethez, mert egy olyan közösség alakult ki, amely példamutató nyitottsága mellett

precíz szakmai alapokon, hosszú távon
gondolkodik a falu jövőjéről.
Képviselőként ebben a szellemiségben szeretném a faluközösséget
szolgálni.

Húszkilencvenhét

Garantáljuk Pilisborosjenő csendes, falusias hangulatának és méretének,
zsákfalu jellegének megtartását!

Bozsódi Borbála
képviselőjelöltünk

Bubik
Szabolcs
képviselőjelöltünk

1991-ben születtem, azóta Pilisborosjenőn élek. Idén végeztem
olasz- és franciatanárként, illetve
néptánctanárnak tanulok a Magyar Táncművészeti Egyetemen.
Kiemelten fontos szerepet tölt be
az életemben a Kerekes Néptáncegyüttes, amelynek alapító tagja, néhány éve pedig oktatója is vagyok. A közösségi élmények, a néptánc és
hagyományaink szeretete az, amit igyekszem én is továbbadni minél több
falubelinek.
Pilisborosjenőn szeretnék maradni, családot alapítani. Egy olyan faluban, ahol a különböző generációk, közösségek, őslakosok és betelepülők együtt dolgoznak egy összetartó faluközösségért. Egy olyan faluban,
amely garantáltan megőrzi falusias jellegét, és amelynek lakói óvják a falut körülvevő természetet. Egy olyan faluban szeretnék élni,

ahol az emberek szívesen részt vesznek
az őket érintő ügyekben,
mert az ő véleményük és igényeik alapján hozzák meg a döntéseket.
A 2097 Csoport Egyesületben megtaláltam azt az értékrendet és szemléletet, amelyek mentén szívesen képviselném a lakosság érdekeit.

1977-ben születtem, igazi panelgyerekként nőttem fel az
Óbuda–Angyalföld–Kőbánya
háromszögben, és a falu csak
a hétvégi telket jelentette
gyerekkoromban.
Feleségemmel viszont egyre húzódtunk kifelé a városból, és 2012 óta élünk Pilisborosjenőn 4
gyermekünkkel.
Egész életemben közösségek aktív tagja voltam, vezettem egyesületet, projekteket, alapítottam óvodát, és a saját cégemet is vezetem immár 11 éve, ahol csapatoknak segítünk, hogy eredményesebbek legyenek és hatékonyabban működjenek együtt.
Emellett, amikor csak tehetem, szívesen ragadok szerszámot is, élvezem a fával való munkát, a kétkezi alkotást.
Számomra kiderült az elmúlt években, hogy az itt élő sok jó szándékú embernek van elképzelése arról, hogy milyennek szeretnék látni
Pilisborosjenőt a jövőben.
Azért lettem a 2097 Csoport Egyesület alapító tagja és most a képviselőjelöltje is, hogy ennek a jövőképnek az alakításából részt vállaljak, hogy

a képességeimet annak szolgálatába
állítsam, amiben én magam is hiszek.

Buzás István
képviselőjelöltünk

1975-ben születtem, feleségemmel, Ildikóval és három gyermekünkkel (Domi,
Luca, Gergő) 10 éve élünk Pilisborosjenőn. A legtöbben valószínűleg a pékség
és az önkéntes tűzoltóság révén ismernek. Budapesten nőttem fel, ott szereztem közlekedésmérnöki diplomát,
és lassan 12 éve vezetem Óbudán az
édesapám által alapított gumiabroncsés felnikereskedés. Ennek ellenére világéletemben vonzott a falusi élet, a
kétkezi munka: szabadidőmben szívesen asztaloskodom, barkácsolok, foglalkozom a tyúkjainkkal, vagy éppen pálinkát főzök, disznót vágok. Szeretném, ha majd az unokáim is egy olyan zöld, csendes és védett Pilisborosjenőn élhetnének, mint ahogy azt mi is megismertük. Célom, hogy aktív és
összetartó falusi közösséget építsünk, és visszaállítsuk a korábban virágzó
helyi gazdaságot. Ennek jegyében üzemeltetjük a Mandelbrot pékséget is,
amely a kezdetektől helyt ad különféle közösségi rendezvényeknek, szerveződéseknek, mint amilyen a Jenői Advent, a B52 Jazz Feszt, vagy újabban a
Jenői Szalon, az Ökokör és a közösségi kert.
A 2097 Csoport Egyesülethez azért csatlakoztam már a kezdetekkor,
mert mindannyian elkötelezettek

egy olyan falu felépítésében,
amelyben én is szeretnék élni,
és hiszem, hogy közös erővel, együttműködve ezt meg is tudjuk valósítani.

Komlós Tibor
képviselőjelöltünk

1975-ben születtem Budapesten, a kórházból ide hoztak haza Pilisborosjenőre.
A nagymamámék házában
élek családommal. Párom
Kata, két gyermekem Dorka
és Tibor.
A Pilisborosjenő Weindorf Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek
1986 óta vagyok aktív tagja, jelenleg a megbízott parancsnoka.
Az elmúlt 33 évben számos bevetésben vettem részt, így jól ismerem a falut és környékét. Buszsofőrként dolgozom és mellette a
helyi termény boltot üzemeltetem. Szeretek horgászni, motorozni továbbá kedvelem a gombászással egybekötött környékbeli
túrákat. A falut jobbá tevő elképzelések fizikai, gyakorlati megvalósítása legalább annyira motivál, mint a megtervezés fázisa.
Azért csatlakoztam a 2097 Csoport Egyesülethez, mert célkitűzései és értékrendje hozzám is közel áll.

Szeretném, ha gyermekeim falusi
környezetben nőnének fel
és minden lehetőségük meglenne nekik is a helyben maradásra.
Szívesen tennék azért, hogy ez így legyen!
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Majális volt Borosjenőn
„Régi álmunk teljesült: közelebb hozni egymáshoz a faluban működő
közösségeket.” Aczél Katával és Bozsódi Borival, a XI. Kerekes Majá
lis főszervezőivel beszélgettem a rendezvény múltjáról, jelenéről és
jövőjéről.
ZSR: Mióta van majális a faluban? Hogy
jött létre?
AK: 2008-ban a Kerekes Néptáncegyüttesnek lehetősége adódott Spanyolországba
utazni. Hogy mindenki részt vehessen, szülői
összefogással, adománygyűjtési céllal, Csányi
Márti és Kupa Kinga főszervezésével létrejött
az első Kerekes Majális. Ez olyan
jól sikerült, hogy azóta hagyománnyá vált.
BB: Ekkortájt alakult újjá a
helyi Nagycsaládos Egyesület,
sokan közülük a Kerekeshez is
kötődtek, így ők is és rengeteg falubeli is bekapcsolódott
az egyre bővülő szervezésbe.
A rendezvénynek otthont adó
tájház idővel szűkös lett, így a
régi iskola udvarára költözött
az esemény.
ZSR: Szép gondolat, hogy a
korábbi szervezők gyermekei
viszik tovább a hagyományt.
Hogyan fogtatok bele?
BB: Tíz évig szervezték
rengeteg munkával Mártiék.
2018-ban helyettesítette egy kisebb rendezvény, a Folkfeszt. Már akkor felmerült, hogy
átvennénk a stafétát, ami idén meg is valósult.
A korábbiakhoz hasonló, a szokásokat megőrző rendezvényt álmodtunk meg kisebb, családiasabb változatban. Vezérelvünk volt, hogy
csupa helyi kötődésű fellépőt, kézművest, vállalkozókat és közösségeket hívjunk meg.
ZSR: Adódtak nehézségek a szervezés so
rán?
AK: Úgy döntöttünk, hogy visszatérünk a
falu szívében található, meghatározó közösségi térhez, a Tájházhoz. Rajtunk kívül álló okok
miatt módosítani kellett az eredeti időpontot,
ami így egybeesett a Dalostalálkozóval. Jövőre
mindenképpen arra törekszünk, hogy elkerüljük a programütközést.
ZSR: Olyan lett a rendezvény, amilyennek
megálmodtátok?
BB: Minden várakozásunkat felülmúlta! Az
egyszerű, hangulatos helyi örömdélutánból
egy hatalmas, nyüzsgő program lett. Jó volt
látni, hogy együtt szórakozott, beszélgetett
több generáció, közösség, akik mind a falunk
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részét képezik, akiktől Borosjenő az, ami.
ZSR: Miben volt más, mint az eddigiek?
AK: A fotópályázat témájától kezdve, a beszélgetőklubban bemutatkozó helyi közösségeken keresztül az összes árus és a fellépők
zöme is pilisborosjenői volt. Az elv, hogy minél inkább helyi rendezvény legyen, mindent
meghatározott. Fontos volt a rendezvény

fotó: Kádár Viktor

folklór jellege: a koncertek, a táncelőadások és
a közös éneklés is ezt erősítette, hiszen a Kerekes volt a házigazda. Idén új szempont volt
a környezettudatosság is. Szelektív kukákkal,
üvegpoharakkal és az Ökokör ismeretterjesztő standjával is igyekeztünk ezt a szemléletet
képviselni.
ZSR: Tervezitek-e a folytatást? Mit csinál
nátok másképp?
BB: Igyekeztünk a különböző érdeklődésű
és korú embereknek is szórakozást biztosítani.
Összességében a kevesebb, néha több. Azzal,
hogy párhuzamosan több fontos program is
futott, néhány, például a beszélgetőklub, nem
kapott elég figyelmet. Fontos és érdekes dolgok hangzottak el a falunkat meghatározó közösségekről.
ZSR: Voltak személyes, kedvenc élménye
itek?
BB: Gyönyörű pillanat volt, amikor a fotópályázat díjazásához Papp Jocó által felajánlott
levendulákért kimentünk a levendulamezőre,
hogy együtt kiválasszuk és kiássa a bokrokat.

készítette:
Medvecki Réka
medvecki.reka@2097.hu

Imádtam a gyerekek arcát, amikor az éves kakaóscsiga-bérlet díjat kihirdettük.
AK: Meghatározó élmény volt a közönséggel együtt mezőségi dalokat énekelni és kísérni. Az egész szervezés során folyamatosan
szembesültem vele, hogy mennyi jó ember
vesz körül, és hogy milyen érzés egy közösséghez tartozni és együtt tenni a célért. Na meg
az első korty Fraktál sem esett ros�szul.
ZSR: Úgy tudom, sokaknak
szeretnétek köszönetet mon
dani...
AK: Szinte lehetetlen, de
megpróbáljuk felsorolni: Először is köszönjük vendégeinknek, mert adományaiknak hála
a rendezvény bevételének mérlege pozitív lett, így támogatni
tudjuk a Kerekes nyári táborát, a
jövő évi népzenei workshopokat
és a következő majálist.
BB: Hálával tartozunk a szervezőcsapatnak: Pomázi Áginak,
Köles Gabinak, Vági Krisztának
és Medvecki Rékának. Köszönjük a rengeteg önkéntesnek,
akik az érkezők tájékoztatásától
a célbadobáson át a teaházig segédkeztek, a
horgászat, a kézműveskedés, a henna-arcfestés-hajfonás lelkes fiataljainak, a rendezvény
berendezésében segítőknek, a Kerekes Táncegyüttes tagjainak és vezetőinek. Név szerint:
Antonovits Bence, Bényi Vince, Bereczkiné
Szendrey Éva, Bucsy Klári, Csányi Márti, Csige
Dalma, Csikós Gabi, Csíkszentmihályi Réka,
Csonka Írisz, Csontó Lajos, ifj. Csoóri Sándor
, Demény Rózsa, Fehér Éva, Gál Niki, Garamszegi Gabi, Kádár Viktor, Keömley-Horváth
Bogi, Kupa Kinga, Lukáts Kata, Madaras Zoli,
Márczi Anna, Molnár András, Morris Nóra,
Nevelős-Forgács Ildima, Papp József, Perlinger Györgyi, Pirbus Virág, Pokol Zsuzsi, Rósa
Márta, Surányi Eszter, Szegedi Ferenc, Szegedi Magdi, Szűcs András, Tolnai Lea, V. Kovács
Kati, Várkonyi Ágota, a 2097 Csoport Egyesület tagjai, a Hajnali Sörfőzők, a Reichel József
Művelődési Ház, a Mandelbrot pékség, a Polgárőrség, Pilisborosjenő Önkormányzata, a
Waldorf-közösség.

Fókuszban
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Zenés nyárünnep a pékség udvarán
Beszámoló a második pilisborosjenői jazzfesztiválról

fotók: Kádár Viktor

Számtalan esős májusi napot követően június elsejére végre kisütött
a nap, így a nyár első napján felhőtlen sikerrel rendezhették meg Pi
lisborosjenő zenés nyárnyitó ünnepét, a B52 jazzfesztivált – immáron
második alkalommal.
Madaras Zoltán, a B52 ötletgazdája és egyik
Buzás és Madaras tehát teljes egyetértésben
főszervezője az alábbiakban foglalta össze a maradtak a tavalyi koncepciónál: idén is elsőZsákfalvinak idei célkitűzéseiket.
sorban a helyi közönséget célozták meg, és
„A tavalyi jazzfeszt egyértelmű sikerét kö- nemcsak a jazzrajongókat, hanem mindenkit,
vetően az idei kihívás az volt, hogy legalább aki egy kellemes délután reményében jó kedvugyanakkora közönséget bevonzva hason- vel látogat ki a pékség udvarára, hogy találkozló, vagy még magasabb színvonalú fesztivált zon barátokkal, ismerősökkel, meghallgasson
szervezzünk. A tapasztalatokra alapozva idén egy jó koncertet vagy megkóstoljon valamit
bátrabban vágtunk neki, és sikerült pár újítás- a helyi finomságokból, vagy esetleg megkísésal talán még élvezhetőbbé tenni az eseményt. relje legyőzni Gara Anita sakknagymestert, aki
Például a színpad mögötti dombos kertrészt idén is várta kihívóit. Zoli becslése szerint idén
berendeztük takarókkal,
kicsit többen voltak, mint
lampionokkal; így ott latavaly, első számítása
„Nem akarunk Kapolcsot szerint legalább négyszáz
zítva, kinyújtózva lehetett élvezni a zenét és a
fő tisztelte meg jelenlécsinálni. Ez ekkora, és
kilátást. A vendéglátásnál
tével a fesztivált. A jazz
ekkora is kell, hogy
bővítettük a választékot
kedvelői három nagyszemaradjon.”
és a kiszolgálóhelyek szárű koncertet hallgathatmát, így sorban állás néltak meg: a Dzsindzsa, a
kül juthatott hozzá minMörpava és az Arura Trió
denki választott italához, harapnivalójához. produkcióit igen jól fogadta a közönség.
Idén gyerekprogramokat is szerveztünk, külön
Tóth Viktor, Az év jazz-zenésze díjjal többteret és animációt biztosítva a kicsiknek, vala- szörösen kitüntetett altszaxofonos, aki tavaly
mint most másodjára gondoskodtunk a profi és idén is színpadra lépett a Budai út színpahangosításról a még jobb hangzás érdekében.” dán, az 50-es évek Newport Jazzfesztiváljának
A helyszínt biztosító Mandelbrot pékség hangulatához hasonlította a pilisborosjenői
tulajdonosa, a fesztivál társszervezője, Buzás zenei pikniket.
István azonban azt is egyértelművé teszi, hogy
„Van valami nagyon megkapó a B52 jazzelképzelésük szerint a további fejlődés sokkal
inkább minőségi, mint mennyiségi irányba kell
történjen.
„Teljes az egyetértés a szervezők körében
afelől, hogy ez a fesztivál semmiképpen nem
akar nagyobb lenni. Nem akarunk Kapolcsot
csinálni. Ez ekkora, és ekkora is kell hogy maradjon. Nem szabad, hogy az üzlet kerekedjen
felül. Nem kell hirdetni sem. Szerintem a port.
hu-ra is feleslegesen rakjuk fel” – mondja a mi
Buzáspistink, mire Ildi, István felesége hozzáteszi: „A hangosítást végző srác, Pilisi Szabolcs
is teljesen odáig volt, hogy micsoda helyre jött, fesztiválban. Nekem kicsit olyan a fesztivál,
hogy ő ilyet még nem látott.” Erre István ne- mintha mindig is lett volna és mindig is ide
vetve így folytatja: „Az oké, hogy a mi rendez- jártam volna… Ismerős, kellemes hely. Jó
vényünk olyan, amire mások is vágynak, de ha kezdeményezésnek éreztem idén a szervezők
véletlenül eljönnek a budapestiek, akkor néz- részéről, hogy társműsorvezetői szerepben
hetünk, mert akkor aztán hosszú lesz a sor.”
is jelenjek meg a fesztiválon. Szűcs Bandi barátom (konferanszié és a szervezőbizottság
harmadik oszlopos tagja – a szerk.) igazi showmanként nagyon jó kapcsolatot tud kialakítani a közönséggel, én pedig arra törekedtem
– szerepem szerint –, hogy a fellépők zenéjét
egy picit kontextusba hozzam. Egyébként nagyon jó visszajelzéseket kaptam a közönségtől
a tavalyi és az idei koncertünkkel kapcsolatban
is. A jazz megértését segítő tavalyi interaktív
»könnyen érthető jazz« előadásomat pedig
egyszerűen követelték rajtam.”

készítette:
Kádár Viktor
kadar.viktor@2097.hu

A fesztivál mögött álló intézmény – a 2097
Csoport Egyesület – elsődleges célja a közösségszervezés, de ahogy Buzás István hozzáteszi: „...nyilván magunknak is csináljuk, mert
szeretjük ezt a zenét, meg szeretjük az embe-

reket.” A Mandelbrot profitja pedig az ismertség. István büszke tulajként számol be arról,
miszerint: „Tegnap két 5 csillagos értékelést is
kaptunk a Google-ben.” Kifejezett céljuk volt
egyébként, hogy a lehetőséghez mérten próbálják alacsonyan tartani az árakat, ezért sem
kértek helypénzt az árusoktól. Amikor azt firtatom, miként lehetséges ilyen magas színvonalon megszervezni egy rendezvényt anélkül,
hogy bármelyikük valaha is foglalkozott volna
ilyesmivel korábban, azt válaszolja: „Csinálunk
néha dolgokat, amiket lelkesedésből, lendületből viszünk át, komolyabb szakmai tudás és
tapasztalat nélkül. De könnyű annak, akinek
ennyien segítenek.”
Tény, ami tény, péntek délután és szombaton délelőtt összesen vagy negyven ember
vett részt az előkészítésben: segítettek padokat, asztalokat pakolni, kertet rendezni, sátrat
állítani, díszíteni, játékokat hozni, és még hos�szan sorolhatnánk.
„Ez a fesztivál egy igen szép példája a közösségi összefogásnak. Az ötfős szervező csapatot több tucat pilisborosjenői önkéntes segítette az elmúlt hetekben, az ő közreműködésük
nélkül ez a rendezvény nem is jöhetett volna
létre” – erősíti meg tapasztalataimat Madaras
Zoli, aki azt is hozzáteszi, hogy mindemellett a támogatói jegyet vásárló vendégeknek
és a helyi szponzoroknak is nagyon hálásak.
Utóbbiakat fontosnak érezte megemlíteni, mi
pedig jó szívvel adunk helyet hálálkodásának:
„Támogatott minket a Fluart, a Meditop, a SaunaBau 84 és Pilisborosjenő Önkormányzata.
Mindannyiuknak köszönjük a támogatást. A
projekt pénzügyi beszámolója, amint elkészül,
elérhető lesz mindenki számára az egyesület
honlapján.”
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„Nem kell Tihanyig menni levenduláért”
Interjú a Kevélyhegyi Levendulamező tulajdonosaival
Mi, falusiak gyorsan magunkévá tettük az alig 3 éves levendulame
zőt. Hisz az itt lakók mind rajonganak a természetért, a provence-i
hangulat meg rendkívül trendi is, de a népszerűség áldazatot is köve
telt a borosjenőiek részéről. A tulajok – Csonka Emőke és Papp József
– az út túloldalán, a platán tövében ülve meséltek.
PJ: Születésem óta Pilisborosjenőn élek,
Emő pedig hároméves kora óta él itt. Amikor 11 éve a falu elejéről a végére költöztünk,
teleültettük a kertünket virágokkal, többek
között levendulával is. Évek óta ötleteltünk,
agyaltunk, szerettünk volna valami jót kitalálni, amit szívesen csinálnánk, és ami még
a családi kasszát is erősítené. Ezt a földet
apósom vette húsz évvel ezelőtt.
CSE: És az étkezőnk ablakából pont
idelátunk…
PJ: Mindketten szeretjük a természetet és valahogy egyszer csak bevillant az
ötlet.
CSE: Mindkettőnk munkája távol áll
a mezőgazdaságtól, de a családunkban
végeznek hasonló tevékenységet, hiszen Joci apukájának gyönyörű, ápolt
szőlője van a faluban, az én apukám
pedig hidegen sajtolt szőlőmagolajat,
tökmagolajat és szőlőmaglisztet készít.
Talán ez a háttér is segített minket a levendulázás útjára lépni
PJ: Utánajártunk mindennek alaposan, és
gyorsan meg is valósítottuk. Ősszel megálmodtuk, tavasszal megvalósítottuk.
CSE:2015 őszén Jocinak csúnyán eltört a
lába, és több, mint egy hónapig feküdnie kellett. Ezalatt volt ideje információk után ku-

tatni, kimutatásokat, üzleti tervet készíteni.
Hétvégéről hétvégére láttuk a sok kirándulót,
és úgy gondoltuk, hogy a levendulamező plusz
vonzerőt jelenthetne számukra is.
PJ: A soroksári Szigeti kertészettel vettük fel
a kapcsolatot, és családi, baráti segítséggel 6

nap alatt ültettük el a 13 500 francialevendula-palántát. Mindkettőnk szülei aktívak, és
mindenben segítenek nekünk, a támogatásuk
nélkül nem is vágtunk volna bele.
CSE: Nagyon komoly segítséget és hátteret
jelentenek a szüleink, nagyon hálásak vagyunk
nekik! Ültetéskor az időjárással is nagy szeren-

Az Országháztól a Kövesbércig
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csénk volt, és már látható, hogy jól érzik magukat a növényeink ezen a napsütötte domboldalon.
PJ: Pedig az ültetéskor felkészültünk tartályokkal és szivattyúval a locsolásra, ami igen
nagy beruházás volt, de szerencsére nem volt
rá szükség. Tavaly újabb területet ültettünk be levendulával, ekkor viszont már
nem volt annyira kegyes az időjárás, napi
szinten kellett locsolnunk a palántákat.
Óriási munka volt!
CSE: Élményt szeretnénk adni a „szedd
magad” akcióval a hozzánk betérőknek
azzal, hogy gyönyörködhetnek, kikapcsolódhatnak a lila, illatos levendulában,
és a domb tetejéről – ahonnan egyszerre
látni a várost, a falut és a természetet –
gyönyörködhetnek a panorámában; engem ez mindig elvarázsol.
PJ:A vendégek örülnek, hogy nem kell
Tihanyig elmenni levendulát szedni. A
levendula sorok között elüldögélni pedig nagyon pihentető a méhecskék és gyíkok
társaságában. Jönnek a faluból, a környező
településekről, Budapestről és távolabbi megyékből is.
CSE: Sok munka van a levendulával év közben is, a sor- és tőközök művelésével, ami nem
kis energia a napi munka és a három gyerek

közösség számára elégedettséget és gazdasági előnyöket nyújt, a helyi erőforrásokat
fenntartható módon használja és megőrzi a
környezet minőségét. Ezek az előnyök persze
nem adódnak könnyen. A gazdasági környenyes turisták egyre inkább a kisebb, csende- zet működése és szemlélete általában nem
sebb helyek felé indultak, és a városi izgalmak kedvez a hosszabb távú megoldásokra töhelyett a barátságos vidék és a természet rekvő gondolkodásnak, a magánbefektetők
csendje, a nyugalom élvezete került a figye- inkább érdeklődnek a gyors és magas haszon
lem
középpontjáiránt, akár a környeba. A helyi lakosság
A maga után romokat hagyó zet és a helyi közösszempontjából ez azt
ségek lerombolása
emberáradat költekezéséből
jelenti, hogy a maga
árán is. Komoly
után romokat hagyó
eredő magas bevételek helyett szemléletváltásra,
emberáradat költegondolkoa hosszabb távon fenntartható felelős
kezéséből eredő madásra és sok tanugas bevételek helyett bevételi szint válik igazi értékké. lásra van szükség
a hagyományos terahhoz, hogy komomészeti és épített környezet megóvása és az lyan előre tudjunk haladni az értékeink megalacsonyabb, de hosszabb távon fenntartható őrzése, fejlesztése irányában, és ne a mindenbevételi szint válik igazi értékké.
kori romok bedarálása és eltakarítása legyen
A szakemberek és a lakosság között meg- a fő sikerkritérium.
egyezés van abban, hogy a jó turizmus bizSzeretett falunk, Pilisborosjenő klasszikus
tosítja a turisták elégedettségét, a helyi példa lehet arra, hogy a szelíd turizmus nem

Gondolatok a szelíd turizmusról
Nem véletlen, hogy a „szelíd turizmus” kifejezésre a Google a másodperc töredéke alatt
121 ezer találatot hoz ki. A világon mindenütt
óriási érdeklődés bontakozott ki a turizmus
ezen fajtája iránt, amelynek legfontosabb
jellemzőit Iványi Anna, a Nimfea Természetvédelmi Egyesület kutatója az alábbiakban
foglalta össze: környezeti szempontból felelős utazás a természet (valamint a kapcsolódó
jelenlegi és múltbeli kulturális értékek) élvezete és tisztelete céljából; amelynek kicsi a
negatív környezeti hatása, és biztosítja a helyi
lakosság számára előnyös aktív társadalmi és
kulturális részvételt.
Az elmúlt években láthattuk, hogy a leglátogatottabb helyeken a tömegturizmus
elsöprő és kezelhetetlenné váló áradatával
szemben a helyi lakosság hangosan lázadozni
kezdett. Ezzel párhuzamosan pedig az igé-

készítette:
Frivaldszky Bernadett

Interjú
mellett. Vannak kézzel készített levendulás
zsákocskáink is. A zsákokat mi terveztük, és
egy nagyon kedves helyi varrónő, Jutka néni
készítette el nekünk. A levendulát kézzel morzsoltuk le a tél folyamán, ehhez előtte csokrokba kötjük és fellógatva szárítjuk ki.
PJ: Lehet hozzánk fotózni jönni, és fűszernövény- és levendulapalántákat is árulunk.
Tervezzük webáruház létrehozását is majd akkor, ha több termékünk lesz. Idén már fogunk
levendulaolajat lepároltatni Pannonhalmán. A
távolabbi jövőben mi is szeretnénk majd saját
lepárlót. Virágos Katitól is sok segítséget kaptunk már, sok ötlete van a számunkra! Nála is
lehet kapni a kis levendulazsákjainkat, és a virágos koszorúkat is ő készíti el nekünk.
CSE: Terveink között szerepel 100 %-os természetes alapanyagokból kézzel készítette
szappanok árusítása is.
PJ: Tavaly kisebb fennakadást okozott, hogy
a hozzánk autóval érkező vendégek parkolása
nem volt zökkenőmentes. Ebből okulva idén
áprilisban tárgyalásokat kezdeményeztünk az
illetékesekkel, hogy a falu egyes részein – az
esetlegesen megnövekedett forgalom miatt –
ne alakuljon ki forgalmi akadály.
CSE: Nem szeretnénk, ha a falu lakosainak
kellemetlen perceket kellene átélni, mert pl.
nehezebben tudnak hazamenni a rossz helyen
parkoló autók miatt. Igyekszünk a szüret előreláthatóan két hétvégéjét úgy megszervezni, hogy minél kisebb fennakadást okozzunk.
Minden évben új nehézséggel kell szembenéznünk, mindig rájövünk, hogy van még mit
tanulnunk, ezért is örülünk minden visszajelzésnek, akár pozitív, akár negatív.
PJ: Az elmúlt években nagyon sok munkát
adott nekünk a levendulamező, de örömmel
tölt el minket, hogy természetközeli élményt
nyújtunk a látogatóinknak. A vendégek sok
szép, hangulatos fotót küldenek vissza nekünk, melyeknek mindig nagyon örülünk.
Idén is mindenkit szeretettel várunk.

könnyű, de lényegében kézenfekvő alternatíva a még meglévő és egyre értékesebb kincseink, a természeti környezet, a közösségi
hagyományaink és emberszabású életünk
és élettereink hasznosítására, megóvására
és fejlesztésére. A falu elszánt fiataljai által
szervezett Kerekes majális egyik, számomra
nagyon emlékezetes attrakciója volt a sváb
múzeum megtekintése. Itt összesűrűsödött
mindaz, ami a helyi közösség életének az
alapja: az életközeli történelem a dolgos hétköznapjaival, színes ünnepeivel, elfelejthetetlen tragédiáival, személyes használati tárgyakkal, fényképekkel és kulturális értékeivel.
Kötelező ezt meglátogatni a helyi kicsiknek és
nagyoknak, átélni Perlinger Görgyi profi, élvezetes és igazán életszerű vezetését. Ha van
szép épület, környezet és odafigyelés, akkor
itt találkozhat a mi helyi érdeklődésünk és az
idelátogatók kíváncsisága a hagyományaink
ápolásával, kincseink bemutatásával.
A környezet megóvása érdekében tett lépéseink, a hulladéktermelés minimalizálása
és a szemetelés megszüntetése, a zöldfelü-

Infótáblák értékeinkről

Fogadj örökbe egy „Pilisborosjenő természetvédelmi értékei” infótáblát, amely a falu
határában fellelhető védett növényeket és
állatokat mutatja be és a Várvölgybe vezető
fasor fáinak védőkorlátaira szerelnénk fel!
A gyapjas gyűszűvirágtól az István király-szegfűig számos különlegesség virít
a környéken és fontos, hogy tudatosítsuk,
emlékeztessük magunkat, hogy micsoda értékes természeti környezetben fekszik Pilisborosjenő.
Fasorunk támasztó oszlopai kiválóan alkalmazhatók lennének a „Pilisborosjenő természetvédelmi értékei” természeti kincseinek
bemutatására. A faluban lakók csodálatos
természetfotóiból és természetismeretéből
osztanánk meg 34-et a zöldbe kisétáló falubeliekkel és az ide látogató kirándulókkal.

leteink gondozása és célszerű növelése szinte követelik a tájékoztató- és oktatótáblák,
pihenőhelyek, sétautak létrehozását például
a patakunk partján is… Az alulról jövő kezdeményezések felvirágzása olyan emberi és
közösségi kapcsolatrendszer kibontakozásával járt, amely azonnal ráirányította a figyelmet a helyi termékekre. Az Ezüsthegyi Piknik
látogatója a jó borok kóstolgatása mellett
ámultan nézhette a lélegzetelállító kilátást is,
a távoli Országháztól a közeli Kövesbércig és
tovább. Ilyen helyen itt is simán működne egy
osztrák szállodatulajdonos ötlete, a „nature
movie”, amikor a hegyoldalban lévő szállodájának parkjában moziszékeket helyeztek ki a
vendégeknek, akik órák hosszat üldögéltek,
csendben nézve a hegyeket, élvezve a végtelen nyugalmat.
A mi levendulásunk, vagyis Csonka Emőke
és Papp József világszép kertje hirtelen robbant be és okoz gyönyörűséget a helyieknek
és a bezúduló látogatóknak. Ismét egy jó példa arra, hogy a helyi kezdeményezés milyen
közösségi értéket hoz létre, ahol találkozik a

Bár a növények biztonsága érdekében a pontos lelőhelyeket nem mutatjuk be, a nyitott
szemmel járó természetimádók fel fogják
fedezni őket.
Ha tetszik az ötlet, kérjük, hogy támogassad azzal, hogy örökbe fogadsz egy táblát, és
átutalod egy tábla készítésének önköltségét,
7.500 Ft-ot az egyesületünk számlaszámára:
2097 Csoport Egyesület,
B3 Takarék Szövetkezet, 7361210210212408-00000000
Megjegyzésbe kérlek írd be: Pilisboros
jenő természetvédelmi értékei infótábla
Ha jó minőségű, nagyfelbontású fotód van
a környék természetvédelmi értékeiről, kérlek, keress meg minket!

vállalkozó tulajdonosok jól felépített terve és
a helyi közösség építésének érdeke. Emőke és
Joci tele vannak reális és távlatos tervekkel a
gazdaságuk fejlesztésére, amelynek része a
látogatók oktatása és nevelése, újabb termékek előállítása és a környezet megóvása. A
levendulavirágzás olyan szezonális attrakció
is, amely turisták tömegét vonzza. Hogy ez a
turizmus ne legyen romboló a helyi közösség
számára, össze kell fogni, és a parkolás szabályozását, a vendéglátás és a helyi látnivalók
egyéb lehetőségeit egységes tervezés során
össze kell hangolni annak érdekében, hogy a
levendulás tulajdonosai, a látogatók és a helyi
közösség egyaránt, méltányosan jól járjanak.
Itt az ideje átfogó turizmusstratégia kidolgozásának!
		
Prof. Dr. Vass László
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A hónap témája

fotó: Kádár Viktor

Az Ezüsthegy borászai

Szőlőművelés és borászat az Ezüsthegyi Borvidéken
Az őskori gyökerekig visszakövethető Pilisbo- leteinek nagy része is odaveszett.
rosjenő történetéből fennmaradt legrégebbi
Az újratelepítés, jócskán elmaradva a korábírott emlék egy 1284-ben kelt oklevél, amely bi minőségtől, olyan direkttermő szőlőfajtákra
több helyi szőlőbirtokosról tesz említést, de a szorítkozott, mint a Delaware, Noah, Othello,
szőlő és a bor – a sok viszontagság ellenére – a Elvira. Mindezzel párhuzamosan csonthéjas
mai napig egyik legfőbb ismérve a település- gyümölcsfákkal kezdték el beültetni a Kevély
nek.
alatti területeket, melyek aztán lassan kiszoA XV. században még a solymári várhoz rították a szőlőterületeket, s a bortermelés
tartozó Borosjenő a török hódoltság ideje így háttérbe került. A világháborúk, az addig
alatt több Buda környéki településsel együtt színtisztán sváb nemzetiségű falu lakosainak
elpusztult, az 1600-as években teljesen elnép- tömeges kitelepítése, az erőszakos iparosítás,
telenedett. A XVII. század végén, Buda vissza- majd a téeszesítés évtizedekre megakasztotta
foglalása után indult meg újra a vidék falvainak a szőlőtermesztést és borkultúrát Pilisborosjebetelepítése, hiszen a megmaradt lakosság nőn.
mind létszámban, mind szaktudásban kevés
Barackosból újra szőlőhegy
volt a parlagon heverő termőföldek, birtokok
újbóli megmunkálásához. Ekkor telepedtek
Az 1980-as évek elején, az akkorra már a
meg Borosjenőn azok a dél-német tartomá- környék több települését magába foglaló Roznyokból behívott német iparosok, földmű- maring TSZ engedélyével indulhatott meg az
vesek, akik ismét fellendítették az egykoron Ezüsthegy déli lejtőinek a betelepítése, amelyvirágzó gazdasági életet, magukkal hozva és ről Kovács András, az első nagyobb bővítésnél
meghonosítva szőlészeti és borászati kultú- csatlakozó szőlősgazdák egyike mesélt nerájukat. Az 1695-ös összeírás már stílusosan kem. Az Ezüsthegy lábánál lévő őszibarackos a
Weindorf néven említette az újonnan bené- ’80-as évekre elöregedett, újabb fák telepítése
pesülő falut, s nevéhez hűen a következő két nem érte meg a TSZ-nek, szántóföldi művelésévszázadban az egyre intenzívebb szőlőműve- re pedig a köves és meredek terület nem volt
lés volt az, ami jólétet
alkalmas. Bár egy régi
biztosított
közössésváb mondás szerint
A XIX. század végéig Boros
gének. A XIX. század
”a jó föld minden évelején Habsburg József
ben megtermi a maga
jenőt a vagyonos községek
vásárolta meg a falut,
kövét”. Az Ürömön élő
között tartották számon,
a birtok a család tulajHuszti Gábor, aki a Hajamelynek „főkincse a sző
donában öröklődött. A
dúságból hozta magászázad végéig Borosval a szőlő szeretetét,
lőművelésben van”
jenőt a vagyonos közelérte azt, hogy a TSZ
ségek között tartották
tulajdonában lévő terüszámon,
amelynek
leteket bérbe vehessék,
„főkincse a szőlőművelésben van”, s ahol a ma és 1983-tól oda saját vagyonból – de részben
már alig ismert szőlőfajták – így többek között állami támogatással is, hiszen a termelőszöFekete kadarka, Veres dinka – elsőrendű bort vetkezetek részére kötelező művelést írt elő
adtak. A század végén azonban az Amerikából a törvény – szőlőtőkéket telepítsenek. Ekkor
behurcolt filoxéria, a gazdák minden igyekeze- olyan fehér fajták kerültek ültetésre, mint az
te ellenére, teljes egészében elpusztította az Ezerfürtű, Chardonnay, továbbá a mind bor-,
ültetvényeket Borosjenőn, de a homokvidéki mind pedig csemegeszőlőnek hasznosítható
területek kivételével Magyarország szőlőterü- Irsai Olivér. Érdekes, hogy a telepítés engedé-
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lyezéséhez szükséges talajtani vizsgálat akkor
a területet csak fehér szőlőfajták telepítésére
tartotta alkalmasnak, de ennek ellenére a megyei főkertész hozzájárult olyan vörös fajták
ültetéséhez is, mint a Kékfrankos, a Merlot és a
Zweigelt. A tőkék ideális helyre lettek ültetve,
kiváló fekvésű területen, ahol kedvező időjárás
esetén reggeltől estig éri a szőlőt a napsütés,
és ami szintén nagyon fontos, fagymentes a
terület.
A közigazgatásilag Pilisborosjenőhöz tartozó felső területeken indult meg elsőként a telepítés; összesen 22 táblát ültetett be 12 pilisborosjenői és tíz ürömi gazda. 1986-tól újabb
bővítésre került sor, és 1989-re, összesen 70
táblával, kialakult a borvidék mai képe. A Rozmaring TSZ 1990. évi felszámolását követően
a bérlők jelképes összegért megvehették a
saját maguk által telepített és művelt területeket. A gazdák munkáját megkönnyítendő, már
1986-től megszervezték a ma is egységes közös művelést, a permetezést, tárcsázást, szántást, a kihordott venyige összeszedését és zúzását. Ugyanebben az időszakban alakult meg
a korábban szakcsoportként működő és ma is
fennálló egyesület, az ürömi és pilisborosjenői borászokat összefogó Ezüsthegyi Gazdák
Egyesülete, amelynek elnöke évtizedeken
keresztül Huszti Gábor volt. (Utódja az ürömi
Budavári József.)

Iskolai bormustrák
Az Ezüsthegyi borosgazdák először 1995ben kezdtek kifelé nyitni azzal a céllal, hogy a
nagyközönség előtt is bemutassák boraikat.
Az első, még inkább családiasabb bormustrák
az Ürömmel közös iskolában, a mai pilisbo-

fotó: Kádár Viktor

A hónap témája
rosjenői általános iskolában voltak az akkori
igazgató, Czigány Feri bácsi segítségével. Még
gyerekkoromból emlékszem az első borfesztiválokra, borászbálokra és a „Pléhgége” néven működő, borosgazdákból álló dalkörre is.
A borverseny és borfesztivál hamar kinőtte
családias jellegét, komolyabb megmérettetés
elé állítva a helyi borokat, amelyek – az eredmények ismeretében is – „jól állták a sarat” a
nagyobb pincészetekkel. A versenyek és az
azt követő fesztiválok megszervezését éveken
keresztül Meggyesi János és
családja vállalta, s ahogy azt
megtudtam, a Magyar Bor
Akadémia a versenyt 2010től „C” típusú borversenynek
minősítette. A borvidékre jellemző olyan fajtákkal, mint
az Irsai Olivér, Chardonnay,
Csabagyöngye, Kékfrankos,
Merlot, Pinot Noir, Zweigelt,
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Ezerfürtű, sorra
nyertek előkelő helyezéseket a helyi gazdák. Ezeknek
a versenyeknek – rendhagyó
módon – egyik nagy előnye
volt, hogy a gazdák is jelen
lehettek a borbírálatok alatt,
és meghallgathatták a bírák
értékelését, sokat tanulva az
ott elhangzottakból.
Legutóbb az Etyek-Budai
Borvidék Hegyközségi Tanácsa és a Nyakas
Hegyközség 2019. áprilisban szervezett Borvidéki Borversenyt termelői részvétellel, ahol
a több száz indulóból az Ezüsthegyi Gazdák
borait számos éremmel is jutalmazták (lásd a
táblázatot).
Az igazán rangos eredmények ellenére az
Ezüsthegyi Gazdák Egyesületének azonban
ma több gonddal is meg kell küzdenie. Kovács
András elmondta, hogy ma az egyik legnagyobb probléma az inkább befektetési célból
vásárolt szőlő, amelyet vagy bérbe adnak művelésre a tulajdonosok, vagy rosszabb esetben
elhanyagolják, sőt, kivágják a tőkéket. A magánkézben lévő szőlőtáblák nem jelentenek
kötelezettséget a tulajdonosok számára, a
kivágáshoz ugyan engedély kell, de a hegyközségi tanács ezt a gyakorlatban egyszerűen
megadja. Egyre kevesebb, már csak 13-15 gazda foglalkozik ténylegesen borászattal. Évek
óta probléma továbbá a belterületbe vonás
kérdése is, amelyben az Ürömi és a Pilisborosjenői Önkormányzat sem képvisel egységes
álláspontot.

A jó bor mindig eléri célját
Édesapám révén már gyerekkoromban közelebb kerültem a helyi szőlőtermesztéshez,
ismerem a helyi borászok nagy részét és azt,
hogy mennyi munkát áldoznak arra, hogy igazán kiemelkedő, a falu határain túl is elismert
borok kerüljenek a palackjaikba, ezért szeretném megosztani a cikk készítése közben (is)
szerzett saját tapasztalatomat. A helyi borászok mindegyikének szenvedélye és elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen, másképpen
nem is lehet jól csinálni (ezt sem). A gazdák kö-

zötti – többek által is vallott – megosztottság
elsősorban abban érezhető, hogy míg a borászok egy része valóban csupán kedvtelésből,
a szőlő és bor iránti szeretetből műveli, addig
többen, továbblépve ezen, saját boraiknak nagyobb elismertséget és értékesítési lehetőséget kivívva szeretnének megjelenni, elérve azt,
hogy „ára” legyen a boraiknak.
A május 25-ei, első alkalommal megrendezett Ezüsthegyi Piknik egyik nem titkolt fő
célja a borturizmus megindítása és fellendítése a vidéken, amely
– az ötletgazdák álláspontja szerint – a helyi
gazdákra is ösztönzőleg hatna. Ahogy
a nagy érdeklődést
kiváltó esemény fő
szervezője,
Janza
Márton beszélgetésünk során elmondta,
az Etyeki Piknikhez
hasonlóan olyan rendszeres megjelenést
szeretnének, amivel
mindez elérhető. Szeretnék helyben megismertetni boraikat
az ide látogatókkal,
bevonva további helyi
termelőket, kézműveseket is.
Az igen eltérő álláspontokat ismerve nem tudom, mi lesz a jó
megoldás, de abban biztos vagyok, hogy a
jó bor mindig eléri célját, a termelők és nem
utolsósorban a borivók igényeinek megfelelően akár helyben, akár szélesebb körben, de
mindenképpen méltó megjelenést biztosítva a
gazdáknak.
A 2019. évi Borvidéki Borverseny ürömi és
pilisborosjenői helyezettjei:
Ambrus István (1 arany, 1 ezüst)
Badacsonyi László (1 ezüst, 3 bronz)
Budavári József (3 ezüst, 1 bronz)
ifj. Gábeli György (4 ezüst)
dr. Hidvégi István (2 ezüst, 3 bronz)
dr. Horváth Elek (3 bronz)

RÖVIDHÍREK
ÖKOLÓGIAI MUNKACSOPORT
Levélben fordultunk a Pilisi Parkerdőhöz,
egyeztetést kezdeményezve a falut körülvevő erdőművelés módszeréről. Hamarosan több területen lejár a 10 éves erdőgazdálkodási ciklus, és nagyon szeretnénk, ha
nem termelnék ki egyszerre a fákat, hanem
ún. szálaló vágással kezelnék ezeket a területeket. A folyamatos, folytonos erdőborítás nemcsak a szemnek, az élővilágnak, de
a kiszáradás megelőzése szempontjából is
kedvezőbb lenne.
Ökológiai munkacsoportunk szervezésében talákoztunk a Duna-Ipoly Nemzeti
Park szakembereivel, hogy egyeztessünk
védett természeti értékeinkkel kapcsolatos
szakmai ügyekben. Kezdeményeztük, hogy
a nemzeti park látványosabban legyen jelen
a faluban és határában. Több információs
tábla kerüljön ki a Várvölgy bejárataihoz,
a Kevélyhegyi Levendulamezőhöz és a Kevélyhegyi út végére is. Jeleztük nekik, hogy
látványos információs táblákat tervezünk
kitenni a tavaly ültetett fasor támasztóoszlopaira, mely a természeti értékeinkről szóló oktatási célokat szolgál. Hiszen, ahogy
a szenegáli természetvédő, Baba Dioum
mondta: „Végül csak azt fogjuk megőrizni,
amit szeretünk; csak azt fogjuk szeretni,
amit megértünk; és csak azt fogjuk megérteni, amire megtanítottak minket.”

RÉSZVÉTELI DEMOKRÁCIA
Jót beszélgettünk a 2097 Klub vendégével,
az évekig a Vincellér utcában lakó dr. Pataki
Györggyel, a Corvinus Egyetem docensével,
aki a részvételi demokráciáról, részvételi
költségvetésről, e-demokráciáról, tömeges
és gyors társadalmi vélemény nyilvánítási
lehetőségekről, teljesen másfajta településvezetési módszerről szerzett tapasztalatait
osztotta meg velünk. A Facebookon, a 2097
Falufórum csoportban a beszélgetésről készült videó megtekinthető.
Következő alkalommal, július elején Madarász Csabát várjuk, akivel konkrét példán
keresztül megismerhetünk egy Barcelonában, Helsinkiben is használt (Decidim nevű)
online rendszert, ami alkalmas arra, hogy
begyűjtse és rendszerezze egy felvetett kérdésre beérkező lakossági véleményeket

Kovács András (3 ezüst, 2 bronz)
Markó Sándor (3 bronz)
Meggyesi János (3 szüst, 1 bronz)
Papp József (3 bronz)
Scharer György (4 bronz)
Szilvási Károly (6 ezüst, 3 bronz)
Zsitnyányi Attila (2 ezüst)

ADOMÁNY A JÁTSZÓTÉRÉRT
Az önkormányzat felkarolta a szülők azon
ötletét, hogy a játszótér további felújításának
érdekében adományokat gyűjtsön. Gumitéglás kerékpár- és kismotor-pályát alakítanának
ki a kerítésen belül, amin a kisebb gyerekek
is tanulhatnak biztonságosan biciklizni, mivel
ilyen hely jelenleg nincs a faluban. Ezen kívül
még a meglévő játékelemek alá is kerülne gumitégla a támogatásokból.
(További infó: pilisborosjeno.hu)
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A 2097 Csoport Egyesület
képviselőjelöltjeinek programterve
Az önkormányzati választásokon induló 2097 Csoport Egyesület bemutatja programtervét, amelyhez
mostantól várjuk az észrevételeket, javaslatokat. Nekünk fontos az itt élők véleményének meghallgatá
sa, a helyi tudás beépítése az önkormányzat működésébe. Minden pilisborosjenői lakost arra kérünk és
buzdítunk, hogy bátran vállalja meglátásait, és ossza meg velünk! Az újság hátoldalán részletesen leírjuk,
hol lehet velünk találkozni, beszélgetni a következő időszakban. Közösen, együtt tervezzük meg falunk
jövőjét!
Pilisborosjenő, ahol jó élni
Garantáljuk Pilisborosjenő csendes, falusias
hangulatának és méretének, zsákfalu jellegének megtartását.
Valódi, hosszú távú megoldásokat keresünk
útjaink, járható járdáink és a felszíni vízelvezetés megoldására.
Elöregedett vízvezetékhálózat-szakaszok
mielőbbi cseréjét szorgalmazzuk a rendszeressé vált csőtörések megelőzése érdekében.
Nagyobb hangsúlyt fektetünk közterületeink tisztaságára, a hulladékkeletkezés megelőzésre és a hulladékgyűjtés hatékonyságára.
Fejlesztjük a faluközpontot, településkép-védelmi stratégiát dolgozunk ki a falumag
sváb építészeti jellegzetességeinek védelme
érdekében.
Megoldjuk a házaknál keletkező zöldhulladék elszállítását és komposztálását, hogy a
lombégetés füstje lehetőleg ne terhelje feleslegesen a falu levegőjét.
A közösség bevonásával, egészséges kompromisszumkereséssel pontosítjuk a zajrendeletet, hogy az mind a csendre vágyók, mind a
kertjükben szorgoskodni kívánók igényeire tekintettel legyen, és gondoskodunk a rendelet
betartásáról.

A helyi gazdaság erősítése
Támogatjuk a helyben munkalehetőséget biztosító kisvállalkozások továbbfejlődését.
Kiemelt figyelmet fordítunk a jelentős mértékű iparűzési adót fizető és sok embert foglalkoztató helyi vállalkozások igényeire.
Helyi kisokost készítünk arról, hogy milyen
árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeket lehet helyben kielégíteni.
Az Önkormányzat és intézményeinek be-
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szerzéseinél, hacsak lehetséges, a helyi vállalkozásoktól való beszerzéseket, megbízásokat
ösztönözzük.
Segítjük a falufejlesztési stratégiába illeszkedő lakossági vállalkozási kezdeményezéseket és a térségben évszázados hagyományokkal rendelkező tevékenységeket folytató
gazdálkodókat (pl. borászok).

Szociális és egészségügyi
gondoskodás
A szociális igények felmérésével más önkormányzatoknál már sikeresen működő szociális
térképet készítünk, mely segíti a szociális támogató tevékenységet.
Erősítjük a szociális támogatórendszert a
faluban jelenleg is működő szakemberek és a
közösség bevonásával annak érdekében, hogy
a segítségre szorulók és a segítséget nyújtani
szándékozók könnyen megtalálják egymást.
Kiemelt figyelmet fordítunk a szociálisan rászoruló 14–18 éves korosztály és a segítségre
szoruló, egyedül élő idősek jelenleg megoldatlan problémáira.
Innovatív megoldásokkal segítjük a szükséges egészségügyi szakemberek (pl. védőnő,
ápoló) és minőségi egészségügyi szolgáltatások és szűrőprogramok Pilisborosjenőre hozatalát.

A közösség építése
Újratervezzük közösségi tereinket, illetve pótoljuk a hiányzókat. Átgondolt, jól működő
tereket alakítunk ki a rendezvényekre, a szolgáltatásokra és az önkormányzat számára.
Támogatjuk a falu múltjából fakadó sváb tradíciók ápolását, hagyományaink újjáélesztését
a közösség minél szélesebb körű bevonásával.

Segítjük a Német Nemzetiségi Önkormányzat
kultúraközvetítő munkáját.
Támogatjuk a pilisborosjenői borászok
kulturális és borgasztronómiai rendezvényeinek megvalósulását, PBJ–Üröm közös borvidék-stratégiájának megalkotását és megvalósítását.
Segítjük a pilisborosjenői értékekre támaszkodó, hagyományteremtő céllal működő és
alakuló közösségek munkáját, kulturális tevékenységét. A rendelkezésünkre álló minden
eszközzel támogatjuk a helyi közösségek,
egyesületek, formális és informális civil szervezetek működését, valamint új csoportok
létrejöttét.
Segítjük és támogatjuk a faluban működő
egyházi, vallási közösségek kultúraközvetítő
munkáját és a közművelődési és művészeti
intézményekkel való együttműködését. Támogatjuk a faluban élő, valamilyen művészettel
hivatásszerűen foglalkozók megnyilvánulási
lehetőségeit, tudásátadását, kiállítások, workshopok, táborok és egyéb programok megvalósítását.
Önkormányzati munkánk során állandó bizottságot alakítunk a Külső-Bécsi úti és a malomdűlői településrészek lakóinak érdekképviseletére. Biztosítani kívánjuk a szolgáltatások
könnyebb elérését a külső településrészen
élők számára.

Az ifjúság jelene és jövője
A fiatalság valós igényeit kielégítő közösségi
teret hozunk létre.
Felmérjük a több településen is sikeresen
működő ifjúsági polgármesteri poszt helyi bevezetésének lehetőségeit.
Fejlesztjük a szabadtéri sportolás lehetőségeit. Segítjük a helyi sportegyesületeket a
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focipálya és környezete méltó fejlesztésében.
Konzultációt kezdeményezünk a helyben
maradni szándékozó fiatalok letelepedésének
elősegítésére.
Segítjük a helyi fiatalok vállalkozóvá válását
tudásmegosztással, képzéssel, tanácsadással,
pályázatfigyeléssel, az önkormányzati helyiségek bérbeadásával.

A falu jövője
Átlátható, ellenőrizhető és számon kérhető
falugazdálkodást teremtünk. Folyamatos és
nyilvános kapcsolatot tartunk a helyi vállalkozókkal, akikkel együtt alakítunk ki kedvező
helyi gazdasági feltételeket.
A lakossági adókat világos, demokratikusan,
közösen kitűzött célok elérése érdekében határozzuk meg, és átláthatóan költjük el. Közzétesszük a honlapon a költségvetést, közérthető formában, magyarázatokkal ellátva.
Megkeressük annak lehetőségét, hogy a
település bevételeit elsősorban a gazdasági
övezetek adójából, pályázati forrásokból, és a
szelíd turizmusban rejlő lehetőségek kihasználásából biztosítsuk.
Önkormányzatként aktívan segíteni fogjuk
az évek óta perekkel, vitákkal terhelt fejlesztési területek ügyeinek rendezését.
Túllépünk a jelenlegi településgazdálkodást
uraló, ingatlan hajtotta, önös érdekekkel átszőtt, átláthatatlan gyakorlaton. A települést
övező fejlesztési területeket átgondoltan, átlátható terv alapján, valóban a falu javát szolgáló módon hasznosítjuk.
Hosszú, közép- és rövid távú koncepciót dolgozunk ki falunk számára, mert csak ez képes
ellensúlyozni a Budapest és az ingatlanbefektetők által ránk erőltetett terveket. Ehhez hívjuk a már meglévő közösségeket, hogy közösen, együtt tervezzük meg falunk jövőjét.
A területeket érintő fejlesztési ötleteket az
ott lakókkal egyeztetve alakítjuk ki.
Elősegítjük mezőgazdasági területeink
sokszínű használatát. Szolgálják a földek a
nagyüzemi gazdálkodás helyett a helyi gazdálkodási ötleteket!
Új alapokra helyezzük a kapcsolatot a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal és a Pilisi Parker-

dővel. Stratégiát dolgozunk ki a Várvölgy és
a falut ölelő természet védelmére. Kezdeményezzük a falu körüli erdők folyamatos erdőborítottságot jelentő örökerdővé minősítését.
A településen keresztül folyó patak egyes
szakaszait mindenki számára hozzáférhető,
parkosított területként rehabilitáljuk, hogy patakunk a falu ékességévé váljon.
Folytatjuk faültető tevékenységünket, növeljük a zöldterületek arányát, területet jelölünk ki a Fatestvér program pilisborosjenői
elindítására. Segítjük, támogatjuk azokat a
lakossági kezdeményezéseket, csoportokat,
melyek valamely zöldterület gondozására,
rendbetételére irányulnak.

Oktatási intézményeink
Bölcsődét nyitunk Pilisborosjenőn, hogy minden olyan kisgyermeknek legyen lehetősége
jó helyi közösségben fejlődni, ahol a szülőnek
vissza kell térnie a munkahelyére. Addig pedig
támogatjuk a kisgyermekek magánbölcsődébe járásának költségeit és a rendszeres helyi
Baba-Mama Klubot.
Felmérjük a várhatóan szükséges óvodai
férőhelyek számát, melynek függvényében
támogatjuk a bővítést. Állag- és értékmegőrzés céljából bővítjük a karbantartói kapacitást,
segítjük német nemzetiségi óvodapedagógus
felvételét. Pótoljuk a hiányzó berendezéseket.
Támogatjuk az iskola vezetőségét, hogy
végre megépüljön a tornaterem. Az iskolai
célokkal összhangban fejlesztjük az iskola környezetét, beleértve annak megközelíthetőségét, a közlekedésbiztonságot, a közvilágítást,
az épített közterületek és közösségi terek, a
természeti környezet állapotát.
Támogatjuk az iskolát és vezetőségét azon
fejlesztési terveik megvalósításában, melyek
nemcsak a gyerek tárgyi tudásának javítását
célozzák, hanem a közösségben való tanulás
és munka tapasztalatait is erősítik (pl. iskolakert stb.).

Falunk irányításának alapelvei
Áttekinthetőség: folyamatosan frissített, teljes körű és publikus vagyonleltárt készítünk az

önkormányzati vagyonról és a kiadott vagyoni
értékű jogokról, kötelezettségekről.
Nyilvánosság: biztosítjuk minden szerződés,
terv, előterjesztés, megállapodás és az önkormányzati munka publikusságát és hozzáférhetőségét a jogszabályi keretek között. Célunk,
hogy minden lakos kis erőfeszítéssel át tudja
látni egy-egy téma állását, valamint a kapcsolódó terveket.
Bevonás: átültetjük a gyakorlatba az e-demokrácia eszközeinek használatát, amivel a
község lakossága egyszerűen és hatékonyan
bevonható azon döntésekbe, amelyek jelentősen, hosszú távon befolyásolják az életünket
(internetes szavazás, közvélemény-kutatás
stb.). Évente több alkalommal közmeghallgatást tartunk.
Ügyfélorientáció: modernizáljuk a hivatali
ügyintézést. Fokozatosan bevezetjük az elektronikus ügyintézést és kapcsolattartást a lehető legtöbb területen.
Érdekképviselet: a képviselőtestület és
az önkormányzat működésének segítésére,
szakszerűségének növelésére létrehozzuk a
falu köztiszteletben álló személyeiből, egyesületeinek, közösségeinek képviselőiből álló
tanácsadó testületet. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az M0-ás építésével kapcsolatos
fejleményeket, mindent megteszünk, hogy
természeti értékeink, ivóvízbázisunk ne szenvedjen károkat. Határozottan képviseljük az
M0 építése miatt károsulók érdekeit, rendszeresen informáljuk a falut és az érintetteket, és
stratégiát dolgozunk ki, hogy az önkormányzat miként segítheti őket.
Partnerség: a fejlesztési programok megvalósítása, a sikeres pályázati tevékenység, a
közművek fejlesztése, a közös szolgáltatásfejlesztés és a természeti értékek megóvása
érdekében a jelenleginél lényegesen aktívabb
partneri viszonyra van szükség a Pilis-Visegrádi
régió és ezen belül a Kevély körüli településekkel. Élő kapcsolatot tartunk fenn és fejlesztünk
tovább testvérvárosunkkal, Steinheimmel.

A programterv elérhető és vélemé
nyezhető a 2097.hu/valasztas olda
lon is.
2019. június
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Hagyomány

RÖVIDHÍREK
LASSAN HALADÓ ZEBRA-ÜGY
„A zebrát és a közvilágítás tervét a közműszolgáltatók jóváhagyták, az elvi akadályok
elhárultak. A tervcsomag engedélykérésre
benyújtható lesz a Közútkezelő és a rendőrség hozzájárulásának birtokában, ami
várhatóan rövid időn belül megtörténik”
– tudtuk meg Mihálffy Attilától, a civilekből, szülőkből alakult Zebra-munkacsoport
egyik tagjától.

FOLYTATÓDÓ FALUSZÉPÍTÉS
A korábbi lapszámainkban már bemutatott
két kezdeményezés (Kálvária út és Szt. Donát sarok) mellé érkezett két következő ötlet. A Lucfenyő tér háromszögének csinosítása és a téren lévő roskatag ház rendezése.
A Szent Vendel-emlékmű melletti ligetbe
padok, leülési lehetőség és szemeteskuka
elhelyezése, hogy egy-egy beszélgetésre
legyen hol megpihenni, árnyas helyre húzódni akkor is, ha nincs nyitva épp a Faló. Az
innen induló Agyagbánya utca bal oldalára
fák ültetése az első elágazásig.

PIKNIK A SZŐLŐBEN
A falu lakóinak nagy örömére május 25-én
megnyitották kapuikat az ezüsthegyi borospincék az I. Ezüsthegyi Piknik keretében.
A családias hangulatú, „vad-romantikus"
rendezvényen a gasztronómiai finomságokon túl élő zenét is fogyaszthattak a látogatók, az Üröm és Pilisborosjenő közötti
csodás helyszínen. A tőkék szomszédságában fellépett Dynamite Dudes, a Barterapia,
valamint Dimitry Gorbunov. A szervezők a
közeljövőben, június 22-én a house zenei
műfaj kedvelőit várják.
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Régi júniusi ünnepeink
Amikor az egész falu megmozdult

Pünkösd, búcsú és úrnapja. Jelenleg nem tömegrendezvények.
Nézzük meg, hogyan ünnepelték régen! Hátha ennek apropóján
feléleszthetnénk őket, átalakítva a jelenlegi igényekhez. Hisz a ha
gyományok is csak úgy tudnak fennmaradni, ha folyamatosan ala
kulnak.
A 2097 Falufórum Facebook-csoportban
nemrég téma volt, hogy vajon miért nincs
már nagyszabású búcsú, vagy miért rövidült
le a régen pompás körmenet. Találgattunk.
Talán általános világtendenciáról van szó?
Vagy ezek az ünnepségek annyira kötődtek
sváb kisebbségünkhöz, hogy amikor már
egyre kevesebb kitelepített rokon tudott hazalátogatni, csökkent a jelentőségük? Vagy
kiöregedtek a szervezők? Szekularizálódott
világunkat zavarja a keresztény apropó? Perlinger Györgyitől megtudtuk, hogy ez alkalomból a Tájházban a búcsú előtti szombaton
évek óta megrendezésre kerül a Kórus Találkozó. Tudatosítsuk hát, hogy ekkor emlékezünk meg falunk templomának védőszentjéről, Szent Vidről. És menjünk el! Este azt
is kipróbálhatjuk, hogy milyen sramlizenére
táncolni. Szokás volt régen paprikalevest és
kuglófot készíteni. Érdemes lehet kipróbálni!
Beindult tehát egy szerény diskurzus. De
hogyan zajlottak régen júniusi nagy ünnepeink? Ideköltözésünkkor, a ‘90-es évek elején
még volt benne részünk: „A pünkösd a nagy
egyházi ünnepek sorában két napos volt,
mint most már újra. Népszokás nálunk inkább
a hétfőhöz fűződött. Ilyenkor a gazdák kijártak a határba a vetéseket és az évre várható
termés megtekintésére.
Tíz nappal később az egész községet megmozgató egyházi ünnep következett: az
Úrnapja. Már előző délután folytak az előkészületek. A gazdák az erdészet engedélyével
kőris suhángokat hoztak az erdőből, füvet, lucernát és virágos gombosherét szecskáztak,
a gyerekek, asszonyok rózsaszirmot gyűjtöttek, mezei virágból kis kerek koszorúkat fontak. A férfiak elkészítették a négy lombsátrat
a négy égtájnak megfelelően. Az első a mai
Fő út 12 sz. ház előtt, a második a Budai út
38 sz. háznál, a Kossuth téren épített kápolna
volt, az utolsó pedig a mai Fő út 57 sz. ház bejáratában. A körmenet útvonalán a templomból indulva a Fő utcán, a Híd utcán át a Budai
útra, onnan visszakanyarodott a Fő utcába és
a templomban fejeződött be. Az útvonalon
lakók a többi falubeli segítségével már hajnalban elültették a kis fákat az utca két oldalán 2-2 m távolságban. Az úttestet beszórták
zölddel, virágszirmokkal díszítették, a virágszőnyeg a kápolnák elé ért, helyenként liturgikus motívumokat raktak ki különféle színű
rózsaszirmokból. Az ablakokat virággal, égő
gyertyákkal, szobrokkal díszítették. A kápolnákhoz ki-ki elhozta és felaggatta a maga kis
kerek koszorúját. Minden kápolnában oltár,
képek, virágok, így készültek fel az egyházi
szertartásra, melyben a falu apraja-nagyja

legszebb ünneplőjében vett részt. A körmenetek útja az 50-es években egyre rövidült,
végül már csak a templomot kerülték meg.
Június 15-én Szent Vid napján ünnepli a
község a búcsút. Mióta Úrnapját vasárnap
tartják ez a két ünnep gyakran egybeesik.
Régen nagy búcsúk voltak. A rokonok, ismerősök ilyenkor jöttek vendégségbe. Így
egyúttal egyházi és családi esemény is volt.
Ünnepélyes nagymise körmenettel, majd kiadós, több fogásos vendégebéd következett.
Az asztal egész délután és este terítve várta
a betérő vendégeket. Ismerősök, rokonok a
kocsmában találkoztak. A fiatalok számára
minden vendéglőben fúvószene szólt. A gyerekeknek a patak partján a Budai úton körhinta, hajóhinta, céllövészet, búcsúsok stb.
nyújtottak vidám szórakozást. Sátrak álltak a
hídon, de még a Fő utcában is. A vendégjárás,
vigasság két napig tartott.
29-én, Péter és Pál napján kezdődött az
akkor földműves lakosság számára a legnehezebb, de leglényegesebb munka, az aratás,
behordás, cséplés. A mindennapi kenyérért
folyó munkában mindenki részt vett. A gyári
munkások erre tartogatták a szabadságukat,
hogy így keressék meg az egész évi gabona
szükségletüket.”
		
Frivaldszky Bernadett
Forrás: Gröschl György, Gröschl Györgyné
Götz Mária: Szülőföldünk Pilisborosjenő 2000

Kiritog-Suppe’n – sváb paprikás leves
Győrvári Hilda néni és lánya, Perlinger
Györgyi receptje:
Hozzávalók egy családi adaghoz:
5-6 fej hagyma
2-3 teáskanál pirospaprika
1 db sárga paprika
1-2 db kisebb sárgarépa
legalább 20 szem szegfűbors
5-6 db babérlevél
1 nagyobb tyúk vagy csirke feldarabolva
2-3 dl tejföl, só
A húst, az apróra vágott sárga paprikát,
a lereszelt sárgarépát és a fűszereket – a
pirospaprika kivételével – vízbe tesszük.
A hagymát megfonnyasztjuk, megszórjuk
pirospaprikával, és átpirítjuk. Felengedjük
vízzel, és főni hagyjuk. Ha kész, a szitán átpasszírozott (turmixolt) paprikás hagymát
beletesszük a levesbe. Tejföllel behabarjuk,
de már nem forraljuk.
Hagyományos kuglóf kerüljön mellé az
asztalra, mert ez a kelt tészta hozza ki jól a
leves ízét. Jó étvágyat kívánunk hozzá!

Interjú

Lassan húsz éve értünk dolgoznak
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Pilisborosjenőn

A családsegítő szolgálat 2001 óta működik falunkban. Ludasi Éva
több mint tizenöt éve látja el ezt a szolgáltatást. Munkatársával, Ra
fai Józsefné Erzsébettel együtt nehéz sorsokról, szívderítő sikertör
ténetekről, jövőbeni terveikről beszélgettünk. Az is kiderült, hogyan
segíthetnénk mi, falubeliek a munkájukat.

fotó: Kádár Viktor

ZSR: Hogyan indult a családsegítő szolgá
lat Pilisborosjenőn? Hogyan kapcsolódtak
be a munkába?
LÉ: A családsegítőt 2001-ben Klinger Magdolna szolgálatvezető indította be Szegedi Róbert polgármesterrel. Két évvel később, amikor
visszakerültem a faluba és szociális téren aktív
voltam, Magdi munkát ajánlott a családsegítőben. Időközben elvégeztem a szociális munkás
szakot, szakvizsgáztam, majd 2011-től vagyok
szolgálatvezető. Erzsivel tavaly szeptember
óta dolgozunk együtt. Az egymásra figyelés, a
segítségnyújtás öröme az, ami meghatározza
a munkánkat.
RJE: Inkább idősekkel foglalkoztam korábban, voltam intézményvezető is, az Öregek
Napközi Otthonát, az Alapszolgáltatási Központot (idősek klubja, házigondozás, étkeztetés) a Szegedi Robi bácsival én indítottam el.
Aztán jó pár év után elköltöztem, majd Ürömben is dolgoztam. De jobb szeretek, őszintén
szólva, a saját falumban dolgozni.
ZSR: Nagyon sokféle területen tevékeny
kedik a családsegítő szolgálat. Pilisborosje
nőn melyek a leggyakoribb feladatok, me
lyik a leginkább érintett korosztály?
LÉ: Sokszor az emberek az adományszervezéssel azonosítják a tevékenységünket, pedig
valójában nem ez a fő profilunk, ez csak egy része. Nehéz lenne felsorolni az összes területet,
de sok időt töltünk családoknál, ügyintézéssel,
programok szervezésével és adminisztrációval
is. Nincs kiemelt korosztály, mindenkivel foglalkozunk. Vannak újszülöttek, kicsi gyerekek

gondozatlan terhességből, olyan családi körülmények között, amit folyamatosan figyelni
kell. Az elvünk az – és a törvény is azt mondja –,
hogy minden gyermek a családban nevelkedjen. Ha mégis ki kell emelni egy gyereket a családból, igyekszünk ideiglenes elhelyezéshez a
faluban keresni megfelelő személyt.
Egy másik fontos terület az idősek ellátása.
Az idősek gondozását most az ürömi Idősek
Klubja látja el. Az ürömi szolgálat jól végzi a
munkáját, de azért jó lenne, ha helyben kapnának ellátást az időseink.
ZSR: Erre lenne igény a faluban?
RJE: A tapasztalataink szerint sok helyi idősnek lenne még szüksége erre a szolgáltatásra.
LÉ: Az önkormányzatnak is kiemelten fontos az idősek ellátása, ezért felkérte a szolgálatunkat, hogy készítsünk egy kérdőívet,
amit eljuttattunk minden 65 év feletti borosjenőinek. Ezzel azt próbáltuk felmérni, hogy
milyen szükségleteik vannak. Sajnos nagyon
kevés visszajelzés érkezett. Dr. Csányi Márta
felvetette a szociális térkép elkészítésének
ötletét, amellyel a falu egész lakosságának
szociális igényeit lehetne feltérképezni. Mivel
a kérdőíves felmérés nem működött, ezért az
idős korosztályt személyesen kellene felkeresnünk. Azt azonban látnunk kellene, hogy hova
akarunk eljutni. A koncepció megalkotásához
pedig meg kell teremteni a szervezeti hátteret.
ZSR: A fiatalok is egy meghatározó kor
osztálya a falunak. Őket segítette a Jövő
Jenő Alapítvány, ami, úgy tudom, megszűnt.
LÉ: Papíron, ha jól tudom, még létezik, de

készítette:
Bozsódi Borbála
bozsodi.borbala@2097.hu

már nem működik. Még Klinger Magdi kezdeményezésére alakult meg, majd Szulek Angéla
és Pilipár Gabi csapata vitte tovább a szervezést. Nagyszerű munkát végeztek! Jelenleg
sajnos erőforrás hiányában szünetel, pedig
fontos szerepet töltött be a falu életében, és
ma is nagy szükség lenne a kamasz korosztály
támogatására.
ZSR: Hogyan értesül a családsegítő egyegy helyzetről vagy esetről?
LÉ: Erre szolgál az észlelő- és jelzőrendszer,
melynek célja a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése. Igazából minden magánember jelzőrendszer, mert bejelentheti, ha
problémát észlel a környezetében. A hivatalos
szervezetekkel pedig évi hat alkalommal ös�szeülünk, és egy-egy aktuális témával foglalkozunk.
ZSR: Milyen más szervezetekkel állnak
kapcsolatban?
LÉ: Több szervezettel is kapcsolatban állunk.
Legutóbb együttműködtünk a helyi Nagycsaládos Egyesülettel, a Lökkös Krisztina szervezésében megvalósult péksütemény-adomány
kiosztásában, nemrég pedig leültünk egyeztetni a jótékonysági boltot vezető Heves Ilonával és a katolikus karitászt szervező dr. Csányi
Mártival, hogy összehangoljuk a tevékenységünket.

Mi is segíthetünk!
Számos olyan apró feladat adódik,
melyben egy-egy falubeli segíthetné a
családsegítő munkáját. A szolgálatot végzők kiemelték, hogy leginkább rendszeres segítségre lenne szükségük, legyen
szó anyagi támogatásról vagy önkéntes
segítség felajánlásáról.
Amennyiben szívesen vállalna ezekből
valamit
•
rendszeres anyagi támogatás
•
önkénteskedés családi napon, rendezvényeken, táborokban
•
programok népszerűsítése, plakátkészítés
•
informatikai eszközök beüzemelése, karbantartás, honlapkészítés,
...kérjük, jelentkezzen Ludasi Éva szolgálatvezetőnél az alábbi elérhetőségeken: 06 70 947 9884 vagy 06 70 670 8973
vagy 06 26 336 094
pbjcsaladsegito@gmail.com
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Utánajártunk

M0: a lakosok igényei túlhaladták az
eredeti elképzeléseket

Megépüljenek-e az M0-s hiányzó szektorai vagy sem? Egyes lobbierők
szerint mindenképpen kell, a Külső-Bécsi út mellett lakó pilisborosjenői
ek szerint egyáltalán nincs rá szükség. Ehelyett inkább észszerűbb köz
lekedésfejlesztés és az M100-as út kialakítása lenne kívánatos.
Nem tudni, hogy a Guinness Rekordok
Ebből a két megnyilatkozásból nem derült
Könyvében létezik-e a „legrégebben épülő au- ki, hogy mi várhat a jövőben a pilisborosjenőitópálya” cím; amennyiben lenne, arra jó esél�- ekre, erre halad-e majd az alagutakkal megtollyel pályázna az M0-s körgyűrű. A Műegyetem dott M0-s szakasz vagy mégsem. Éppen ezért
tanára, dr. Vásárhelyi Boldizsár már egy 1942- a Zsákfalvi Riporter megkereste az ITM-et, és
ben (!) közzétett tanulmányában a főváros az érvényes és hatályos északi és északnyugati
körül húzódó gyorsforgalmi út szükségessé- szektoros nyomvonaltervek iránt érdeklődgét feszegette. A történelmi és a politikai for- tünk, amennyiben vannak ilyenek. Ám sajnos
dulatok miatt negyven évig „jegelték” ezt az lapzártáig a tárca sajtóosztálya nem válaszolt
ügyet, aztán 1982-ben döntöttek az M0-s úgy- a kérdéseinkre. A „végrehajtó” NIF Zrt. webnevezett déli szektorának megépítéséről; ezt oldalán megtalálható egy, az északi szektor
1987-ben kezdték el, és 1994-ben át is adták. jelenlegi előkészítés alatt álló tervezete, ami
(A sajátos magyarországi viszonyokat jelzi az, szerint a Budakalásztól Solymárig tartó 2x2
hogy azóta többször is újjá kellett építeni, mert sávos, 8 kilométeres útvonalon két alagút és
szűkre tervezték.) Ezután következett a keleti két völgyhíd is lenne. Pillanatnyilag ez tűnik
szektor kialakítása, majd az északi szektor egy hivatalosnak.
részének, a Dunán átívelő Megyeri hídon át
A falu Külső-Bécsi úti településrészén élő
Budakalászig tartó út kiépítése. Így 2008 óta Németh Zsolt civil aktivistaként szinte a kezjelenleg mindösszesen 79 km betoncsík veszi detek óta nyomon követi a fejleményeket, léfélig-meddig körbe Budapestet.
vén ezen a területen, az ő házához is közel húAz
északi
zódna a tervezők által ide „álmodott”
szektor maranyomvonal.
dék része (ami
Ő azt mondta, hogy a korábbról
„a klasszikus kör
valamilyen móismert
tervek megvalósulásának szegyűrű bezárása telje
don Pilisborosrinte nincs nagy esélye. Egyfelől az
sen felesleges, azt rég
jenőn haladna
erős lakossági – főleg pilisborosjenői
át) és az északés ürömi, illetve még a solymári – eltúlhaladta az idő és a
nyugati szektor
lenállás miatt, mivel bármerre is húztérségben élők igénye”
hiányzik még
zák az illetékesek a vonalakat, még
– elvileg. Mert
nagyobb közúti teherközel 11 éve a gyakorlatban nem történik sem- forgalom, illetve az ebből adódó
mi. Csupán időről időre új nyomvonalötleteket zaj- és légszennyezés zúdulna a
dobnak be hivatalosan vagy félhivatalosan a térségre, és ezt senki nem akarköztudatba. Például Varga Mihály pénzügymi- ja. Másfelől objektív műszaki és
niszter és országgyűlési képviselő ez év elején földrajzi okok is a tervezők ellen
Facebook-oldalán tette közzé, hogy „az elfo- „dolgoznak”. Németh Zsolt azt
gadott tervek szerint az M1-es és Esztergom mondta, hogy az autópályát a
között épül új autópálya, ily módon bezárulhat falu melletti, szeméttel feltöla budapesti körgyűrű". Aztán pár hete Mosó- tött területen vezetnék át, viczi László, az innovációs minisztérium (ITM) szont ez nagyjából 2024-27-ig
államtitkára nyilatkozta, hogy „a nemzetközi folyamatosan süllyed, ülepedik,
áruforgalom optimálisabb elvezetése érdeké- addig semmilyen módon nem
ben az M1-es, az M0-s és az M5-ös főváros kör- lehet megterhelni. Továbbá az
nyéki szakaszainak tehermentesítésére új fél- útépítéssel gyakorlatilag meggyűrű létesítését kezdeményezte a kormány”.
semmisítenék az Ezüsthegyen
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belüli karsztvízrendszert, ami a közeli települések ivóvízellátását biztosítja. Mindezek
mellett, úgy tudja, jelenleg nincs érvényes környezetvédelmi engedély az M0-s hiányzó szakaszaira, és e nélkül egyetlenegy markoló sem
kezdheti el túrni a földet.
Akkor mi lenne az itt élők számára elfogadható megoldás? Németh Zsolt szerint az
Üröm, Pilisborosjenő, Óbuda, illetve az Esztergom, Dorog, Tinnye, Zsámbék közötti térség
egész közúti közlekedését kellene a meglévő
M0-shoz, M1-eshez és M7-eshez igazítani. Úgy
vélte, az egyes alsóbbrendű utakat kellene
fejleszteni, összekötni, hogy a térségben élők
problémamentes közúti és tömegközlekedése
is biztosítva legyen Budapest és az autópályák
felé. A Szlovákia felőli teherforgalmat pedig
szerinte az M100-as, Esztergomtól az M1-ig
húzódó – a pénzügyminiszter által is favorizált
– szakasz vezetné le. Németh Zsolt amondó,
hogy az évtizedekkel ezelőtt elképzelt északi
és északnyugati szektor teljes megépítése és
a klasszikus körgyűrű bezárása teljesen felesleges, azt rég túlhaladta az idő és térségben
élők igénye.
És, tesszük hozzá, az idő bőven meghaladta
dr. Vásárhelyi Boldizsár elképzeléseit is…

Utánajártunk

Azért a víz az úr!

Visszatekintés Pilisborosjenő felszíni vízelvezetésének praktikáira
Pilisborosjenő egyik jelentős infrastrukturális problémája a felszíni vízelve
zetés. A település adottságából kifolyólag a lezúduló víz kezelése mindig is
fejtörést okozott a falusiak számára. Régi, helyben használt vízelvezetési
praktikákról beszélgettem Hobl Jánossal, Marton Ferenccel és Meggyesi
Jánossal.
A víznek megvannak a maga törvényei, ahhoz legfeljebb alkalmazkodni tudunk – kezdi
Meggyesi János visszaemlékezését. Ennek
számos praktikus módját ismerték az itt élő
svábok. Megtanultak együtt élni az évi több
alkalommal lezúduló esővel. Pedig ezek nagy
vizek voltak! Mondják, hogy megesett, hogy
a hazatérő csordából a tehenet is magával ragadta.
Pilisborosjenő vízgazdálkodási stratégiáját
a gyors levezetés jellemezte. A bővizű patak
miatt nem merült fel a víz felfogásának, tárolásának igénye, a cél a minél hamarabbi elvezetés volt. A völgybe két oldalról érkező vizet
ennélfogva rövid úton igyekeztek a patakmederbe juttatni.
A falura a legnagyobb mennyiségben a
Nagy-Kevély irányából zúdult víz egy-egy
esőzést követően. Hogy ezt felfogják, egy, az
erdővel párhuzamos, ám két végpontja felé
lejtő övárokrendszerrel látták el a település
északnyugati oldalát, a hegy vonulatát követve, mely egy-egy lefutó utcába
vezette a vizet. Az elbeszélések
e tekintetben nem egyértelműek, de feltehetően ennek
funkcióját – legalább részben
– az akkori legutolsó utcának
számító Szent Donáth utca
látta el. A rendszer két levezető végpontjának egy-egy szakasza ma is megvan: az északi
az Agyagbánya utca–Szellő
köz–Fürdő köz, a déli a Kőfuvaros utca. Igen, jól olvassák,
a lejövő nagy tömegű vizet
maguk az utcák vezették le.
Ezek az egyre mélyülő, árok
funkciót is betöltő utak feltöltésükkor két-három méterrel voltak a talajszint alatt.
Az említett utakat valójában
nem védték, pusztán az állaguk fenntartására fektettek
hangsúlyt. Egy-egy igazán
nagy eső után, ami évente két-három alkalommal következett be, a falu lakosságát kirendelték útjavító robotra. Ilyenkor behúzták az
úton keletkezett nagy árkokat, ezzel is tovább
mélyítve az út szintjét. A kisebb esők okozta
állagromlással nem sokat törődtek, a lovas
kocsik nem igényelték a tükörsima útfelületet.
Az utak kövezése jelentette a kor legmagasabb technológiáját, de munkaigényes, drága
eljárás volt. Ebből adódóan csupán két kiköve-
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zett útja volt a falunak: a Rózsa utca–Templom A nagyobb esők így is jelentős károkat okozutca és a Szent István utca. Sajátos módon tak az útban. Ilyenkor a kátyúkat behúzták, az
ezen utakat úgy alakították ki, hogy a fél asz- utat pedig a helyi bányából származó murvátallap nagyságú, borosjenői kőből faragott val szórták fel – noha egyes elbeszélések enkőtáblák befelé lejtettek, a vizet az utca köze- nek inkább díszítő funkciót, semmint útjavító
pére vezetve. Így garanfunkciót tulajdonítanak.
tálták, hogy a víz nem
Az egykori mezőgazdafolyt a telkekre. Sajnos
sági területeket, így a szőEz a kincset érő tudás
a feltöltés és aszfaltozás
lőt szintén védeni kellett a
ma még létezik, éljünk
során ezt nem vették
csapadéktól. Itt elsősorban
hát vele!
figyelembe, s azóta a
a talajerózióval küzdenek
kellő kapacitású útszéli
a gazdák a mai napig. Ezt
árok hiányában ez komérsékelendő az itt lakók
moly gondokat okoz a tulajdonosoknak. A régi teraszos művelést alakítottak ki. Nem a klas�tudás mégsem merült teljesen feledésbe: ha szikus értelemben vett sűrű teraszolásra kell
a kedves olvasó végigsétál a Patak utcán, lát- gondolni: az egész szőlőben három fal futott,
hatja, hogy az út egy szakaszának felújítása melyek hol jobb, hol rosszabb állapotban, de
során ez a szemlélet dominált, s az úttükör ma ma is megvannak és feladatot látnak el. Ennek
is befelé lejt, egy központi csatornába terelve köszönhetően csökkent a táblák lejtése, így a
a vizet.
lezúduló víz sebessége és erodáló hatása. A víz
A Köves-bérc oldaláról szintén a nagyobb ma két meghatározó ponton jön le, s ehhez a
utak vezették a vizet a patakba, mint az egy- művelésnek is alkalmazkodni kell, például a
kori fontos lovas kocsis sorközművelésnél. Ugyanis aki rendesen megkapálja a sorközöket, annak
mind elhordja az eső a talaját.
Ezért jobbára csak kaszálják a
sorközt, hogy a gyep gyökérzete fogja a talajt.
Ugyan ma már egy más kor
megváltozott igényeit kell kiszolgálni, ahol új szempontok
is fókuszba kerülnek, a hosszú
időn át gyűjtött megfigyelések, tapasztalatok és praktikák
alkalmazása elengedhetetlen a
sikeres fejlesztési tevékenység
során. Amennyiben e felhalmozott tudást újra elővesszük egyegy tervezési folyamat során,
talán elkerülhetjük, hogy egy
komolyabb eső után víz alá kerüljenek telkek, pincék, hogy az
útfelújítások során alulméretezett, szakszerűtlenül kialakított
árkokat építsenek, vagy teljesen
fotó: Kádár Viktor elhagyják ezeket, de egy régi út
út, a Bánya utca. Feltehetően a
mai Határ út, a vizet a Vár utcába vezetve, évszázadokon át alkalmazott dőlésszögének
szintén övárok funkciót látott el. A kisebb, és dőlési irányának okán is érdemes lehet ellejjebb fekvő utcákat, mint amilyen a Mester, gondolkodni, mielőtt azt merőben átszabjuk.
a Bajcsy-Zsilinszky és a Bem utca is, kétolda- És ugyanígy kiemelt körültekintéssel szabad
li árokkal látták el. Ez sajnos mára semelyik csak hozzányúlni a patakmederhez.
utcában sem maradt fenn. Karbantartásukra
Ez a kincset érő tudás ma még létezik, éljünk
hosszú ideig jól kialakult rendszer működött: hát vele!
a lakosok a portájuk előtti útszakasz feléért
és az oldalukra eső árok állapotáért feleltek.
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Közösség a közönséggel

Beszélgetés Selmeczi György Kossuth-díjas zeneszerzővel
A falu utcáit járva előbb-utóbb rábukkanunk a Budai úti kanyarban megbú
vó portára, amely több mint három évtizede Selmeczi György és családja
otthona. Az idén Kossuth-díjjal – és településünk díszpolgári címével is –
jutalmazott művésszel otthonról és itthonról, pilisborosjenői kötődéséről
beszélgettünk, ahogyan lokálpatriotizmusáról és Kolozsvárnak az ő szívé
ben és a nemzetközi porondon betöltött szerepéről is.
Mindig csodáltam a Selmeczi-portát, azt a
hangulatos, a falu régi sváb jellegét őrző, U
alakú házat, amely körülölel egy kis udvart,
mögötte veteményes és kővel kirakott utacskák, teraszok. Igazi művészlak, amelybe egy
Erdélyt idéző faragott kapun keresztül jut be
a látogató. A csűrben pedig néhanapján klas�szikus zene csendül fel a család és meghívott
zenész barátai jóvoltából.
Selmeczi Györggyel akár Kolozsváron is találkozhattam volna, hiszen az itthon és az otthon között járja zenei útjait, egyfajta kétlaki
életet élve.

Otthon és itthon
A sokoldalú művészember faggatását rögtön ezzel is kezdem; vajon hogyan illeszkedik
a Kolozsvári Opera színpada, a Magyar Állami
Operaház, a Színház- és Filmművészeti Egyetem vagy egy nemzetközi koncertpódium sorába a csűr vagy a Német Nemzetiségi Tájház
udvara. Selmeczi György mosolyogva válaszol,
mondván, a szakmában mindig jól érzi magát,
lehet az a hegytetőn, az operaházban vagy
bárhol a világon.
A szakma elismerése már sok díjban megnyilvánult, idén állami elismerésben is részesült. Kérdésemre, mennyiben befolyásolja
mindez a mindennapjait, a viccelődés és a komolyság vegyes
párosával válaszol. „Minden díj
rettenetesen fontos: hogy Pilisborosjenő kitüntetett művésze vagyok, pont olyan fontos,
mint a Kossuth-díj és fordítva.
De én nem szeretném megjátszani magam, minden díjnak
örülök, és azt gondolom, hogy
kijár az elismerés. Persze semmi nem változik, hiszen a C helye a zongorán ugyanott van,
és az egyet is ugyanoda kell
ütni a karmesteri pálcával. Ez
az én elköteleződéseimet nem
befolyásolja.” Amelyek pedig
minimum két országhoz kötik.
Arról, hogy hol van otthon az ember, egészen szívmelengető véleményt formál: „A kétlakiság egy izgalmas kifejezés, sokszor, sokan
vetik fel, hogy kétlaki vagyok, de én egyáltalán
nem így élem meg. Egylakinak érzem magam,
mert egyetlen szellemi térnek tekintem ezt a
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kárpát-medencei létet, melyben Kolozsvár te- veszélybe az a maradék kis természeti körrében van Pilisborosjenő, és Pilisborosjenőé- nyezet, ami még körülvesz bennünket. Pilisboben Kolozsvár. Én nem osztom meg magamat rosjenő a saját szépségének és vonzerejének
a kettő között, mert az én
az áldozata, hiszen kicsit
fejemben ez egy szellemi
sokan lettünk, és például
„élvezettel figyelem
tér, melynek regionalitáa kilencvenes évek felesa fontos szerepet kap a
lőtlen döntéseivel sok éra falut felvirágoztatni
szememben. Az európai
téket elherdált, mert nem
szándékozó 2097 Cso
folyamatokat figyelve ez
volt abban a helyzetben,
port Egyesület tevé
egy erőteljes és létfontoshogy a prioritásait érságú reakció a globalizvényre juttassa. A mostani
kenységét, amelyben
musra. Kolozsvár visszafolyamatok pedig egyekimondatlanul is tagnak
erősödik a 19-20. század
nesen
megrémítenek.
érzem magam”
fordulóján betöltött szeUgyanakkor sok mindenre
repéhez, bizonyos szembüszke vagyok, leginkább
pontból meghökkentően
az iskolára, amelyet ugyan
nyugati városnak kell látnunk. Olyan látványo- unokáim révén csak áttételesen ismerek, de
san fellendült, szinte mitikus hellyé vált euró- nagyon nagyra tartom a vezetőség pozitív
paiak százezrei számára; újra szárnyal.”
törekvéseit. És sajnos az is látszik, hogy borVajon milyen szerepet tölt be most Pilisbo- zasztó kicsi az egészséges faluszemlélet mozrosjenő ebben a szellemi térben? – érdeklő- gástere, mert olyan erőszakosan lép fel a profidöm.
torientált, helyzetben lévő ingatlanvilág, hogy
„Borzasztóan kettős lélekkel szemlélem az ellen szinte lehetetlen védekezni” – fejezi ki
Pilisborosjenőt. Egyik oldalról csupa jó dolog szenvedélyesen, hogy mennyire fájdalmas ezt
történik és élvezettel figyelem a falut felvirá- végignéznie. Ellenben a közösség építéséért
goztatni szándékozó 2097 Csoport Egyesület minden tőle ismert módon tenni tud; koncertevékenységét, amelyben kimondatlanul is tek, beszélgetések szervezésével, miközben
nagyon drukkol az új, friss erőnek a faluban.

Ihletett pillanatok

tagnak érzem magam (a fotózásra is elmentem volna, csak sajnos nem tudtam beilleszteni a napirendembe). Másfelől próbálom
megértéssel szemlélni a korszerűsítési folyamatokat, amelyek a faluban zajlanak. Ugyanakkor szomorúan tapasztalom, hogyan kerül

Foglalkoztatják a muzsikálás
keresetlen és ihletett pillanatai;
ebben tud közösséget teremteni. Az pedig egy érdekes kísérlet, vagy inkább, ahogy fogalmaz, „vicces adalék”, hogy még
azt is meg lehet így tudni, mi
történik egy rendezvény esetében, melyet nulla marketinggel,
csak a hagyományos, középkori
suttogó propagandával népszerűsítenek.
Tapasztalatból
mondhatom, több száz környékbeli zenekedvelőt vonzanak a szájhagyománnyal beharangozott rendezvények. Mindenki áhítattal és
meghatódva hallgatja a műveket, a közönség
issza a mester szavait. Létrejön egy nagyon oldott, nagyon játékos, nagyon „házi” muzsikálás, mégis hivatásos zenészekkel, emelkedett
lélekkel.

Pad a ház előtt
A Selmeczi családban szinte mindenki zenél.
Felesége, Selmecziné Kincses Margit zongoraművész, öccse, Selmeczi János hegedűművész, az ő
fia, Selmeczi Gábor hegedűművész, aki a Fesztiválzenekarban és a Bécsi filharmonikusokban játszik, és saját zenekarát is hallhattuk már (Lanner
Quartett). Selmeczi György is zenész családban
született, édesapja, Dr. Selmeczi János a kolozsvári operaház karmestere volt. Fia, Selmeczi János
nem hivatásos zenész, mégis az Octovoice énekegyüttes tagja, egyébként pedig irodalomtörténész.
Legutóbb a Művelődési házban láthattuk őket egy
egészen fantasztikus koncerten. Kérdésemre, vis�szatér-e a nyáresti koncertsorozat a Német Nemzetiségi Tájházba, halkan válaszol, én pedig vis�szafogott lélegzettel hallgatom: „Nem titok, hogy
nagyon nehezen élem át a veszteséget, ami a családunkat érte. A pilisborosjenői koncertek szervezésének, kivitelezésének nagy része a lányomhoz
(Selmeczi Borbála – a szerk.) kötődött, nehezen
ocsúdok, de most már kezdenek valóságos formát
ölteni az általunk létrehozott koncertek körvonalai. Egyfelől kértem támogatást egy Művelődési
ház-beli koncertsorozatra, másfelől idén nyáron
újra szervezünk a Tájházba nyáresti koncertet.”

A Hobl-bolt története
Hobl Jani bácsi mesél az egykori, falubeli
vegyesboltjukról és a háborús időkről
A Bajcsy-Zsilinszky utca 9. szám alá
1926-27 folyamán épült a ház, amelyben
egészen 1948-ig működött vegyeskereskedés. A boltot Hobl Lőrincné, Anna néni
vezette. Akkoriban a patak túlsó oldalán
még nem voltak házak, csak kertek. Gyümölcs volt ott – barack, körte, cseresznye
meg kukorica. A fő út maga a mai Búza utca
volt; a patak innenső felén vezetett Üröm
felé, egészen a cseresznyefa sorig. A boltba egy kétszárnyú ajtón, a Bajcsy-Zsilinszky utcáról lehetett belépni onnan, ahol ma
a szobám ablaka van. Volt egy pince is, ott
tartottuk a zöldséget.
Lovaskocsival jártunk áruért a csepeli
vásárcsarnokba. Tizenkét éves koromtól
mentem én is. Reggel négykor indultam,
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volt korábban. Egy gránátdarab sem esett
bele az üvegekbe, csak mindenfelé körülöttem!
Az Olga utcából jöttek az oroszok. Mi,
gyerekek mondtuk nekik, hogy nincs itt
német. Körbevezettük őket a faluban. Estére lefeküdtek az árokpartra, s másnap
mentek tovább. Nem volt semmi. Utána
érkeztek, akik rabolni jöttek. Élelmiszert
kerestek. A boltot nem fosztották ki, akkor
már nem volt benne semmi.

Ha megpróbálunk egy hidat emelni Erdély, benne Kolozsvár és Pilisborosjenő vagy akár Budapest
közé, akkor ez a híd lehet egy Kossuth-díjas művész, a zene és az így kialakuló közösség élménye.
Vagy lehet annak ténye, hogy felismerjük, egy
húron pendülünk ebben a látszólag elválasztott
térben, hiszen, ahogy meséli, 200(!) éves az intézményes zeneoktatás Magyarországon, és kezdeteinek helyszíne éppen Kolozsvár volt. Ezen jeles alkalomból ír éppen operát az ottani operaház számára.
Ehhez képest némileg szomorúan meséli, hogy az
anyaország kulturális hozzáállására még mindig a
paternális, kegyet gyakorló, gazdag nagybácsi szerepét játszó attitűd jellemző, ami kártékony hatással van a virágzó kulturális életre. Nagyon nehezen
oldódnak a rossz beidegződések, nem artikulálódik
eléggé, hogy a másik magyar operaház Kolozsvárott van. Pedig a kolozsvári operáról példát vehetne
a budapesti. Egyrészt igazi repertoár és társulati
muzsikálás zajlik a falai között, összetartja egy morális kohézió, másrészt mindemellett a világ egyetlen nemzetiségi operaháza.
Visszatérünk Pilisborosjenőre, s egyetértünk
abban, hogy a külső szemlélő a faluban sétálva furcsának érzi, hogy alig látszik a sváb múlt, összevis�sza zajlik a beépülés, nincs egységes falukép. „Van
egy nyaralónk Kisorosziban, ott látható a jó példa;
megszervezték a finanszírozást, és támogatják
azokat a tulajdonosokat, akik a homlokzatukat eredeti tervrajzok szerint újítják fel. Csodálatos sétálni
közöttük, az utcakép igazán gyönyörű.”
Szerencsére a Selmeczi-porta is ilyen. Az 1983ban vásárolt udvar és ház valójában egy ház és egy
nyári konyha volt, amit csodálatos építész barátaik
segítségével egy híddal összekötöttek és korhűvé
alakítottak, mintha mindkettő már 1910-ben így
épült volna meg.
A két ház közötti híd mintegy szimbóluma a jövőbe vetett hitünknek. Szeptemberben örömmel
folytatjuk a beszélgetést, hiszen a Jenői Szalonban
újra találkozunk.

fotó: Kádár Viktor

A kultúra hídjai

hat órára ott voltam. A csarnok ötkor nyitott, a mamáék villamossal mentek előre.
Volt, hogy két lóval, volt, hogy eggyel jártunk. Az árut nemcsak magunknak, de a
falu másik két boltja számára is hordtuk.
Volt egy a Stampf családnak a Budai úton,
az Árok köz leágazásánál – az előbb zárt be
–, illetve a mai Fő úton, ahol a Kovács Ádám
Művek található. A Bereczki–Szendrey ház
szintén bolt volt akkoriban. A Stampf boltnál volt az istálló, mi is ott tartottuk a lovat.
Minden héten egyszer mentünk bevásárolni. Nehéz út volt hazafelé, több mázsa
rakománnyal. A ló többször megállt. A kocsi alá kellett tenni nagy köveket…
A háború alatt aztán már nem nagyon
volt áru, nehezen ment a bolt. Szerencsére
a család nem maradt betevő nélkül; a papa
öntő volt, mindig is ez jelentette a fő bevételt.
1945-ben egyedül hoztam egy fuvar
dunsztosüveget. Hirtelen elkezdtek lőni a
légvédelmi ágyúkkal. Én a kocsi alá bújtam,
s úgy hallottam, ahogy robbannak a gránátok. A ló megállt – nyugodt ló volt, katona

A faluba csak egy belövés volt, a mai
Fő út – József Attila utca sarkán. Az ürömi
hegyről lőttek. A papával épp egy rokonunkkal voltunk, itt elől, az ajtó mögött álltunk. Ahogy robbant a gránát, a mellettünk
heverő lavórt egy öt centi széles repesz keresztülvitte! Ha mi ott állunk...
1946 fele már újra jártunk Pestre áruért,
az Üllői útra, a Pál utcába, a Nagy Csarnokba a Ferenc József hídnál (ma Szabadság
híd). Az Erkel utcában is volt egy nagy kereskedő. Aztán a papa pénze mind ráment
a boltra az adók és a beszolgáltatási kötelezettség miatt. Akkor egy nap azt mondta a
mama, bezárjuk, én meg elmentem esztergályosnak a Láng gyárba.
Hobl János fémesztergályos. 1932 ok
tóber 28-án született a Bajcsy-Zsilinsz
ky utca 9. szám alatt álló családi házuk
ba, ahol ma is él. 1955-ben Budapestre
költözött, majd 1970-ben visszatért a
faluba, hogy idős szüleit ápolhassa.
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Portré

„Közép-európai mixtúra”
Bor, Márai, szeretem…

A harmadik Jenői Szalon látogatói Hirtling István színművész
előadásának lehettek szem- és fültanúi. Elsőként élvezetes, fotókkal
illusztrált történetmesélés vette kezdetét, melyben a Hirtling család
múltjába pillanthattunk bele. Az est második részében pedig Márai Sán
dor gondolatvilágában merülhettünk el.

írta:
Máté Krisztina
ujsag@2097.hu

A 20 éve Pilisborosjenőn élő színművész egy Nemzeti Színházi szerződést és hét éven ke- színházi szerződését.
hasonló sorsú sváb településről származik, resztül a darab ottani előadását hozta. „Ez a
Elmeséli még, hogy Riba Ferenc, egykori
mint Pilisborosjenő. Az akkor még nem Bu- színdarab határozta meg a színészi pályámat, osztálytársa javaslatára jött húsz évvel ezelőtt
dapesthez tartozó Soroksáron állt ugyanis János király repített el idáig.” De nem maradt a faluba és találta meg a tornácos parasztházat
nagyszülei vendéga drámai szerepek bűvköré- a Rózsa utcában családjával, amelyet megcsolője, amely az anyai
ben. Az első évben hívta Garas dálhatunk egy sportszerekkel teli fényképen.
„Három nővér és And
nagyszülők után a
Dezső a Margitszigeti Szabad- A humorral teli előadás és rövid szünet után
rej, aki hegedül”
Stark nevet kapta.
téri Színpadra a Csárdáski- ízelítőt kaphattunk a Budavári Jókai Anna SzaLátszik a családtörrálynő Kaucsiánó Bonifácának lonban bemutatott Márai-emléksorozatból, és
ténet iránti feltétlen
szerepére Kállay Bori, Berkes részesei lehettünk gondolatvilágának, humolelkesedés és kutatás, István a fényképek se- János, Törőcsik Mari, Kálmán György, és az ak- rának. A felolvasás és az illusztrációként kivegítségével idevarázsolja az akkori világ han- kor már pilisborosjenői lakos Bessenyei Ferenc tített képek visszarepítettek bennünket a „bolgulatát, a kis, árnyas kerthelyiség, a középpol- mellé. Ez a műfaji sokszínűség aztán egész pá- dog békeidőkbe”, valami olyasmi értékrendbe,
gári életforma érzését. Éppen olyan vendéglő lyáján végigkísérte.
ami aztán a negyvenöt utáni Magyarországon
volt ez, mint amibe Márai
odaveszni látszott. Ezt Márai őrizte rendületis betért volna egy „uzsonlenül az önmaga által választott emigrációban,
naborra”. 1948-ban aztán a
aki azért ment el, mert nemcsak attól félt,
vendéglőt a „keblére ölelte
hogy nem hagyják szabadon írni, hanem hogy
a népi hatalom”, kitelepítés
nem fogják hagyni szabadon hallgatni. Márai
helyett, amelyet valahogy
utánozhatatlanul tudott írni a legegyszerűbb
megakadályozott a kardos
és a legfennköltebb dolgokról, még a halálról
nagymama, egy egyszois (tőle származik a közcím). Hirtling István
bás, komfort nélküli helyiszenvedélyes, hangulatos tolmácsolásában
ségbe került az akkor még
megtudtuk, mi lehetett a taxigavallér vagy az
háromgyerekes család. Egy
uzsonnabor. De invitált bennünket közös láb1960-ban készült fotón
fürdőre a családtagjainkkal, hallhattunk egy
megnézhetjük az éppen
megszállott mészároslegényről, és megtudfotó: Kádár Viktor
Csepelen lakáshoz jutó csahattuk a Sorbonne Egyetem professzorától,
ládot, amelyen három nővére és bátyja mellett
Mivel, saját szófordulatával élve, „hat szín- hogy „a bor az öregek teje”, és „aki sokáig akar
István kisbabaként látható. Ekkor meg is jegyzi házban tolja a biciklit”, képtelenség lenne fel- élni, igyon bort, de ne igyon vizet”. MeghallCsehovot idézve: „Három nővér és Andrej, aki sorolni a szerepeit,
gathattuk eszmefuttatásait,
hegedül.” Csepelre kerültek, városi környezet- az utóbbi hat évben
hogy miért éppen egy borivó
„a bor az öregek teje”
ben nőttek fel, épp szemben a Csepeli Vas- és a
székesfehérvári
nemzet tud világbirodalmat
Fémművek gyárépületével és a Lenin-szobor- Vörösmarty Színház
alapítani, és miért nem jó a
ral.
tagja volt, szeptemmértéktelen sörivás. És perCsaládja szép példája a népek keveredé- bertől a Vígszínházba szerződik. A Macskákat sze az is kiderült, hogy a foci már 1928-ban is
sének, „közép-európai mixtúra”, ahogy ő fo- 28 évig játszotta, megnyerve vele Seregi Lász- „nemzeti érdek” volt.
galmaz. Apai ágról sváb vér csörgedezik az ló barátságát, a Fösvényt Fehérváron nagy báEzen az esten Pilisborosjenőn az egykor
ereiben, anyai ágon pedig a Böröndy család natára csak 34-szer. Volt Higgins professzor és volt és a mai világ kapcsolódott össze a Jenői
felmenői közt olasz bevándorlók az ősök.
Salieri, és jelenleg is nagy sikerrel játssza Phi- szalon névadója (maga Hirtling István), Márai
A színészmesterség iránti vonzalmára már lippe Pozzo di Borgót az Életrevalók című igaz és a rendezvénynek otthont adó Mandelbrot
gyerekkorában voltak jelek, buzgón meséli, történetben, a Játékszínben. Fontos epizód tulajdonosának köszönhetően. A felolvasás
hogy csinált/játszott bábszínházat egy thonett Jon Fosse Halál Thébában című darabjában alatt több alkalommal burkolózott a közönség
szék és a családi nippek segítségével. Édesany- Kreón szerepe, talán ennek is köszönheti Víg- mély, lélegzet-visszafojtott csendbe, hogy azja gyerekkorában sokat vitte színházba, zetán adott pillanatokban egyszerre nevesnélni tanult, és 17-18 éves kora körül kialakult
sen fel Márai szarkasztikus elmélkedésebenne az elképzelés, hogy színész lesz. A Gyerin. Márait olvasni világnézet. A szalonban
mekszínház színészképző stúdiójába került,
ülni is az. Világnézet: divatos szó akkor
ahol két év után már szerződést kapott mint
és ma. Jelentése? Valami olyasmi, hogy
teljes jogú tagja a társulatnak. Elsőre nem vetfeeling – csak hogy az egészen fiatalok is
ték fel a Színművészetire, amit aztán egy évvel
értsék.
később egy barátja unszolására újra megpróA Jenői szalon nyári szünetet tart,
bált. Ezúttal sikerrel járt, bár a katonaság egy
szeptemberben felfrissülve és töretlen
évvel elhalasztotta a kezdést.
lelkesedéssel várja régi és új látogatóit
A főiskolás évek alatt aztán eljátszhatta Jáegy beszélgetésre Selmeczi György zenenos király szerepét Dürrenmatt darabjában,
szerzővel.
ami neki, Mácsai Pálnak és Funtek Frigyesnek
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Falunkbeli a nagyvilágban

Vida Kristopher a magyar felnőtt
labdarúgóválogatott-keret tagja lett
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya beválogatta bő keretébe a Pilisborosjenőn született, tehetséges,
fiatal futballistát, Vida Kristophert. Néhány szó erejéig sikerült
elkapnom az éppen csak pár
napra hazalátogató futballreménységet, akinek bár a szlovák
FC DAC-nál véget ért az idény,
pihenésre nem igazán jut ideje, mert már utazik is a felnőtt
válogatottal felkészülési-összetartó edzésre. A magyar labdarúgó-válogatott EB-selejtezőt
játszik június 8-án és 11-én, először Azerbajdzsán majd Wales
ellen, amelyekre Kristopher is
meghívót kapott. Természetesen nem kevés munka van e siker
mögött.
Nem kétséges, hogy Kristopher focistának született, hiszen
már 4 évesen is klubcsapatban
játszott. Először a Goldball FC
utánpótláscsapatában, később
pedig a Vasas SC-ben focizott leigazolt sportolóként. 14 évesen
bekerült a Budapesti Honvéd FC akadémiájára, ahol két évig bontogathatta szárnyait. Egy
próbajáték alkalmával a holland FC Twente
felfigyelt rá, és Kristopher 16 évesen megkap-

Családi kirándulás
és piknik
a 2097 Csoport Egyesület és az Eszterlánc Babamama Klub
szervezésében a Teve-szikla környékén

június 29.
esőnap június 30.

Találkozó a fenti ovi előtt 16:00-kor

programok:
számháború
kötélhúzás
célbadobás

ta élete első külföldi szerződését. Ez volt az
igazi fordulópont Kristopher és családja életében, hiszen a még tinédzser tehetségnek
külföldön egyedül kellett boldogulnia. Szerencsére az akadályokat sikeresen vette, s a

szülők sem szomorkodtak sokáig;
bár sokszor csak Skype-on keresztül
tudták tartani a kapcsolatot fiukkal,
de büszkén vehették tudomásul,
hogy gyermekük Hollandiában is
megállja a helyét.
A szélső támadó poszton játszó
Kristopher 19 évesen már a holland
felnőttélvonalban játszott, és a De
Graafschap csapatával feljutott
a holland I. osztályba. 2016-ban
igazolt jelenlegi csapatához Dunaszerdahelyre, a szlovák FC DAC
1904-hez, akik annyira meg vannak
elégedve a játékával, hogy 2021-ig
meghosszabbították a szerződését. Az elért eredmények nagyon
kemény munkát takarnak: napi kétkét órás edzések, esetenként délelőtt és délután is. A hétvégeken pedig mérkőzéseken kell bizonyítania,
mert aki nem teljesít, az kimarad a
keretből. Egész évben talán ha 6-8
hét szünet akad. 4 hét télen és 3 hét
nyár elején, ugyanis június végén
már kezdődik újra a felkészülés.
A 24. életévét nemsokára betöltő
fiatalember pillanatnyilag nagyon
boldog, hiszen bemutatkozhat a magyar felnőtt labdarúgó-válogatott tagjaként, amihez
– mi, pilisborosjenőiek mind – sok sikert kívánunk. 			
Sperka Flóra

Rejtvény

A megfejtés egy olyan növény
neve, amely e lapszámban is szerepel. A megfejtéseket kérjük június
30-ig a Mandelbrot postaládájába bedobni. A múlt havi helyes
megfejtés: Plätchen. Nyertesünk:
Orbán Zsófia. Nyereményét a pékségben veheti át. Megjegyzés: a
keresztrejtvény nem ismeri a hos�szú ékezeteket.

a nagyobbaknak
kincskereső kirándulás
Hozz egy plédet, meg egy kis rágcsit és játszunk,
nevessünk, kiránduljunk egyet a szabadban!

„A tehetség mögött köznapi szavak rejlenek: szorgalom, szeretet, szerencse, de mindenekelőtt a kitartás.”
James Arthur Baldwin
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Akcióban
HULLADÉK-KISOKOS

Ökokör és Zöld Klub Pilisborosjenőn
Jó hangulatú csütörtök estéket töltöttünk el
az Ökokörben, különböző környezetkímélő,
háztartászöldítő kérdéseket átbeszélve.
A komoly téma ellenére kötetlen, vidám
találkozókon vehettünk részt. A három hónap
alatt olyan kis közösséggé kovácsolódtunk
össze, akik ezentúl is számíthatnak egymásra. Hasznos dolgokat tudtunk meg, megosztottuk a tapasztalatokat, ötleteket, hogyan
járulhatunk hozzá egy kicsit mi is Földünk
megóvásához.
Kis lépésekben haladva valóban sokat tehetünk a környezetünk védelméért.

• Készítsünk házilag müzliszeletet! 150 g
apró zabpehely, 1 evőkanál kókuszreszelék,
50 g vaj vagy kókuszzsír, édesítésnek turmixoljunk össze másfél banánt, 3 szem datolyát, 4 evőkanál narancslét vagy almalét. Az
alapanyagokat összekeverve 170 fokon, kb. 20
percig süssük.
• Pamutvászonból méhviasz rávasalásával
nejlonhelyettesítő uzsonnástasak, csomagolófólia készíthető.
• Élesszük fel a telekocsis rendszert Pilisborosjenőn! (Például ürömi vasútállomás transzfer).

• A szelektív hulladékgyűjtés fontos, de próbáljuk meg csökkenteni a mennyiségét is. Ha
van nálunk vászonszatyor, mondhatjuk: „Köszönöm, nem kérek zacskót!”
• Víztakarékos perlátorral (levegővel keveri
össze a vizet) hatékonyan csökkenthető a vízszámla.
• Kapcsoljuk ki teljesen a készülékeket a
készenléti (stand-by) üzemmód helyett, hogy
takarékoskodjunk az árammal, használjunk
kapcsolós aljzatot!
• Saját konyhakert vagy közösségi kert a
csomagolás nélküli, szezonális és helyi élelmiszerért.

Az Ökokör foglalkozásai véget értek, de nagyon szeretnénk életben tartani a Zöld Klubot
havi rendszerességgel; az érdeklődők csatlakozhatnak a Facebook-oldalunkhoz (Ökokör
Pilisborosjenő). Itt megtalálható a teljes lista a
hulladéklerakási lehetőségekről, vetésnaptár,
környezetbarát mosószer receptje...
Örömmel várjuk a többi zöldítő ötleteket!!
Nora Morris és Várkonyi Ágota

Mi virít itt?

A falunkban élő természetfotósok rovata

fotók és szöveg: Erdélyi Ferenc

A Várvölgy fokozottan védett növénye a gyapjas gyűszűvirág, az 50-150 cm magas virágok
június- júliusban láthatók. Természetvédelmi
értéke 100.000 Ft.
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Az Ibolyás gérbics a legnagyobb termetű hazai
kosbor, a falu körüli erdőkben júniusban virágzik. Természetvédelmi értéke 10.000 Ft

Pilisvörösvári hulladékudvar (Pilisvörösvár, Fácán utca 4525/12 hrsz.)
Nyitva: ünnepnapok kivételével minden szombaton 8 és 13 óra között.
A hulladékok leadása térítésmentes,
de igazolni kell, hogy nincs díjhátraléka.
Ami leadható: műanyag kiöblítve,
kilapítva, üveg kiöblítve, fém kiöblítve,
kilapítva, építési-bontási hulladék (beton, tégla, cserép, csempe, kerámia) 50
kg/ingatlan/év, személygépjármű-gumiabroncs 4 db/ingatlan/év, hiánytalan
elektronikai hulladék 50 kg/ingatlan/év,
használt étolaj és zsír 20 kg/ingatlan/
év, veszélyes hulladék (festék, oldószer,
lakk, motorolaj, elem, akkumulátor) 5
kg/ingatlan/év
Házhoz jövő szelektívhulladék-gyűj
tés; műanyag és fém: minden hónap
első péntek (bármilyen áttetsző zsákban, vagy sárga gyűjtőedényben),
PET-palackok (kilapítva), mosószeres-,
mosogatószeres-, samponosflakonok
(kiöblítve), sörös és üdítős fémdobozok
(kilapítva), konzervdobozok
Papír: minden hónap első péntek
Zöldhulladék: április 1. és november
30. között minden hónap utolsó péntek
(a matrica felragasztható bármilyen 120
literes zsákra, 1 méternél rövidebb, 0,5
méternél nem nagyobb átmérőjű, szorosan összekötött gallykötegre, vagy a
zsákárusító helyen zöldhulladékos zsákra cserélhető.)
Lomtalanítás: évente egyszer, maximum 3 m³ hulladék szállíttatható el. Időpontkérés: info@zoldbicske.hu
Elektronikai hulladék gyűjtése:
2019. június 29., 8-13 óráig
Pilisborosjenő, Fő út 41. (óvoda parkolója) A régi háztartási gépeket, elektromos berendezéseket sok áruházban is
átveszik, az átvétel díjmentes.
Sütőolaj, zsír:
Leadható például a Fő utcai óvodában
vagy egyes benzinkutakon.
Pilisborosjenő, Falugondnokság (Fő
utca, a régi iskolával szemben)
műanyag, üveghulladék leadható
Használtelem-, illetve mobiltelefon-gyűjtő doboz , (iskola, állatkert...)
Lejárt gyógyszer:
Bármelyik patikában leadható.
Sitt- és szemétlerakó:
Reich-Dach Kft. 2083 Solymár, Terstyánszky út 015/3. hrsz. Laki Kft. táblánál
kell behajtani.
Zöldhulladék-lerakó:
2085 Pilisvörösvár Szent László utca 1.
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig téli
időszakban 7-16-ig
Áprilistól novemberig H-P: 7-17-ig,
szombaton 7-13-ig. A nejlonzsák nem
maradhat ott, a zöldet, gallyat ki kell
szórni belőle. Érdemes a gallyat különtenni, mert azt máshogy dolgozzák fel.
A lerakás díja 1000ft + áfa/m3.

Ti írtátok a neten

Megérkeztek a játszótérre a tönkrement, régi játékok helyetti új játékelemek, amelyeket civilek kérésére biztosított falunk jegyzője.

A 2097 Csoport Egyesület köszönti falunk új díszpolgárait. „Sok
szeretettel gratulálunk Selmeczi György művész úrnak és Heves
Lászlónak, az idén 133 éves Pilisborosjenő Weindorf Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökének az elismeréshez! Köszönjük a közösségért
végzett munkájukat!” (kép forrása: pilisborosjeno.hu)

Zombori Tamás a Honfoglaló c.
tévéműsor Szuperbajnokságának
elődöntőjébe jutott. A döntőbe
jutásért lapzártánk után fog küzdeni. Gratulálunk!
Május 11-re kötetlen táncos estet szervezett Hoffmann Rita (Pilisborosjenő) és
Tuboly Ildikó (Üröm) az Öreg
Sváb Étterembe. A kezdeményezés igen népszerűnek
bizonyult.

Május 25-én került sor a
Fülemülék Éjszakájának (június 8.) előkészítő sétájára,
amelyen szép számmal vettünk részt Antonovits Dániel
vezetésével.

Köszönjük szépen a pékségben lévő perselyünkbe bedobott,
online fizetéssel vagy átutással érkezett forintokat!

Filmforgatás után Fesztivár, pezseg az élet az Egrivár
másolatánál. Az idei Várjátékokat szeptember 7-én rendezik.

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

Berkiné Fehér Éva

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

www.napforgo-gyogy-torna .hu
Egészségmegőrző kezelések, mágnesterápia, fizikoterápia, kineso
tape, gerincgyógyászat, rehabilitáció, tartásjavítás felnőttek és gyerekek számára, masszázs, tanácsadás, trigger és tenderpont terápia.
2019. június
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Ismerje meg programtervünket és jelöltjeinket!
2097 Klub, fogadóóra, bemutatkozó beszélgetések
Hol és mikor ismerhetem meg
a jelölteket?
Kérdése, ötlete, javaslata van a polgármesterjelölt vagy az induló csapat számára?
Számunkra fontos a véleménye!
Találkozzon jelöltjeinkkel: Antonovits Bence Dániellel, Bozsódi Borbálával, Bubik Szabolccsal, Buzás Isvánnal, Dömötörfy Zsolttal,
Komlós Tiborral és Tömöri Balázzsal!
SZEMÉLYESEN:
•
Rendezvényeinken találkozhat jelöltjeinkkel, beszélhetünk a programtervezetről és minden aktuális, érdeklődésre
számot tartó ügyről. Következő alkalom
elsősorban a programtervezetről szól:
2097 Klub: június 21., péntek, 18:30,
Mandelbrot pékség
•

Kérdezze Tömöri Balázs polgármesterjelöltet! Fogadóóra: minden kedden, 9 és
19 óra között, előzetes bejelentkezés
alapján: 0670-978-0037, valamint email
ben a tomori.balazs@2097.hu címen.
Más időpontban vagy kifejezetten valamelyik képviselőjelölttel beszélgetne? Jelezze előre a valasztas@2097.hu e-mailcímen, és megtaláljuk a közös alkalmat!

•

Hívjon el minket, ismerjük meg egymás
véleményét, nézőpontját, terveit és is
merje meg a 2097 Csoport Egyesület jelöltjeit!

•

Hívja össze barátait, szomszédait, kö
zösségeit, és hívja meg a 2097 Csoport
Egyesület jelöltjeit egy kötetlen beszélgetésre a saját otthonába! A megkereséseket a valasztas@2097.hu címre várjuk!

Hogyan szólhatok hozzá
a programtervhez?
Egyesületünk olyan faluvezetési metódus
meghonosításáért dolgozik, amely döntéseinél figyelembe veszi a lakosok igényeit, valódi
részvételi lehetőséget és képviseletet nyújtva az itt lakók számára. Ennek megfelelően
alkottuk meg választási programtervünket a
korábbi kérdőíves felmérések eredményeit, a
közös településfejlesztési stratégiában megfogalmazott szempontokat és a különböző lakossági fórumokon felmerült igényeket alapul
véve. A nyár folyamán szeretnénk a programot együtt készre csiszolni, hogy az valóban a
közös érdekeket és értékeket tükrözze!
INTERNETEN:
•
Létrehoztunk egy online felületet, ahol
mindenki hozzászólhat, véleményezheti
a programtervezetet: 2097.hu/valasztas

Hogyan segíthetem a
jelölteket?
Terjessze híreinket, hívja fel barátai és ismerősei figyelmét jelöltjeinkre és rendezvényeinkre, segítsen véleményeket gyűjteni programtervezetünkről!
Segítsen abban, hogy megtudja meg az egész
falu, hogy indulunk a választáson és ismer
hesse meg mindenki, hogy mit szeretnénk
erősíteni, támogatni és változtatni Pilisbo
rosjenőn!
Legyen önkéntes segítőnk!
Egyetért céljainkkal, és szívesen segítené Tömöri Balázst és a 2097 Csoport
Egyesület képviselőjelöltjeit az eredményes munkában? Jelentkezzen önkéntesnek a valasztas@2097.hu e-mail-címen!
Várjuk jelentkezését!
Köszönjük!

SZEMÉLYESEN:
•
Találkozzunk a 2097 Klubban, várjuk a
véleményeket, javaslatokat a programtervvel kapcsolatban! A tervezett eseményekről az újságban és a 2097 Csoport
Egyesület Facebook oldalán is hírt adunk.
•

Hívja össze barátait, szomszédait, közösségeit, és hívja meg a 2097 Csoport Egyesület jelöltjeit egy kötetlen beszélgetésre
a saját otthonába! A megkereséseket a
valasztas@2097.hu címre várjuk!

INTERNETEN:
•
Ha konkrét kérdése van és nem talál alkalmat arra, hogy személyesen tegye
fel jelöltjeinknek, megtalál bennünket
emailben is a valasztas@2097.hu címen.
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Honlap: 2097.hu Facebook: 2097 Falufórum
Facebook oldal: 2097 Csoport Egyesület
Újság szerkesztőség: ujsag@2097.hu

Van egy jó ajánlatunk! Te támogatod a lapot, mi
pedig megjelentetjük a hirdetésed. A falu hírek
hez 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 költsé
geihez. Köszönjük!
Bankártyás fizetés: 2097.hu/zsakfalvi
Készpénzes persely a Mandelbrot pékségben (Budai út 52.)

