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Mozi Borosjenőn

Vízellátási zavar

Közösségépítés
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Merre tart Modern Dorf?
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Jótanácsok kutyatartáshoz Szűcsné M. 
Adrienntől  – 10. old.

Interjú Kiss Jánossal, a lakópark egyik 
fejlesztőjével – 16. old.

Egy „élhető, szép tanyavidék” története 
Panni néni elbeszélése nyomán – 9. old.

Mérnöki szemlélettel a 
hatékony faluvezetésért
Szakmaiság, a közösségek erősítése, a személyes részvétel fokozása közös ügyeinkben 
– ezekért szállnak ringbe az őszi önkormányzati választásokon a 2097 Csoport Egyesület 
képviselőjelöltjei: Buzás István közlekedésmérnök és Antonovits Bence agrármérnök.
A velük készült nagyinterjúink a 2. és a 4. oldalon olvashatók.
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ZSR: Rengetegen ismernek és kedvel-
nek, a legkisebbek azt játsszák, hogy ki lesz 
„Buzáspisti”, amikor a tűzoltóautóval kivo-
nulsz a falusi rendezvényekre.

BI: Ez nagyon jóleső érzés.
ZSR: Hogyan jut időd ennyi mindenre?
BI: Jó a vállalkozásom, jó a családom – jól 

nősültem –, jók a gyerekeim, próbálom haté-
konyan szervezni a dolgaimat. Egyébként még 
sokat is alszom, 8 óra alvás nélkül nem vagyok 
meg.

ZSR: Akkor 16 órád marad mindenre. 
Hogy lehet ez elég?

BI: Mindenki ezt kérdezi tőlem, de igazából 
én nem értem, hogy mások min csodálkoznak. 
Figyelj, én nem borotválkozom, nem fésülkö-
döm. Ez inkább vicc, ezek csak percek, de egy-
általán nem nézek tévét. Nem olvasok újságot, 
a neten tájékozódom, de ott is csak mértékkel 
fogyasztok tartalmat. Ha valami érdekel, an-
nak utánamegyek. Tudod, hogy mindez milyen 
sok időmegtakarítás? Emellett próbálom na-
gyon hatékonyan szervezni a napomat. Reggel 
elindulok dolgozni, megállok 5 percre a pék-
ségben, megbeszélem a dolgokat, magamhoz 
veszem a reggelim, amit az autóban eszek 
meg, közben már telefonálok és így tovább. 
Hazafelé megint megállok a pékségben, meg-
beszéljük a napot Gergővel, iszunk egy sört, 
dolgozunk, és közben jól érezzük magunkat.

ZSR: Ehhez az kell, hogy maximálisan 

megbízz az embereidben.
BI: Ez így van: mindig igyekszem jó embe-

rekkel körülvenni magam, és motiválni őket. 
Olyan folyamatokat teremteni, amik maguk-
tól működnek, önfenntartók. A cégnél például 
a telephelyvezetők tudják az irányokat, nem 
kell a részletekbe beleszólnom. Ez az elején 
sok munka, de aztán működik. Egyébként meg 
nem szeretem a monoton, ismétlődő dolgo-
kat. Amit lehet, azt megpróbálom automati-
zálni.

ZSR: Mondj erre egy példát.
BI: Ha például 12-szer kell megcsinálni vala-

mit az Excelben, arra már írok egy függvényt. 
Most azon gondolkodom, hogy a tyúkjaimat 
ne kelljen reggel kiengedni és este bezárni, 
mert ez egy teljesen felesleges, automatizál-
ható dolog. Annyi a dolgom velük, hogy este 
kibattyogok, és becsukok egy ajtót. De ha én 
nem tudom időben megcsinálni, akkor már 
telefonálni kell, szervezni, időt pocsékolni. Be-
széltem Susán Petivel, ő ír egy programot tele-
fonra, amely egy csigát működtetve megoldja 
majd ezt a problémát.

ZSR: Ez nagyon érdekes, de mindent azért 
nem tud az ember ennyire hatékonyan mű-
ködtetni, például a családját. Mennyit tudsz 
foglalkozni a gyerekekkel?

BI: Igyekszem. Persze nem mindig tudok 
annyit velük lenni, amennyit szeretnék. Ezért 
is mentem el most Domokossal Erdélybe, 

hogy beszélgessünk, mert úgy éreztem, hogy 
az utóbbi időben nem foglalkoztam vele ele-
get.

ZSR: Amikor elkezdted a pékséget, terv-
ben volt már, hogy ez egy közösségi tér is 
lesz?

BI: Nem, én pékséget és kávézót szerettem 
volna csinálni. A közösségi programokat má-
sok javasolták, én csak befogadtam őket.

ZSR: Üzletileg sikeres a pékség?
BI: Igen. Naponta körülbelül százan jönnek a 

faluból és Ürömből, de most már a városban is 
több helyen árulják a termékeinket. Egyébként 
sokan még most sem tudják a faluban, hogy itt 
van egy pékség.

ZSR: Azt gondoltam, hogy az advent után 
mindenki tud róla.

BI: Az advent tényleg fantasztikus volt, el-
jött a falu apraja-nagyja, rengeteg, számomra 
addig ismeretlen ember is. Közel százan dol-
goztak a megszervezésében.

ZSR: Milyen további terveid vannak a pék-
séggel?

BI: A kávézó lesz a következő lépés. Idővel 
aztán beindulhat egy vinotéka, esetleg meleg 
étellel. Nagyon szeretném egy disznóvágásra 
alkalmas helyszín kialakítását, erre szerintem 
lenne kereslet a faluban. Sok más ötletem is 
van, valamivel mindig kísérletezem, most pél-
dául mustárt készítünk.

ZSR: És akkor mindezek mellett az önkor-

A tíz éve itt élő háromgyermekes családapa kilencven embert foglalkoztató, jól 
menő vállalkozást vezet, mellette megcsinálta a pékséget – ami nem csupán egy 
pékség –, és most képviselőjelölt lett. István állandóan jön-megy, szervez, nyüzsög, 
folyamatosan új dolgokat próbál ki, ezer terve van, amivel jobbá tehetné a falut.

     készítette:
Simon Tamás
simon.tamas@2097.hu

Buzáspisti szeretnék lenni
Interjú Buzás Istvánnal, a 2097 Csoport Egyesület képviselőjelöltjével
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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, amely nek 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, prog ramokkal. Egy olyan faluért, melynek fejlesztései a faluközösség 

akarata és céljai szerint zajlanak.

Kik vagyunk és
miért dolgozunk?

Röviden a 2097 Csoport Egyesület céljairól

mányzati képviselői munkára is lesz időd, ha 
megnyeritek a választást.

BI: Ha így lesz, valamit fel kell majd adnom, 
de itt is nagyon sok fog múlni a munkaszerve-
zésen, például az önkormányzati dolgozókkal 
való együttműködésen.

ZSR: Ha ti nyernétek, velük dolgoznátok 
együtt?

BI: Nem tudom, ennyire még nem ismerem 
őket. Az elsődleges számomra mindig az, hogy 
a már meglévő embereket formáljuk és moti-
váljuk.

ZSR: Hogyan lettél képviselőjelölt?
BI: Dömötörfy Zsolt keresett meg, ő hívott 

meg a 2097 Csoport Egyesületbe, ahol először 
– sok más korábbi példához hasonlóan – azt 
képviseltem, hogy a falu vezetése egyébként 
teljesen normális, és üljünk le, beszéljük meg 
velük a dolgokat. Sajnos én is keserűen csalód-
tam: az önkormányzatot egyáltalán nem érde-
kelte a mi véleményünk, nem fogadták el a 
segítségünket, nem vettek minket ember-
számba. Nem válaszoltak, nem partnernek 
tekintettek minket, hanem ellenségnek.

ZSR: Miért?
BI: Ennek egyetlen oka van Küller János 

szerint, amit nekem is elmondott egyszer: 
mégpedig az, hogy Fiák István is tagja a 
2097 Csoport Egyesületnek.

ZSR: Ez valami személyes ügy lehet?
BI: Én nem tudom pontosan. Ami köztudott, 

hogy 2002 és 2006 között együtt dolgoztak az 
önkormányzatban, ami nem volt egy jó és ha-
tékony időszak a falu életében.

ZSR: Miért tagja Fiák István a 2097-nek, 
vagy úgy is kérdezhetném, miért a 2097 tag-
ja?

BI: Erről őt kérdezd. Én azt látom, hogy ő na-
gyon szeret itt élni, és veszélyben érzi azokat 
az értékeket, amikért ide költözött. Azt akarja, 
hogy ez a szép kis falu úgy fejlődjön, hogy köz-
ben maradjon falu, és a mi csoportunkban lát 
potenciált ennek megvalósítására. Bár sokan 
igyekeznek őt a 2097-et irányító háttérember-
ként feltüntetni, valójában egyszerű csapat-
tag, aki konkrét ügyekben ugyanúgy elmondja 
a véleményét, mint bárki más az egyesület-
ben. Aztán közösen döntünk.

ZSR: Visszatérve a kérdésre: miért vállal-
tad a jelöltséget?

BI: A 2097 szellemisége mellett ebben dön-
tő szerepe volt Tömöri Balázsnak. Intelligens, 
higgadt ember, akit érdekelnek az emberek, és 
pozitívan áll a dolgokhoz. Számomra a legfon-
tosabb, hogy ő mindig előre néz, hosszú távon 
gondolkodik. Ez az eddigi környezetvédelmi 
tevékenységéből is jön. Én így képzelek el egy 
polgármestert.

ZSR: Balázst, a képviselőjelölteket és ma-
gát az egyesületet is egyre több támadás éri.

BI: Rémisztő, ami a kampányban alakul. 
Számomra is világos, hogy ez nem egy átlagos 
falu, itt milliárdos projektek, érdekek vannak. 
Ilyen hazugságcunamira azonban nem számí-
tottam. Korábban elképzelhetetlen rágalma-
kat, sőt fenyegetéseket hallok, de ezeket nem 
szeretném most részletezni.

ZSR: Ez azért lehet, mert valóban erőt lát-
nak bennetek?

BI: Minden bizonnyal, pedig mi senkivel nem 

akarunk kiszúrni. Még Sáhó úrral sem. Mi arra 
törekszünk, hogy megkeressük a legjobb meg-
oldásokat a falu fenntartható fejlődése érde-
kében.

ZSR: Mi az, amin most dolgozol a csapat-
ban?

BI: Az iskolát emelném ki. Nemcsak azért, 
mert három gyerekem jár oda, hanem azért, 
mert ez az egyik legfontosabb intézmény a 
falu életében, és sajnálatos módon nagyon 
nehezen tudunk közeledni hozzá. Nyár elején 
beszélgettünk az igazgatóval, Dóra nénivel az 
iskolai teendőkről, s bízom benne, hogy au-
gusztus végére már sikerül valamit előmozdí-
tani.

ZSR: Ha jól tudom, már az iskolai zebra kö-
rüli botrányba is belekevertek benneteket.

BI: Igen, ráadásul itt már „községvédőknek” 
neveznek, így összemosnak minket a Küller 
polgármester úrral korábban szembehelyez-

kedő csapattal. Pedig a zebra szülői projekt, 
és a szülők szándéka mindössze annyi, hogy 
szabályos, szakhatóságok által engedélyezett, 
a Közút által épített zebrát kapjon az iskola, és 
ne az önkormányzat barkácsoljon össze vala-
mit. Például a zebra miatt távolabb kellene 
tenni a buszmegálló öblét, és a teljes járdát 
meg kellene világítani. Ez persze drágább, de 
ezt nem lehet másképp csinálni. Most a pol-
gármester a szülőket és a 2097-et hibáztatja 
azért, hogy még mindig nincs zebra, pedig 
ez az ő felelőssége, ezt a projektet időben el 
kellett volna indítania. Ki fog a szülők közül rá 
szavazni, ha két tanév alatt nem tud egy zebrát 
elintézni?

ZSR: Ha nyertek, milyen területen tudnál 
majd a legtöbbet tenni, mi a szakmai hátte-
red?

BI: A Budapesti Műszaki Egyetem közleke-
désmérnöki karán végeztem, szakmai gya-

korlaton a Mercedesnél voltam. Ezután 
hat évig dolgoztam Közép-Európa egyik 
legnagyobb járműkereskedelmi vállala-
tánál. 2007-ben vettem át apám vállalko-
zását, amelyet 2010 óta csinálok egyedül. 
Autógumik értékesítésével foglalkozunk, 
új szolgáltatásokat vezettem be, és sikerült 
megdupláznom a cég méretét. Kilencven 
emberrel dolgozom együtt, beszállítunk 
például a Suzukinak. Beszélek angolul és 

németül, beutaztam a világot, főleg üzleti 
utakkal. A korábbi, rövid bemutatkozásomból 
úgy tűnhetett, hogy egy jópofa, disznóvágó 
gyerek vagyok, de biztos vagyok benne, hogy 
a szakmai, céges tapasztalataimat is tudnám 
hasznosítani a munkában.

ZSR: Szerinted mekkora az esélye, hogy 
nyerjetek?

BI: Én szeretek mindenkivel jóban lenni, erre 
törekszem. A képviselőjelöltségbe is inkább 
belecsöppentem, nem tudatosan kezdtem el. 
A feleségemet is meg kellett győznöm, pedig 
ő mindenben és mindig támogat. Be kellett 
látnom, hogy ha tényleg változást szeretnénk, 
akkor nekem is fel kell adnom dolgokat, pél-
dául a pékség mint közösségi tér teljes sem-
legességét. De inkább bevállaltam ezt, mert 
ez a csapat, az egyesülettel és a sok támoga-
tóval valóban képes lenne változtatni. Ennek a 
brigádnak nyernie kell.

„Mindig igyekszem jó embe-
rekkel körülvenni magam, és 
motiválni őket. Olyan folyama-
tokat teremteni, amik maguktól 
működnek, önfenntartók.”
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ZSR: Születésed óta itt élsz?
AB: 1992-ben a kórházból ide hoztak haza, 

itt nőttem fel, itt játszottam a borosjenői er-
dőkben, itt rohangáltam lepkék után a réte-
ken. Nagyon sokat voltam a természetben, ma 
is leginkább ez köt a faluhoz.

ZSR: Mondják, hogy még az iskolából is 
lógtál emiatt.

AB: Édesapám a Természettudományi Mú-
zeumban dolgozott, kisgyermekkorom óta 
jártam vele az erdőket. Az egyik első emlékem, 
hogy denevéreket gyűrűzünk egy barlangnál. 
Csapdáztunk, jelöltünk, mértünk, és valóban, 
már alsóban azért hiányoztam időnként, mert 
a pilisi patakokban vízmintákat vettünk és rá-
kokat gyűjtöttünk.

ZSR: Ma is sokat vagy kint?
AB: Sajnos nem annyit, mint szeretnék. Me-

gyek, amikor tudok, a Cserhátot például min-
den évben lejárjuk a srácokkal. A hegy- és szik-
lamászásra, terepi biciklizésre és hasonlókra 
a munka miatt már nem nagyon van időm, 
ahogyan néptáncra és népzenére sem annyi, 
amennyit szeretnék.

ZSR: A természetszeretet határozta meg 
pályaválasztásodat is?

AB: Erdész akartam lenni, de aztán az állat-
tenyésztés felé fordultam, amiben nagy sze-
repe volt apai nagyapám, Antonovits Dániel 
szellemi örökségének. Ő lovakkal foglalkozott, 
több nagy ménessel is dolgozott. 

Itthon azonban ez nagyon nehéz; igaz a vicc, 
amelyben azt kérdezik, hogyan tudsz millio-
mos lenni lóból – úgy, ha milliárdosként kez-
ded el. 

Így a Gödöllői Egyetemen az alapszakon 
juhokkal kezdtem foglalkozni, mert a juh-
tenyésztésben van meg még leginkább az a 
bio-őshonos-rideg-ex tenzív vonal, amelyet a 
természetszeretetem miatt mindig is vittem. 
Persze csapódott hozzá némi parasztromanti-
ka, a juhásznak jól van dolga meg ilyesmi.

ZSR: Hogyan jutottál el innen a tücskök-
höz?

AB: Először egy dokumentumfilmben lát-
tam, hogy a rovartenyésztés egy fenntartha-
tó fehérjeágazat. A mesterszakra már azért 
jelentkeztem, hogy ipari rovartenyésztést ta-
nulhassak, ám azzal szembesültem, hogy az 
egyetemen ezt nem akarják engedélyezni. Azt 
mondták, válasszak olyan témát, amelyben 
valós problémákra keresem a választ.

ZSR: Miért, a globális fehérjehiány az 
egyetem szerint nem valós probléma?

AB: Hosszas, egészen a rektorig ívelő leve-
lezés és vita után végül megkaptam az enge-
délyt, de akkor már tudtam, hogy itthon az 
emberi fogyasztásra szánt rovarok tenyészté-
sének egyszerűen még nincs szakértője. Kül-
földre kellett mennem: Hollandiában, majd 
Belgiumban tanultam ki ezt a mesterséget.

ZSR: Muszáj megvilágítanod, mi ennek a 
lényege.

AB: Rendben. Mindenki tudja, hallott már 
róla, hogy a világ húsfogyasztása rohamosan 
nő, ami nem fenntartható: egyszerűen nem 
lehet ennyi állatot tenyészteni. Egy legeltetett 
szarvasmarhának 10-15 kilogramm füvet kell 
megennie ahhoz, hogy egy kilogrammnyi élő 
tömeget létrehozzon. Sertéseknél ez az arány 
3:1, a genetikailag csúcsra járatott csirkéknél 
2:1 körüli. Rovaroknál – én tücskökkel fog-
lalkozom – el lehet érni az 1,5:1-es arányt, de 
Belgiumban én mértem jobbat is. Ráadásul a 
legtöbb rovarnak minden része felhasználha-
tó, míg a többi állatnál az élő tömegnek nagy-
jából fele nem. A rovarok fehérjetartalma akár 
50–80% is lehet, jelenleg talán ez a leginkább 
fenntartható állati fehérjeforrás. A tenyésztés 
során sokkal kevesebb vízre és helyre van szük-
ség, ez is csökkenti az ökológiai lábnyomot.

ZSR: Ez rendben van, de én nem szeretnék 
rovarokat enni, undorodom a gondolattól is.

AB: Ez természetes. Sokan nem képesek le-
küzdeni azt a pszichológiai gátat, amelynek a 
letális undor az alapja. De megennél-e példá-
ul olyan hamburgert, amelyben a húspogácsa 
porrá őrölt rovarokból készült? Ez egy nagyon 
semleges, jól ízesíthető alapanyag.

ZSR: Vennék egy nagy levegőt, és a fenn-
tarthatóság jegyében biztosan kipróbálnám. 
Itthon hol lehet kapni ilyet?

AB: Egyelőre sehol, mert nálunk ez még a 
tiltott kategóriába tartozik. De ez még Nyuga-
ton sem elterjedt, és egyelőre drága is, a pré-
mium minőségű húsokhoz hasonló a rovarok 
ára. Az élelmiszerrovar-tenyésztés mellett a 
másik fontos irány a takarmányozás. Az álla-
tok etetésében használt halliszt ugyanis egyre 
silányabb és drágább, a tengerekben egyre 
kevesebb a hal. A szójaliszttel meg az a problé-

Bencét sokan csodabogárnak tartják, és nem csak azért, mert az ipari rovarte-
nyésztés úttörő hazai szakértője. Kisgyerek kora óta minden tevékenysége és 
döntése a környezet iránti felelősségen alapul. A Greenpeace-nél eltöltött, vak-
merő és veszélyes akciókkal teli hosszú évek alatt megtanulta, hogyan maradjon 
higgadt akkor is, amikor megalázzák, és hogyan intézhet el valamit a legnagyobb 
nyitottsággal, megértéssel, erőszakmentesen. Szerinte ez egy olyan szemlélet, 
ami nagyon sokat segítene a faluban lévő konfliktusok rendezésében is.

     készítette:
Simon Tamás
simon.tamas@2097.hu

„Higgadtnak maradni, amikor 
a szemedbe köpnek"
Interjú Antonovits Bencével, a 2097 Csoport Egyesület képviselőjelöltjével
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ma, hogy nem etethető korlátlanul, és nagy az 
importfüggőség. Ezért felértékelődőben van-
nak a rovarokból készült takarmányok. Kül-
földön megtanultam, hogyan kell takarmányt 
készíteni rovarokból. Hollandiában az elméleti 
alapokat sajátítottam el, Belgiumban pedig 
egy tücsökfarmra mentem, egy 3 tonna/hó 
kapacitású gyárba, ahol a kutatás mellett te-
nyésztésvezetőként is dolgoztam. Ezt a tudást 
használom most projektvezetőként egy hazai 
cégnél, és megkezdtem a témában a PhD-ta-
nulmányaimat is.

ZSR: Bár nagyon érdekes a téma, sajnos 
most ugranunk kell a tücsköktől, mert a 
Zsákfalvinak nem ez a fő profilja. Térjünk 
vissza a természetszeretetedre: nyilvánvaló-
an ebből ered a természet- és környezetvé-
delmi elhivatottságod is.

AB: Emlékszem, gyerekként mennyire 
elkeserített és feldühített, amikor az erdőt 
járva láttam a rengeteg szemetet. Már kis-
koromban csatlakoztam a szemétszedő akci-
ókhoz, aztán gimnazistaként én szerveztem 
újjá a faluban ezt a tevékenységet. Ehhez 
Paksi Imrétől és Küller Jánostól is minden 
segítséget megkaptam, az önkormányzat 
mindig partner volt, Trunk Zsolt pedig ingyen 
adta a konténereket.

ZSR: Később ennél keményebb dolgokat 
is tettél a környezetvédelem jegyében; so-
kan vakmerő Greenpeace-aktivistaként is-
mernek.

AB: 2010-ben, 17 évesen csatlakoztam a Gre-
enpeace-hez. Igen, ha nagyon keresel a neten, 
találsz olyan videót, ahol pórázon vezetnek be 
egy idegen ország bíróságára. Sokat mozog-
tam nemzetközi akciókban, főleg klímavéde-
lemben: több erőműkéményt, olajfinomítót 
megmásztam. Volt, amikor blokkoltunk, tehát 
a működést akartuk megzavarni, volt, ami-
kor a figyelmet akartuk felhívni valamire, és 
festettünk, molinót feszítettünk ki, üzenetet 
vetítettünk. A számunkra szinte mindig kedve-
ző bírósági ítéletek után azt éreztem: vannak 
olyan célok, amelyekért sok határt kell átlépni, 
de végül győz az igazság.

ZSR: A legtöbben csak ezeket a látványos 
és veszélyes akciókat látják a Greenpeace-
ből.

AB: Most a lényegre tapintottál: a Green-
peace soha nem így kezdi a projektjeit, ez csak 
a jéghegy csúcsa. Az első lépés mindig egy sok 
munkával, kutatással létrehozott, szakmai ala-
pokon álló javaslat, amit eljutattunk az adott 
céghez vagy szervezethez, és megpróbáljuk 
meggyőzni őket, hogy változtassanak. Ha ez 
sokadszorra sem sikerül, akkor jönnek az ilyen 
akciók.

ZSR: Mondj egy egyszerűbb példát a klí-
mavédelemnél.

AB: Egy túrafelszereléseket gyártó külföldi 
céget kerestünk meg, arra kérve őket, hogy 
cseréljék le az impregnálószerüket, mert az 
bizonyíthatóan nagyon szennyezi a környeze-
tet, sőt az emberi egészségre is veszélyes. Ezt 
több más cég már megtette. Nagyon sokáig 
válaszra sem méltattak bennünket, de aztán 
egy akció után egy csapásra megváltozott a 
helyzet. Sajnos ilyenkor ezt kell csinálni. Ám 
ez még mindig felszínes kép a Greenpeace-ről. 
Kevesen tudják például, hogy rengeteg okta-
tási programunk, kiadványunk van. Én is részt 
vettem az agrárkampányban, a gazdákat ke-
restük fel az ország minden szegletében, és 
azt próbáltuk nekik elmagyarázni, hogyan te-

hetik fenntarthatóbbá, környezetkímélőbbé 
a termelésüket. Itt dolgoztam először Tömöri 
Balázs közvetlen munkatársaként.

ZSR: Ez mikor történt, mióta ismered Ba-
lázst?

AB: 2015-től voltam az asszisztense. Tudni 
kell, hogy Balázs a magyar környezetvédelem 
ikonikus alakja. Amikor a Zengőt védték, az új-
ságok címlapjára került, de kevesen tudják pél-
dául, hogy az első önkéntesek között érkezett 
Kolontárra a vörösiszap-katasztrófa idején. Az 
egyik legkeményebben dolgozó ember, akit 
valaha ismertem. Ő az az ember, aki igazán 
hisz a dolgokban.

ZSR: Hogyan tudnád a környezetvéde-
lemben szerzett tapasztalataidat a falu ter-
mészeti értékeinek megőrzésében kamatoz-
tatni?

AB: A környezetvédelemért, a fenntartható-
ságért itt helyben is nagyon sokat akarunk ten-
ni. Én Pilisborosjenő miatt jöttem haza. Meg 
kell találni, ki kell dolgozni a falu fenntartható 
profilját, meg kell őrizni a falu körüli természeti 
értékeket. Csak egy példa, a hulladéktémánál 
maradva: ez a falu eltartana egy zöldhulla-
dék-feldolgozót, amely komposztot gyártana. 
Ezzel helyben zárnánk egy hulladékláncot, 
és a településen maradna a rendkívül értékes 
biomassza, amivel a talajt lehetne javítani. A 
szelektív gyűjtést is hatékonyabbá, szervezet-

té kellene tenni. Nagyon fontos például, hogy 
évente legalább egyszer helyben le lehessen 
adni a veszélyes hulladékot: üres festékesdo-
bozokat, lejárt vegyszereket.

ZSR: Mivel tudnád megnyugtatni azokat, 
akik a fentiek ellenére is tartanak még a gre-
enpeace-es filozófiától?

AB: A legfontosabb, amit ott megtanultam, 
a hatékony párbeszéd. Hogyan maradjunk 
higgadtak akkor is, amikor megaláznak, ami-
kor a szemedbe köpnek, amikor azt mondják, 
hogy kölykök vagytok, nem értetek hozzá. 
Hogyan intézhetünk el valamit a legnagyobb 
nyitottsággal, megértéssel, erőszakmentesen. 
Szerintem ez egy olyan szemlélet, ami nagyon 
sokat segítene például abban is, hogy a falu-
ban lévő konfliktusokat rendezzük.

ZSR: Lehet, hogy a fiatalságod a kép-
viselői jelölésednél is előjön majd kritika-
ként. Nem tartasz ettől?

AB: Nem félek, mert én mindig megfog-
tam a munkát. Ha kellett, takarítottam, ha 
kellett, szórólapoztam, ha kellett, a gyárban 
dolgoztam. Ha valamit szerettem volna, ak-
kor azért kitartóan kellett dolgoznom.

ZSR: Igen, sokakban az a kép él rólad, 
hogy nagyon kitartó, határozott, célratörő 
vagy. Kritikaként felmerül, hogy néha túl-

ságosan is.
AB: Igen, én is tudom, és dolgozom rajta. Ez 

valószínűleg abból fakad, hogy önmagammal 
szemben nagyon magas igényeket támasztok, 
mindent beleteszek egy-egy munkába, és ezt 
hajlamos vagyok másoktól is elvárni. El kell fo-
gadnom, hogy másnak máshol van a limit. Az 
viszont a mai napig nagyon felbosszant, ha azt 
látom, hogy valaki igénytelen munkát végez.

ZSR: Te vezeted a 2097 Csoport Egyesület 
kampányát, és ti nem szálltatok be a sárdo-
bálásba. Pedig már rendesen támadnak ben-
neteket, ami azt jelzi, hogy számolnak ezzel 
az erővel.

AB: Létrehoztunk egy etikai kódexet, amely-
nek legfontosabb eleme, hogy nem folytatunk 
negatív kampányt. Pedig lehetne mit mutogat-
ni ebben a faluban, nagyon könnyen találnánk 
súlyos hibákat. A mi hozzáállásunk azonban 
az, hogy emelkedjünk felül a konfliktusokon, 
és a feladatokat nézzük, illetve a lakossággal 
való egyeztetések alapján a megoldásokat ke-
ressük. Augusztus 26-a után, az ajánlásgyűjtés 
megkezdésekor mindenkit személyesen is fel-
keresünk. Addig is azt kérem, hogy ajánlják a 
szomszédoknak, ismerősöknek a Zsákfalvi Ri-
portert és a 2097.hu/valasztas oldalt!

„Már kiskoromban csatlakoz-
tam a szemétszedő akciókhoz, 
aztán gimnazistaként én szer-
veztem újjá a faluban ezt a tevé-
kenységet."

Jenő Választ 2019! 
– Polgármesterjelölti nyílt vita szeptember 20-án –
2019. szeptember 20-án este polgármesterjelölti vitát szervezünk a pilisborosjenői művelődési házban. A vitára 

való felkérést – az eddig indulási szándékát jelző – valamennyi polgármesterjelölt elfogadta. A moderált vitán a 
hallgatóság kérdéseinek feltevésére nem lesz lehetőség, azonban az e-mailben megküldött kérdéseket beleépítjük 
a vita tematikájába. A kérdéseket a jenovalaszt2019@gmail.com e-mail-címre várjuk.

Bihaly Áron
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Élet a Lovas-fennsíkon 
Beszélgetés Florek Eszterrel és Zoltánnal

A Lucerna közön végigandalogni és elnéze-
getni a legelésző lovakat megfelelő program 
ahhoz, hogy lezárjunk egy stresszes munka-
napot. Ilyenkor megállapítom, hogy egyre 
nagyobb az élet a „Lovas-fennsíkon”. Gon-
doltam, utánajárok annak, hogy kiket tisz-
telhetünk a lovak körüli emberekben, mert 
nem mindenkit ismertem. (Hamar kiderült 
viszont, hogy olyan sokan vannak, és olyan 
sokfélék sok mondanivalóval, hogy ez a két 
oldal nem elegendő. Ezért egy későbbi lap-
számban majd folytatom.) Érdekelt, hogy 
hogyan került a ló az életükbe, és milyen ter-
veik vannak. Hogy megértsem a jelenséget, 
utánanéztem a hazai lovas tendenciáknak is.

Világszerte trend a természetközeli hob-
bik előretörése, ráadásul mi, magyarok lovas 
nemzetnek tartjuk magunkat. A világban is 
összekapcsolnak 
minket a huszár-
sággal, a Horto-
bággyal. Több száz 
szavunk van a lo-
vak színére, majd-
nem annyi, mint a 
finneknek a hóra: 
fakó, kesely stb. 
Ideköltözésünk óta 
(1991) Pilisborosje-
nőn is látványosan 
megnőtt a lovak és a mellettünk ellovaglók 
száma.  Florekék nem messze laknak tőlünk 
a faluban, és tudtam, hogy „lovaznak”, de a 
részletekről semmit. Velük kezdtem hát.

Eszter a férjével, Zolival fogadott. Mindket-
ten helyi születésűek. Épp lógott az eső lába, 
de amíg lehetett, az istálló előtt ücsörögtünk. 

Közben zajlott az élet; jöttek-mentek körü-
löttünk kantárszáron vezetett lovakkal vagy 
épp lóháton. Eszterék meséltek arról, hogy 
tulajdonképpen négy lovas társaságot lehet 
most elhatárolni, bár nagy az átfedés. Rajtuk 
kívül ott vannak még – a belőlük kivált – Solti 
Andrásék és Bubik Szabolcsék baráti társasá-
ga, valamint Varasdy Viktorék. Korábban az ő 
gyerekeik is náluk lovagoltak, de úgy megsze-
rették a műfajt, hogy saját kis lovas birodal-
makat hoztak létre. Birodalmakat, amennyire 
lehet, mert építeni nincs lehetőség. Mindenki 
ideiglenes épületeket húzott fel. Ezért sze-
dett-vedett kissé a mező látképe. Ennek oka 
egyrészt a mezőgazdasági besorolás és a nulla 
százalékos beépíthetőség (az önkormányzat 
az állatokra és a lovagló gyerekekre tekintettel 
a helyzetet elfogadja). Az OTÉK (253/1997. (XII. 
20.) Korm. rendelet az országos településren-
dezési és építési követelményekről) 10% be-

építést engedélyez mező-
gazdasági területekre, míg 
falunkban ez – különböző 
okokból – 0 %. De az épüle-
tek ideiglenességének oka 
az is, hogy a földeket – Sza-
bolcsék kivételével – csak 
5 évre bérlik (bár feljebb a 
fennsíkon Eszteréknek van 
saját területük is), amit bár-
mikor felmondhatnak. Az 
önkormányzattal zajlottak 

tárgyalások a helyzet megváltoztatására. En-
nek értelmében lehetne házakat építeni – kizá-
rólag tanyákat mezőgazdasági tevékenység-
gel –, és cserébe használatra biztosítanának 
jelentős telekrészt – végső soron – a lovasok-
nak. A részletek még tárgyalás alatt. Az ön-
kormányzat néha hivatkozik egy állattartásra 

kijelölt területre; a Teve-sziklával szemben el-
helyezkedő, négy hektáros majorsági területre 
(szintén nulla százalék beépíthetőséggel), de 
azon a területen nagyon kevés ló férne el, az 
oktatásra érkező gyermekeknek pedig messze 
esne. 

Visszakanyarodva hozzájuk: nagyon fele-
melő egy olyan fiatal nőt hallgatni, aki már 
kiskorában tudta, hogy mi szeretne lenni, és 
amellett mert kitartani. Akkor is, ha próbál-
ták róla lebeszélni. „Hétévesen már jártam 
ki a papi földekre Bíró Laciékhoz, segítettem 
az ottani lovaknál és cserébe lovagolhattam. 
Mentem mindennap, télen-nyáron, napi két-
szer gondozni őket. Amikor abbahagyták a 
lovagoltatást, én vettem át tőlük a lovakat. A 
család mondta nekem, hogy tanuljak valamit, 
dolgozzak, és legyen mellette egy lovam lova-
golni. De én ezt ennél komolyabban gondol-
tam. A gimnázium után elvégeztem egy OKJ-s 
idegenforgalmi képzést, majd a Georgikon 
Egyetem által elsőként indított „ménesgazda” 
szakirányon végeztem Keszthelyen. Diákhitel-
ből vettem az első lovamat.” Önszerveződő a 
lovardájuk, mert sosem tervezték, hogy lesz. 
De az emberek megszólították őket az utcán, 
hogy jöhetnek-e. És azoknak, akik nem hittek 
abban, hogy Eszter sikeres lehet a lovazásban, 
lassan mégis be kellett látniuk, hogy tévedtek.  
Viszont az elmúlt 8 évben 3-4 napoknál hosz-
szabb szabadságuk nem volt, minden pénzből 
lovakat vásároltak vagy őket kiszolgáló beru-
házásokat, fejlesztéseket. Annak meg, ugye, 
sosincs vége. 

Olvastam és hallottam is több helyen, hogy 
a lótartás rendkívül költséges mulatság, és rit-
ka, ha nem veszteséges. Az állami pályázati 
pénzekhez pedig több okból nem jutnak hoz-
zá. Még az olyan fejlesztések is elkerülik őket, 

Nagyon felemelő egy olyan 
fiatal nőt hallgatni, aki már 
kiskorában tudta, hogy mi 
szeretne lenni, és amellett 

mert kitartani.

     készítette:
Frivaldszky Bernadett
frivaldszky.bernadett@2097.hu
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mint a PilisRide, ami a Pilisi Parkerdő erdei 
lovas útja, kiépített pihenőkkel. Tán lobbizhat-
nánk, hogy ez ne így legyen. És tán egyszer 
lesz biztosabb területük, jobb infrastruktúrák-
kal, hogy ne legyen külön költség és napirendi 
pont a vízszállítás. 

Felnézünk, mert az egyik ló önfeledten hem-
pereg a hátán. A nehéz témák ellenére Eszter 
is mosolyog. De azoknak még nincs vége. Me-
sélik ugyanis, hogy hogyan változik körülöttük 
a légkör; egyre több panaszt kapnak a lovak 
utakra spontán elhelyezett végtermékei miatt. 
Kissé elképedek. De hát ez falu, nem? Szerin-
tük egyre inkább csak kertváros, ahol szívesen 
nézik a lakosok a vintage hatású kakasokat, 
csak azok lehetőleg ne szólaljanak meg, ne 
legyen szaguk stb. (Megihletődtem, és ezen 
apropóból falusi kakasszépségversenyt hir-
detünk; a részleteket lásd a keretes írásban.) 
Eszter viszont rajong az állattartásért, madár-
farmot is szeretne. De ezekkel inkább egyelőre 
egy tolnai tanyán rendezkedett be, úgyhogy 
kétlaki életet él. Ott minden megfizethetőbb, 
van ház elérhető áron, van víz, elérhető szé-
namennyiség és a lovaknak beálló. És ott nem 
szólnak rájuk az állatok miatt. Ha gondjuk van 
a szomszédoknak, jönnek és megbeszélik, 
nem a Facebookra írják ki. Cserébe viszont 
nincs vendégkör. De kellett vidéken egy biz-
tos pont, ha innen menniük kéne. A lovakat 
bértartásba adni nem opció. Mert a ló neki 
társ is. Eddig is megtartotta az összes lovát, 
ezért vannak ennyien. Amikor Eszter Tolnában 
van, Pilisborosjenőn Pintye Zsófi és Lorschy 
Bencéék viszik a boltot, mert azért az szépen 
alakul: az egész hetük be van táblázva lovag-
ló gyerekekkel. Nem tudják jelenleg az összes 
igényt kielégíteni. Nyáron még táboroztatnak 

is. Több állandó (Pintye Zsófi, Balázs Noémi és 
Szabó Kriszti) és eseti oktató is segíti a mun-
kájukat a gyerekek körül, akik évközben, taní-
tás után néha az egész délutánt itt töltik. Ha 
lenne jobb infrastruktúra, más foglalkozásokat 
is tudnának nekik nyújtani. Foglalkozásokat, 
amelyeknek az lenne a céljuk, hogy közelebb 
kerüljenek a természethez, többféle aspektus-
ból: kézművesség, gyógynövényismeret, túl-
élési ismeretek, földművelés stb. Jó lenne ez a 
gyerekeknek és a helyi gazdaságnak egyaránt, 
mert sok mindent lehetne rá felfűzni. Beszél-
gettünk, közben az eső is eleredt, elég erősen, 
de Zoli mutatta, hogy a lelkesen lovaglókat ez 
a legkevésbé sem zavarta meg. Mint Esztert 
se az állattartásban a nehezítő körülmények 

– mert ez nem hobbi, hanem szerelem. Ami 
mindent visz.

A hazai lovas turizmus történetét olvasva, 
az a benyomásom, hogy nincsenek egyedül. 
Nagy krízisből próbál ugyanis felállni a szak-
ma. A lovas turizmus magyar találmány ugyan, 
jelenleg mégse a magyarok profitálnak belőle. 
Komplikált történet; röviden összefoglalva a 
lényeg annyi, hogy a II. világháború után – az 
„ánti” időkben huszáros hagyományok alap-
ján képzett – ludovikás katonatisztek oktat-
ták a külföldi nagyérdeműt, akik nemcsak az 
ő snájdigságuk miatt jöttek szívesen, hanem 
mert nálunk szabadon lovagolhatóak voltak 
az erdők-mezők, szemben például a német föl-
dekkel. A piaci egyeduralom viszont nem tett 
jót az Ibusz moráljának; egyre nagyobb sápot 
szedtek le a turizmusról, ami viszont így egyre 
rosszabb szolgáltatásokat nyújtott. Mígnem 
aztán bedőlt. Nem segített az se, hogy a moto-
rosok miatt végül megszűnt az erdőkben és a 
magángazdaságokban a szabad lovaglás lehe-
tősége (azóta részint visszaállították, de a tör-
vény sajnos a lovasokat együtt kezeli a moto-
rosokkal). A tisztek egy része viszont külhonba 
távozva vitte magával a tudást, megalapozva 
ezzel a ma legeredményesebbnek tartott 
nemzetek (főleg mediterrán) lovassportját. 
Több tízmilliárd eurós iparágnak becsülik a 
szabadidő eltöltésének ezt a módját, és csak 
az USA-ban a ráépülő ipar (ruha- és kézműipar) 
másfél millió embernek ad munkát. 

Az új évezred új magyar tendenciája az, 
hogy egyre több szülő fizeti be a gyerekét lo-
vaglásra, nekik megadva azt, amit maguknak 
drágállanak. Mert lássuk be, nem olcsó hobbi. 
Így a lovas élet fejlődésnek indult, szép szám-
mal vannak lovardák a nagyobb városok kör-

nyékén. Fő profiljuk táboroztatás, bértar-
tás, oktatás, rendezvények szervezése és 
versenyekre felkészítés. Érdemes viszont 
előretekinteni, esetleg települési szinten 
is, mert Európában egy túralovaglás so-
rán 6-10 napot töltenek helyben a turis-
ták és szép pénzt hagynak ott. A lovas 
turizmus ráadásul olyan tevékenység, 
amely megőrzi, sőt kívánja a falusias jel-
leg megőrzését mindannyiunk örömére. 

Eszterék el tudnának képzelni – az 
építési engedély megadása után – tanya-
házakat az erdő mellett, szigorúan rek-
reációs vagy mezőgazdasági  jelleggel. 
És véleményük szerint némely területet 
sem gabonával kéne bevetni; közösségi 

funkciót lenne érdemes a tulajdonosoknak ja-
vasolni. Mivel az önkormányzatnak nincsenek 
felajánlható földjeik, a tulajdonosokat kell 
valahogy érdekeltté tenni a helyi gazdaságot 
élénkítő megoldásokban. 

Ehhez persze előbb a falunak ki kell magát 
találnia. Mert sok lehetséges út áll előttünk. Az 
egyik, hogy felajánljuk a falu, a környező tele-
pülések és közeli fővárosi kerületek gyermekei 
számára, hogy vendégül látjuk őket erdei, me-
zei lovasiskolánkban, ahol visszatalálhatnak a 
természethez. Rekreáció kicsiknek, ami mun-
kát adhatna sokaknak nem csak a Lovas-fenn-
síkon. Hogy Eszternek ne kelljen Tolnába in-
gázni – ahová a beszélgetésünk után azonnal 
indult is…

Egy későbbi számban jelenik majd meg a 
„Lovas-fennsík" többi szereplőjével készült 
beszélgetés. Addig is javaslom, hogy a lovag-
láshoz kedvet kapó olvasók ne csak Eszteré-
ket keressék fel, hanem Varasdy Viktorékat 
is, mert kisfalunk metódusokban gazdag, és 
fontos, hogy ki-ki megtalálja a hozzá passzo-
lót! Rövid bemutatkozásuk:
„Nonprofit szervezetként működő, minden-
ki számára nyitott lovas közösség vagyunk. 
Mert úgy tartják, lovagolni csak szellemben 
és igazságban lehet. És nem baj, ha ezek a 
szavak kezdőknek még nem érhetőek.
Több mint 20 évnyi tapasztalattal magunk 
mögött a természetes lókiképzés módszerét 
tartjuk jó kiindulópontnak olyan emberek 
esetében, akik a lovakat meg is akarják érte-
ni. Ezeket az embereket hívjuk egy izgalmas, 
szeretetben és békességben gazdag kaland-
ra, amely egy új dimenziót nyit meg.
Oktatási technikánk: könnyű kézzel lovaglás 
és az engedés módszere. Tematikája: kap-
csolatépítés földről, lóetológia, mozgásme-
chanika, alapszintű lovasgazda-ismeretek. 
Hosszabb, akár több napos lovastúrák, ma-
gasiskolára vágyóknak a cowboy dressage.
Gyermekek és a felnőttek számára szerve-
zett, kis létszámú táborokban tanuljuk a 
szakmai ismereteket. Az ülésbiztonság kiala-
kítása után tereplovaglás, akár vezetőszáron 
vezetve. Játékok – nem csak gyerekeknek –, 
ahol nem a versenyzés, hanem a lovasérzés 
fejlesztése és a lovas közösség építése a cél. 
Hiszen csak egy ménesként, egymást segítve 
indulhatunk terepre.
Nálunk a sporttal szemben a rekreáció, a lelki 
és szellemi feltöltődés az elsődleges. Várunk 
mindenkit sok szeretettel!"

Kakasszépség-
verseny
Küldje be kakasa képét az 
ujsag@2097.hu címre, és nyerje meg 
– a dicsőség mellett – kakasa számára 
a zsák kukoricát is!

A fénykép beküldésének határideje: 2019. 
szeptember 15.

A nyertes nevét az októberi Zsákfalvi Ripor-
terben közöljük. A nyereményt a Pilisborosje-
nő, Ilona utca 7. szám alatti takarmányboltban 
lehet átvenni (H, Sz, P: 14–18, K, Cs: 8–12,14–
18, szombat: 8–13).

A versenyt támogatja: Arco-Mag Kft

fotó: Budahelyi Dalma
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Malom-dűlő „a falu mostohagyereke”?
Beszámoló a 2097 Csoport Egyesület augusztus 1-i lakossági fórumáról

Malom-dűlő sok szempontból problémás 
terület. Vannak első ránézésre is szembetű-
nő gondok, mint például a por, a Bécsi utat a 
falurésszel összekötő út állapota vagy a sze-
mét. Ezt a helyzetet tetézik a lassan húsz éve 
elakadt fejlesztések és egy 3 milliárd forintos 
per, amely a falu fölött „lebeg”. 

A lakossági fórumon megjelent mintegy 20 
ember között az egészen frissen beköltözők-
től a generációk óta a településrészen lakókig 
sokféle embert találtunk, akik többségében 
egyetértettek abban, hogy a nehézségek elle-
nére szeretnek ezen a területen élni. 

Sajnos még fél óra sem telt el, amikor meg-
hiúsulni látszott a konstruktív beszélgetés 
megteremtése, mert az egyik résztvevő a fó-
rumhoz méltatlan stílusban és hangnemben 
uralta a hozzászólások nagy részét, alig en-
gedve szóhoz jutni a többieket. Bár az érdemi 
beszélgetés csak ennek a lakosnak a távozása 
után kezdődhetett meg, azért a főbb problé-
makörök így is kirajzolódtak.

A mindennapok nehézségei

A hétköznapi életet számos körülmény ne-
hezíti a környéken. Az egyik leghangsúlyosabb 
probléma a Bécsi útról a településrészre veze-
tő út minősége és a por. A rengeteg kátyú mi-
att az ott élőknek folyamatosan szervizelniük 
kell az autóikat, volt, aki megjegyezte, hogy 
nem is érdemes drágább autót vásárolni, hi-
szen ahhoz az új alkatrészek is drágábbak. Az 
elhaladó autók által felkavart por a kerteket 
és házakat elborítja, takarítás után egy héttel 
már ujjnyi vastagon fedi a bútorokat. Szellőz-
tetni ezért nem lehet. A hozzászólók közül 
mégis többen kiemelték, hogy nem is aszfaltos 
útra lenne szükségük, hanem arra, hogy a mur-
vás utat rendszeresen karbantartsák, egyen-
gessék, mint ahogyan pár évvel ezelőttig ez 
meg is történt, valamint szabályozni kellene 
az átmenő forgalmat; ezt sorompó vagy közúti 

jelzőtáblák kihelyezésével lehetne 
megoldani.

Malom-dűlőn is nagy problémát 
jelent a vízelvezetés. Nagy eső-
zés idején a Köves-bérc irányából 
lezúduló víz – a korábban létező 
elvezető árok betemetése óta – a 
helyiek telkein folyik át, komoly 
károkat okozva. Nagy szükségük 
lenne arra, hogy ezt az árkot újra 
kialakítsák. Ez a probléma a bekö-
tőút mellett élőket is érinti, hiszen 
ott sincs rendesen kialakítva a víz-
elvezetés.  

Meghatározó természeti elem a környéket 
átszelő patak. Míg néhányan felelevenítették 
gyerekkori emlékeiket, amikor még a patak vi-
zében fürödtek, mára sajnos mindenki egy ko-
szos, szennyvíztől habzó problémát lát benne. 
Pedig „csodás látványosság lehetne”, emeli ki 
egy helyi lakos, ha odafigyelnénk a környeze-
tünkre.

Komoly problémát okoz a területen az ille-
gális szemétlerakás, amely oly mértékű, hogy 
közösségi szemétszedéssel nem is lehet kor-
dában tartani. A lakók már sokszor jelezték 
igényüket táblák kihelyezésére, kamerák fel-
szerelésére, de eddig sajnos nem jártak siker-
rel.

Kapcsolat az ófaluval

A Bécsi út mentén élőkhöz hasonlóan a ma-
lom-dűlőiek közül is sokan kiábrándultak: nem 
tudják elképzelni, hogy valaki egyszer az ő 
érdekeiket is képviselje, az ő környezetüket is 
fejlessze, hiszen ilyen tapasztalatuk az elmúlt 
húsz évből igen kevés akadt. Az egyik lakos 
úgy fogalmazott: „Mi vagyunk a falu mostoha-
gyereke.”

Alapvető problémát jelent a faluközpontba 
való bejutás, ami pedig 
elengedhetetlen az ügy-
intézést, az ajánlott posta 
átvételét tekintve. Orvos-
hoz sokan inkább Óbu-
dára járnak, hiszen abba 
az irányba van közvetlen 
buszjárat, míg az ófaluba 
csak átszállással, több pénzért és hosszabb idő 
alatt lehet eljutni. Sokakban erős az igény egy 
összekötő útra, amelyen keresztül könnyeb-
ben elérhetnék a faluközpontot, bár az egyik 
lakos arról sincs meggyőződve, hogy egyálta-
lán szeretnének-e az itt élők a faluhoz tartozni. 
Ebben azért nem értett egyet mindenki; töb-

ben is megfogalmazták igényüket a falu kultu-
rális életébe való bekapcsolódásra. 

Az összekötő út kérdése már korábbi fóru-
mokon is felmerült, a külső településrészen 
élők közül is hallottunk már a megépítését 
támogató vagy ellenző álláspontokat. A jó 
döntéshez felmérést kellene végeznie a dön-
téshozónak, hogy megállapítsa, melyik elkép-
zelésnek van többségi támogatottsága a he-
lyiek körében. Az összeköttetés sajnos egyben 
egérutat is jelentene a Bécsi úton ingázóknak, 
ennek kivédésében segíthetne például a for-
galom célforgalomra korlátozása – amennyi-
ben ezt a jogszabályok lehetővé teszik –, vagy 
szakemberek által javasolt egyéb megoldás. 

Komoly gondot okoz a helyieknek az infor-
mációhiány. A tüdőszűrésről például nem is ér-
tesültek, hiszen a tájékoztató papír csak a Bé-
csi úti buszmegállóba volt kifüggesztve, amit 
a többnyire autóval közlekedő lakosok észre 
sem vettek. Nagy szükség lenne tehát egy 
hirdetőtáblára, amelyen az alapvető informá-
ciókat megtalálnák, illetve a kulturális prog-
ramokról is értesülhetnének. Emellett a saját 
közösségüket is szeretnék erősíteni, melynek 
megvalósításához közösségi térre lenne szük-
ségük.  

Magas adók, 
elmaradó fejlesztések

Malom-dűlő bizonyos részei Pilisvörösvár-
hoz tartoznak. A lakosok kiemelték, hogy nagy 
szükség lenne a két település önkormányzatai 
között a megfelelő kommunikációra és együtt-
működésre, hogy az alapvető szolgáltatásokat 
és fejlesztéseket összehangolják. Mindenki 
számára fontos probléma, hogy noha az adó-
zási kötelezettségek ugyanolyan mértékben 
vonatkoznak a malom-dűlőiekre, mint az ófalu 
lakosaira, a fejlesztésekből rendre kimarad-
nak. Amikor erről az önkormányzatnál érdek-

lődtek, mindig ugyanazt 
a választ kapták: a be-
szedett adókból nem egy 
adott falurészt, hanem 
az egész települést fej-
lesztik. Pedig a helyiek 
nagyon hálásak lennének, 
ha jutna valamennyi pénz 

apróbb fejlesztésekre, vagy legalább a bekö-
tőút karbantartására.

Szeptemberben visszatérünk Malom-dűlő-
re, hogy bemutassuk a helyieknek a fórumon 
elhangzottak alapján véglegesített progra-
munkat.   

A 2097 Csoport Egyesület önkormányzati választásokra készülő csoportja 
az ófaluban és a Bécsi úti településrészen élők után a malom-dűlői lakoso-
kat látogatta meg, és meghallgatta a helyiek problémáit, igényeit és javas-
latait. A fórum fő célja ez alkalommal is az volt, hogy a lakosok véleménye 
és igénye mentén véglegesítsük  programtervezetünket. 

Sokan kiábrándultak: 
nem tudják elképzelni, 

hogy valaki egyszer az ő 
érdekeiket is képviselje.

     írta:
Bozsódi Borbála
a 2097 Csoport Egyesület 

képviselőjelöltje
bozsodi.borbala@2097.hu 

fotó: Antonovits Bence

Akcióban
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Malom-dűlő anno: „Élhető, szép tanyavidék"
A Malom-dűlő története Panni néni elbeszélése nyomán

Tinnyei születésem után a mai buszfordu-
ló környékére költöztünk, hogy ezüstműves 
édesapám közelebb legyen budapesti mű-
helyéhez. Édesapám készítette az evőeszkö-
zöket, édesanyám polírozott. Öt év múlva az 
Aranyhegyi-patak mellé építettünk egy kicsi 
házat téglából és borosjenői kőből. Ekkor 
1939-et írtunk. Épp nagyapám születésnapját 
ünnepeltük Tinnyén, amikor bemondták, hogy 
a németek megszállták az országot. Aztán kez-
dődtek a bombázások. Tizenegy éves voltam, 
mikor a front ideért, a húgom öt. Negyvenöt 
karácsony éjszakáján az oroszok felállítottak 
a házunk mögött négy 
ágyút, azzal verették 
Óbudát. Mi leköltöz-
tünk az édesapám által 
épített álcázott pincé-
be. Trágyadomb volt a 
tetején, a patak felől 
nyílt a bejárata. Könyö-
rögtem édesapámnak, 
hogy menjünk innen. 
„Hova, kislányom?” – kérdezte. „Bárhová, csak 
menjünk innen”– mondtam. Félelmetes, bor-
zalmas dolog volt a háború.

Itt csak néhány házacska állt, mikor ideköl-
töztünk. Volt egy lóváltó csárda, amely Szarvas 
csárda névre hallgatott, a Koller-vendéglő és 
egy benzinkút. A mai téglagyári területen állt 

József főherceg emeletes vadászkastélya 
és az ahhoz tartozó cselédlakások. Szépen 
rendben tartott kis porták voltak. Ezek mel-
lett vezetett fel az út a faluba, a vízmosás 
mellett, a mai Határ út irányába. Ezen jár-
tam iskolába  gyalog, két éven át. A cseléd-
házak után nadrágszíjparcellák következ-
tek, amelyeket borosjenőiek műveltek. Ez 
volt a falu külterülete. Tanyavidék, élhető, 
szép tanyavidék. Termeltek itt a gabonától a 
zöldségen át mindent. Az országút mentén 
végig cseresznye-, a patak mentén szilva- és 
almafák álltak. Jöttek a sváb asszonyok a fa-

luból, vállukon kapa, hátukon batyu, s dolgoz-
tak a földeken. A patak mellett bolgárkerté-
szek éltek. Olyan tiszta volt a vize, hogy abban 
fürödtünk, abban mostunk. A Háziréti víztáro-
zó megépülése után a patak eliszapolódott, s 
ma már sokan a szennyvizet, a fekáliát is bele-
engedik. 1945 után a terület a Rozmaring TSZ-
hez került, ami a kis nadrágszíj parcellák végét 
jelentette.

A múlt század első felében három malom 
állt a környéken: az Ürge malom, amelyet ko-
rábban Csizi malomnak neveztek, a Barta ma-
lom, amely a Bécsi úthoz közel, az akkor már 

rendezett Arany-
hegyi-patak part-
ján épült, illetve a 
Deme malom. Ezek 
a malmok nem vol-
tak korszerűek, már 
a háború környékén 
is egyre kevésbé 
használták őket.

Téglagyár is mű-
ködött, de ekkor még régi, kemencés téglagyár 
volt. Egy idő után a cselédsorra a téglagyár 
dolgozói költöztek. Amikor az új tulajdonos 
átvette a területet, lebontott mindent: a kas-
télyt, a cselédlakásokat, a régi kemencéket. 
Új, gázkemencés téglagyár épült, az egykori 
fürdőhelyiség helyére pedig lakások a dolgo-

zóknak. Ekkor – a kilencvenes évek végén 
– indultak az építkezések a környéken. A 
lakópark tervéről is ekkoriban értesültünk. 
Nem a kilencvenes években merült fel 
azonban először, hogy lakópark épüljön a 
Malom-dűlőn. Már a hetvenes években is 
volt olyan elképzelés, hogy a területre egy 
alvóvárost építenek állami projekt kereté-
ben. Meg is van a kivágott újságcikk vala-
hol. Aztán voltak itt mindenféle lakópark-
tervek, több fejlesztőtől is.

A Malom-dűlő mindig is a falu mostoha-

gyereke volt. Papíron belterületbe vonták, de 
valójában maradt külterület. A vizet, a villanyt, 
a telefont, a gázt mind önerőből vezettük be. 
Megcsináltuk a járdát, a vízelvezető árkot. Úgy 
tizenöt éve azt mondták, csinálnak utat. Erre 
betemették az árkot, helyenként a járdát is 
összetörve, sittet hordtak az útra, megemel-
ték az út szintjét vagy 60 centivel. Rátettek va-
lami anyagot, amitől lemoshatatlan szürke por 
terít be mindent, ahányszor egy autó elmegy. 
Márpedig járnak az autók, nagy, negyven ton-

nás teherautók is. Hordják a sittet, a földet, 
ki tudja mit. Mióta az utat megemelték, az 
eső sok sittet hord be a kertbe. Nem is terem 
a veteményes, annyiszor elöntötte már ez a 
szürke iszap. Mondtam a polgármesternek, de 
nem hallgatnak meg minket. Mikor májusban 
a nagy eső behordott mindent, ismét jeleztem, 
de válaszra se méltatott.

A faluval nincs sok kapcsolatom. Ha be 
akarok menni, mivel nincs autóm, a távolsági 
buszra vagyok utalva. Nincs csatlakozás, min-
denhol várni kell. Ha beteg vagyok, lázas va-
gyok, hogy jutok fel?

Mire lenne leginkább szükségünk? Egy jó 
útra. Forgalmat viszont nem szeretnék. A Ma-
lom-dűlőt a nyugalomért szeretjük. Szeret-
ném, hogy megmaradjon a táj, az erdő látvá-
nya, a patak tisztasága.

Máté Anna Borbála nyugdíjazott óvónő 1934. augusztus 5-én született 
Tinnyén. Családjával öt évig Pilisborosjenő ófalujában élt, majd 1939-ben 
az Aranyhegyi-patak mellé, a mai Malom-dűlő közelébe, a téglagyár szom-
szédságába költöztek. 1962-ben férjével Budapesten telepedett le. Férje 
halála után, 1991-ben költözött vissza a Malom-dűlőre, ahol ma is él.

A Malom-dűlőt a nyugalo-
mért szeretjük. Szeretném, 

hogy megmaradjon a táj, 
az erdő látványa, a patak 

tisztasága.”
Panni néni és testvére, Ilona

     írta:
Bozsódi Borbála
a 2097 Csoport Egyesület 

képviselőjelöltje
bozsodi.borbala@2097.hu 

Pad a ház előtt

     készítette:
Antonovits Bence
a 2097 Csoport Egyesület 
képviselőjelöltje
antonovits.bence@2097.hu



10   |                                      2019. augusztus

Ebcsont beforr?
Jótanácsok kutyatartáshoz Szűcsné M. Adrienntől, 
az Ürömi Állatotthon tulajdonosától

Sok év rengeteg munkája, kitartás, az állatok 
iránt érzett szeretet és elkötelezettség ered-
ményeként az Ürömi Állatotthon átalakult, és 
2017-ben létrejött az Ürömi Duhajdombi Álla-
totthon Alapítvány. Fontos kiemelni, hogy a 
kutyaiskolán, a menhelyen és az „ebrendésze-
ti” feladatokon kívül az állatmentés a csapat 
szívügye. Nem véletlen, hogy eddigi munkájuk 
során már 400 kutyus talált sikeresen gazdára. 
A gyermekbarát menhely egyik fő célja a ta-
pasztalataik és a megszerzett tudás átadása, 
valamint a gyermekek felelős állattartásra való 
nevelése. A téma kapcsán összegyűjtöttünk 
néhány olyan szempontot, feltételt és alapkö-
telezettséget, amelyeket gazdiként fontos és 
szükségszerű betartanunk.

Kutyatartás során kiemelt követelmény 
a megfelelő mozgástér biztosítása, illetve a 
biztonságos és megfelelő elhelyezés. Kedven-
ceink fajtájának és életkorának megfelelően 
biztosítanunk kell számukra a megfelelő táplá-
lékot és orvosi ellátást 
is. Ezen túlmenően a 
chip meglétről (2013 
óta kötelező) kell gon-
doskodnunk, valamint 
a kötelező oltásokról 
és féreghajtásról is 
egyben. Ne csak ked-
vencünkre gondoljunk, 
hanem embertársaink-
ra is! Ügyeljünk arra, 
hogy a környező lakók életét és szokásrendjét 
szükségtelenül és tartósan ne zavarjuk. Sétál-
tatás közben is vannak teendőink. Használjuk 
a megfelelő eszközöket, mint póráz, hám vagy 
nyakörv, úgy, hogy az a kutya testi épségét ne 
veszélyeztesse. Ugyanitt biztosítani kell más 
állat és ember testi épségét is. Belterület köz-
területén kötelesek vagyunk pórázt használni 

(kivéve a külön kijelölt futtatókon). FONTOS! 
Az „önsétálatás”, azaz a kutyák direkt kapun 
kívülre való kiengedése jogszabályellenes! 
Nem utolsósorban veszélybe sodorhatja az 
állatot és embert egyaránt. Közforgalmi köz-
lekedési eszközök használata esetében is 
vannak szabályok, amelyek előírják a póráz és 
szájkosár használatát. Ezenfelül vadászterüle-
ten és természeti, természetvédelmi területe-
ken póráz használata kötelező. 

Kötelezettségeink között talán a legfonto-
sabb pont gondoskodni az állatok szökésének 
megakadályozásáról. Alakítsuk kedvenceink 
életterét úgy, hogy az biztonságos és szökés-
mentes legyen. Amennyiben a körülmények 
nem megfelelőek és csak a láncon való tar-
tást tudjuk elképzelni vagy megoldani, inkább 
ne tartsunk kutyát! Az alkalmankénti láncon 
tartást – csakis a szökés megakadályozása 
érdekében – bizonyos időre a hatályos jogsza-
bályok engedik, de ez semmiképpen sem je-

lenti azt, hogy ajánlott 
lenne e módszer. Ehe-
lyett inkább fordítsunk 
energiát arra, hogy a 
környezetünket bizton-
ságossá tegyük. Első 
körben kerítéseinket 
készítsük fel arra, hogy 
négylábú barátunk se 
átugrani, se átférni ne 
tudjon rajta vagy alatta. 

2016 januárjától kutyákat tartósan kikötve tar-
tani tilos! Továbbá, alkalmazhatunk különböző 
szökésgátló eszközöket, mint például a látha-
tatlan kerítés. 

Azon ünnepi időszakok alatt, mikor a piro-
technikai eszközök használata megengedett, 
illetve a tüzelési időszak folyamán fordítsunk 
különös figyelmet kutyáinkra. Ilyenkor ugyan-

is sajnos nagyon gyakoriak a szökések, így a 
menhelyek, egyben az Ürömi Állatotthon for-
galma és dolgozóik munkája is megnövekszik.  
Legyünk a hétköznapokban is körültekintőek, 
segítsük őket, gondolkodjunk előre, hisz az 
utcán bármikor bármi megtörténhet! A veszé-
lyes szituációk elkerülése érdekében (a fentiek 
betartása mellett) a kutyakiképzés és szociali-
zálásuk is nagyon sokat segít, illetve fontolóra 
vehetjük az ivartalanítást is, ezzel is csökkent-
ve a szökések gyakoriságát. 

A szabályokat nem véletlenül hozzák, így 
lehetőleg tartsuk be azokat, amennyire csak 
lehet, de ne feledjük az érem másik oldalát se! 
Gondoskodjunk róluk, hisz a kutyák olyanok, 
mint a gyermekek. Amennyiben gazdik szeret-
nénk lenni, előbb mérjük fel a saját helyzetün-
ket, hisz családtagot választunk magunk mel-
lé. Tegyük rendbe kedvenceink mindennapjait, 
gondoskodjunk róluk szőröstül-bőröstül. Sze-
retettel, de mégis határozottan bánjunk velük, 
esetenként pedig fogadjuk meg a hozzáértők 
tanácsait. Az Ürömi Állatotthon folyamatos 
működésében nagyon nagy szerepet tölte-
nek be az önkéntesek. Jelenleg is 15 fős lelkes 
csapat segíti a menhely munkáját. Adrienn a 
beszélgetésünk során kiemelte, hogy a legna-
gyobb segítség mi magunk lehetünk. Amellett, 
hogy önkéntesnek állhatunk, segíthetjük a ku-
tyákat a beszoktatásban, napi teendőket lát-
hatunk el, részévé válhatunk egy folyamatnak, 
tanulhatunk, megtapasztalhatjuk, milyen is 
felelős állattartónak lenni, törődni és gondos-
kodni kedvenceinkről.

A menhelyről és lakóiról, az önkéntes mun-
kán felüli adományozás és felajánlás módjairól 
és részleteiről a www.uromimenhely.hu olda-
lon olvashatunk.

További hasznos információk: 
www.allatmentoszolgalat.com

     írta:
Kara Fruzsina
ujsag@2097.hu 
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Segíthetjük a kutyákat a 
beszoktatásban, megta-
pasztalhatjuk, milyen is

felelős állattartónak lenni, 
törődni és gondoskodni 

kedvenceinkről.

A Facebookon oly népszerű kóborkutya-téma kapcsán szakértő se-
gítségével összegyűjtöttünk néhány olyan szempontot, feltételt és 
alapkötelezettséget, amelyeket gazdiként fontos és szükségszerű 
betartanunk.

Utánajártunk
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Utánajártunk

Vízellátási zavar – és ami mögötte van
Avagy nőjünk-e még nagyobbra?

A DMRV Zrt. június 12-én hirdette ki az I. 
fokozatú vízkorlátozást térségünkben, mely a 
Duna Jobbparti Regionális Vízellátó Rendszer-
rel kiszolgált 17 településből 9-et érintett.

Egy, a témában dolgozó szakember el-
mondta, hogy  a probléma csupán néhány éve 
állandósult, mégpedig azokban a 
régiókban, ahol jelentős lakóin-
gatlan célú belterületbe vonások 
történtek. A DMRV Zrt. részéről 
Virág László vezérigazgató írá-
sos megkeresésünkre megerősí-
tette, hogy a vízellátási helyzet 
romlásában nagy valószínűséggel 
szerepet játszik a megnöveke-
dett és még növekedésben lévő 
lakásépítési kedv. A jelenség nem 
meglepő: ugyanarra az ivóvíz-ka-
pacitásra egyre több fogyasztó 
csatlakozik, így folyamatosan 
csökken az egy fogyasztóra eső 
vízmennyiség és nyomás. A Vízmű 
szerint erre hosszabb távon csak 
a regionális vízellátó rendszer át-
gondolt fejlesztése lehet a megol-
dás, melynek előkészítő munkája 
folyamatban van. Mivel rendszer-
ről beszélünk, ennek lényege, 
hogy nem helyi szintű megoldásokban, hanem 
térségi bővítésekben kell gondolkodnunk.

A kialakult helyzetet tovább ronthatja, hogy 
az új online bejelentés lehetőségének hatásá-
ra  azonos idő alatt nagyobb 
számú kérelmet kell a Víz-
műnek elbírálni, ami a Zrt. 
nyilatkozata szerint  ugyan 
nem mehet a nyilatkoza-
tok minőségének rovására, 
az általunk megkérdezett 
szakember szerint viszont 
a valóságban ez könnyebb 
engedélykiadáshoz vezet. Problémát okoz 
az is, hogy a régi, mára elöregedett eternit 
gerincvezetékek – amelyek Pilisborosjenő je-
lentős részén is megtalálhatóak – korlátozott 
víznyomást képesek elviselni, így a nyomásfo-
kozás csak azokon a területeken lehetséges, 
ahol már új, műanyag (KPE) gerinc fut. 

Pilisborosjenő 2 db 100 köbméteres víztá-
rozóval rendelkezik; ezek, valamint a bejövő 
gerincvezetéken folyamatosan érkező vízu-

tánpótlás hivatottak biztosítani a falu pilla-
natnyi vízigényét. A  csúcsidőszakok fogyasz-
tását a tározók pufferkapacitása hidalja át. Ha 
azonban tartósan megugrik a vízfogyasztás, 
a tartályok leürülhetnek, ráadásul a beérkező 
vízmennyiség is lecsökken. A nyári vízhiány 

nem újkeletű jelenség a falunkban, de mérté-
ke – a vízellátás szempontjából kedvezőtlen 
fekvésű területeken – egyre csak növekszik. 
Ennek az a magyarázata, hogy a 200 köbmé-

ter tárolt víz nagyjából 
2000 ember átlagos 
napi vízfogyasztásával 
egyenlő (kb. 100-110 l/
nap éves átlagban), je-
lenleg azonban már kö-
zel 4000 ember él a fa-
luban. Mivel a tározóink 
az évtizedekkel ezelőtti 

lakosságszámhoz lettek méretezve, egyre na-
gyobb felelősségünk van egymás felé abban, 
hogy a plusz vízfogyasztásunkkal ne terheljük 
túl a rendszert, ezzel esetleg más családok éle-
tét megnehezítve.

Aki teheti, házi nyomásfokozó berendezést 
alakíthat ki a csúcsidőszakok áthidalására. Ér-
demes gyűjteni az esővizet is, amivel a locso-
lás, illetve a nem ivóvíz minőségű vizet igénylő 
tevékenység vízigénye biztosítható. A nagy 

űrtartalmú házi ciszterna kialakítása is szóba 
jöhet. Ennek előnye, hogy nem látszik, más-
részt erre már akár automata locsolórendszer 
is telepíthető, és a kezdeti magas költség is 
lassacskán megtérülhet.

Nyilvánvaló, hogy településünkön további 
víztározó-kapacitá-
sok kiépítése lenne 
szükséges, úgy tűnik 
azonban, hogy az ön-
kormányzatnak más a 
véleménye. Pálinkás 
Gyula írásából (2097.
hu, patriotak.hu) meg-
tudhattuk, hogy a Pi-
lisborosjenő vízellátá-
sában élő vezetékként 
feltüntetett – a Budai 
út alatt futó – víznyo-
mócső évek óta le van 
zárva. Miután a Budai 
út felújítása kapcsán a 
DMRV Zrt. megkeres-
te az önkormányzatot, 
hogy a következő 15 
évben bekövetkező 
fejlődések figyelembe-
vételével Pilisborosje-

nőnek szüksége van-e e csőszakasz felújításá-
ra, a hivatal nemleges választ adott. 

Pilisborosjenő lakossága 1990 óta 40%-kal 
nőtt. A folyamatban lévő lakás célú ingatlan-
fejlesztések és belterületbe vonások további 
több száz háztartás vízhálózatra kapcsolódá-
sával járnak. Egyre többen érezhetjük a saját 
bőrünkön, hogy ez olyan ellátási gondokhoz 
vezethet, melyekkel a falu nehezen fog meg-
birkózni, és amelyeket a belterületbe voná-
sokban és ingatlanfejlesztésben érdekelt tu-
lajdonosok mindeddig sikerrel bagatellizáltak 
el. Pedig az önkormányzatnak feladata lenne 
minden belterületbe vonás során felelősen 
mérlegelnie, hogy az új lakóterületek hálózat-
ra kapcsolása milyen hatással jár a falu más 
területeinek vízellátására, és proaktívan meg-
tenni a szükséges lépéseket. Az ezzel járó költ-
ségeket pedig az új lakóterületek kialakítását 
végző ingatlanfejlesztőknek illene fizetniük. 
Így elkerülhető lenne, hogy a messzi Csenna-
ihoz hasonlóan egy nap kiszáradjanak a csap-
jaink.

Miközben az első nyári hőhullám Pilisborosjenő olyan utcáiban is vízellá-
tási zavarokat okozott, ahol ez korábban sosem jelentkezett, ijesztő híre-
ket olvashatunk az indiai Csennairól, ahol a csapok már teljesen elapadtak, 
milliókat hagyva víz nélkül. Ugyan a két példa mind földrajzilag, mind a 
probléma súlyossága tekintetében távol áll egymástól, egyvalami közös 
bennük: a válság – a szélsőséges időjáráson túl – a régió hirtelen lezajló je-
lentős fejlődésével magyarázható, mely ugyanilyen sebességgel növelte a 
vízfogyasztást, arányos kapacitásfejlesztés nélkül.

     készítette:
Antonovits Bence
a 2097 Csoport Egyesület 
képviselőjelöltje
antonovits.bence@2097.hu

Folyamatosan 
csökken az egy 

fogyasztóra eső víz-
mennyiség és nyomás.

fotó: pexels.com
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Pöttöm boltocska hatalmas szívvel
„A vevő minden körülmények között megérdemli a törődést!”

Régen volt több kisbolt meg egy nagybolt, de 
bolt a faluban mindig volt. Elképedek, amikor 
összeszámolják, hogy a kilencvenes években 
nyolc boltja volt a falunak. Annál is régebben, 
a háború előtti sváb közösségben pedig élet 
volt a faluban, az ünnepek és a természet szab-
ta időszakok által kialakított rendszer, a Budai 
úton kis üzletek egymásutánja, csupa többge-
nerációs családi vállalko-
zás, kapujában büszkén 
állt a pék, a hentes, a 
szatócs, a kovácsmester, 
a vendéglős vagy a kocs-
máros. Ezt a büszkesé-
get érzem a Pöttöm bolt 
tulajdonosainál is, akik 
családi vállalkozásként üzemeltetik az üzletet 
1992 óta. Ők ugyan nem „őslakosok”, Erzsébet 
szüleit és nagycsaládját éppen egy kitelepített 
sváb család házába telepítették Szigetmonos-
torról. Ebben a házban lakik immár több ge-
neráció békességben, szorgalmas munkával 
megteremtett környezetben. 

A konyhában beszélgetünk, az asztalon 
előkészítve egy képekkel teli könyv, de nem a 
családról, hanem a házról. Lelkesen mutatják 
a bolt fotókkal pontosan dokumentált alaku-
lását 1992 óta. Ekkor nyílt meg a pici üzlet, 

amely alig 40 nm-en várta vásárlóit. Egy nyári 
lakot építettek újjá, a mostani könyvelőiroda 
helyén zöldséges állt. Mesélik, a mai épület 
11 éve épült fel. Rengeteg mindent megéltek, 
jót-rosszat egyaránt, de igyekeztek mindig jó-
kedvűek, kedvesek, szolgálatkészek lenni. Er-
zsi pedig hozzáteszi: „Sajnos ma már ez nem 
természetes, én még annak idején azt tanul-

tam az iskolában, hogy 
azért kapom a pénzt, 
hogy valamit adjak érte, 
de nekem ilyen az alap-
természetem is, úgy 
gondolom, a vevő min-
den körülmények között 
megérdemli a törődést.”  

A lányok pedig, mivel így nőttek fel, hasonló-
an gondolkodnak. Enikő hozzáteszi, hogy na-
gyon rosszul esett neki, és az egész családnak, 
amikor bezárt a Coop, és a közösségi oldalon 
azt írta valaki, hogy „nincs egy normális bolt 
a faluban”. „Olyanokat hallottunk, hogy a kis-
bolt megfizethetetlen, pedig mi tényleg igyek-
szünk mindent a legjobb áron adni a beszerzés 
függvényében. Ez egy kis bolt, a nagy áruhá-
zakkal természetesen nem tudunk versenyez-
ni! Amikor zárva volt a Coop, akkor is minden 
igényt próbáltunk kielégíteni.” 

„Az első tíz évben többet sír-
tunk, mint nevettünk”

Nézem a képeket, és rákérdezek újra a kez-
detekre. Egymás szavába vágva mesélik, hogy 
annak idején nem sok szabadidejük volt, a 
konyhában áraztak éjfélig, reggel pedig menni 
kellett korán a tejtermékekért, pékáruért, mert 
akkoriban még nem volt kiszállítás. „Minden 
árut én szereztem be” – mondja Béla, majd 
hozzáteszi: „Az első tíz évben többet sírtunk, 
mint nevettünk, éjszakába nyúlóan dolgoz-
tunk.” De voltak utólag idézve vidám pillana-
tok is, Erzsi szinte kacagva emlékszik, amikor 
férje szofit hozott szotyi helyett, mert félreér-
tette a kérést. „Akkor még nagyon szerettek 
ide járni az emberek, valahogy jobban éreztük, 
hogy fontosak vagyunk” – veti közbe Enikő. A 
lányokat kérdezem, mikor kezdtek a boltban 
dolgozni, volt-e más választásuk? „A válasz-
tás lehetősége megvolt mindenkinek, de mi 
döntöttünk úgy, hogy itt kezdjük a pályafutá-
sunkat” – mondják szinte egyszerre cinkosan, 
összetartóan egymásra nézve (nagyon tetszik, 
hogy végig nevetgélnek, az emberre rá is ra-
gad ez a természetes jókedv, pedig kemény 
munka ez). Edit nagyon szerette ezt a világot, 
már kicsi gyerekként is mindig bent volt a bolt-
ban. Árazott, pakolt, jól érezte magát. Ő keres-
kedelmi iskolát is végzett Budapesten, Enikő 
külkereskedelmet tanult Pilisvörösváron. A lá-
nyok emellett gyerekkoruk óta kézilabdáztak, 
s ezt munka mellett is kitartóan folytatták, 
NB2-ig jutottak. A sport szeretete a gyerekek-
re is hatott.  Zsolt,  Réka és Blanka, Enikő gyer-
mekei együtt nőnek fel Edit 4 éves Dani fiával, 
mintha mind a négyen testvérek lennének, és 
mindannyian sportolnak. Megkísérlem megér-
teni a családi logisztikát, amit Enikő vázol fel. 
Igazi kihívás, az biztos, hogy minden gyerek 
időben eljusson edzésre és egyéb különórára 
úgy, hogy közben a boltban is legyen mindig 
két ember. Persze egyszerűbb lenne, ha talál-
nának hosszabb távon ott maradó munkaerőt. 
Nem tudom elhinni, hogy ez nem sikerül, kér-
dezem Enikőt, mi lehet az oka.

 „Nagyon sok ember megfordult nálunk” – 
majd sorolják a neveket, nem is tudom követ-
ni. – „Volt sok jó munkaerő is, de összességé-
ben az az érzésem, hogy többen nem igazán 

Hét éve járunk a Pöttömbe, ezalatt mindvégig csodáltuk, hogy bármikor 
ugrunk is be a csöpp boltba, mindig jókedv, kedvesség, odafigyelés fogad. 
Sosem értettem, hogy tudnak már korán reggel ilyen vidáman kiszolgálni, 
és estefelé is ugyanazzal a derűvel találkozunk. Egy család tagjai, ami akár 
feszültséget is okozhatna, de úgy tűnik, itt minden rendben. Ennek sze-
rettem volna utánajárni, amikor felkértem egy beszélgetésre Szécsi Bélát, 
a feleségét Erzsit, és lányaikat, Enikőt és Editet. Elárulhatom: a kulisszák 
mögött ugyanaz a nevetgélős, szeretetteli környezet fogadott.

     készítette:
Máté Krisztina
ujsag@2097.hu

Emberi és barátságos, 
egy kis bolt a faluban, 

ahová szívesen betérek.

fotó: Kádár Viktor

Helyi gazdaságunk
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veszik komolyan, hogy egy családi vállalkozás-
ban ugyanúgy meg kell felelni, mint egy na-
gyobb munkahelyen. Közben mi mindenkit csa-
ládtagnak is tekintünk, de persze már többször 
kiderült, hogy ez sem jó.” 

Jó, ha helyben be lehet szerezni

Úgy érzem, egyre több falubelinek van igé-
nye arra, hogy minőségi környezetben minő-
séget vegyen, és itt helyben meg tudja oldani a 
bevásárlást. Kérdezem Erzsit, mit gondol erről. 
„Tőlem szokták kérdezni, miért nincs a faluban 
húsbolt. Hát azért, mert nem tud üzemelni, ha 
nem élteti a falu a boltot azzal, hogy rendszere-
sen ott vásárolja a húst. Nagyon jó, ha van több 
kis bolt, zöldséges, pékség, falupiac. Éppen ez 
a szép benne, hogy mindenki eldöntheti, mit 
hol szerez be. Mivel mi kis családi vállalkozás 
vagyunk, megtehetjük, hogy testre szabottan 
alakítjuk ki a kínálatot, és tudunk hozni árut 
rendelésre is, ha az megfelel a vevőnek. De ez 
nem mindig csak rajtunk múlik.”  

Közben megérkezik Viktor a fotózáshoz. 
Büszkén beállnak a bolt elé, ott is izgatott dis-
kurzus folyik, hol volt régen a bejárat, hogy volt 
az a pajta, amelynek a helyére épült a Pöttöm. 
Az is kiderül, hogy az üzlet tervezője, Gereben 
Gábor adta a Pöttöm nevet.   

Felsétálunk a kertbe, igazi gyerekparadi-
csom, mesélik, milyen volt régen, kis dombol-
dal, pajta, most sok nyírni való fű. Kérdezem, ki 
nyírja a füvet, látszik, hogy nincs benne vita, va-
laki mindig lenyírja, már a nagyfiú is sokat segít. 
Apa büszkén mondja, hogy a tetőteret aszta-
losként ő építette meg a lányoknak. Kérdezem, 
hogy működik a többgenerációs együttlakás, 

de elhiszem, hogy jól, Erzsi szerint tiszteletben 
tartják egymás határait. A lányok is helyesel-
nek. Látszik a testvérek közötti szeretet is, hi-
szen sok mindent csinálnak együtt. Vajon mit 
csinálnak, ha nem a Pöttöm körül forog a világ, 
gondolkodom hangosan, de közben tudom, 
hogy ez az életük. „Hát utolérés van, bepótoljuk 
az elmaradást, de szívesen bográcsozunk, nyár-
salunk, szalonnát sütünk. Vagy éppen progra-
mot szervezünk a gyerekeknek, kirándulunk, 
medencézünk a kertben, moziba megyünk.” Az 
„El tudtok menni hosszabb időre szabadságra?” 
kérdésre adott válaszra nagyon kíváncsi va-
gyok, hiszen ahogy a logisztikát elnézem, nem 
lehet könnyű. Ezúttal Edit nyugtat meg.  „A régi 
szép időkben, amikor még volt hosszabb távon 
alkalmazottunk, a nyaralást meg tudtuk oldani 
úgy, hogy nem kellett bezárnunk a boltot. De ez 
ma már nem működik. Egy hétre szoktunk be-
zárni, és ilyenkor tölti mindenki a saját családi 
pihenését, nyaralását. Szabadidőre, kikapcso-
lódásra mindenkinek szüksége van, hogy újult 
erővel folytathassa az évet!”  

Elgondolkodom kicsit azon, hogy a 20. szá-
zad milyen sok kárt tett a kereskedelemben. 
Először az államosítások, aztán a multik ész 
nélküli beözönlése. Nincs azzal semmi baj, ha 
az emberek eldönthetik, hogy hova mennek vá-
sárolni, mit enged meg a pénztárcájuk, milyen 
minőségi elvárásaik vannak. Akkor van baj, ha 
ez a családi vállalkozások kárára megy, azoké-
ra, akik szívvel-lélekkel látják el mindennapi fel-
adataikat, akiknél a pult mögött arcok vannak 
és nem fülhallgatós gépek. 

Nekem a Pöttöm ilyen. Emberi és barátságos, 
egy kis bolt a faluban, ahová szívesen betérek.

Rövidhírek
BÁLVÁNYFÁK HELYETT FASOR 

A Kálváriára vezető régi út mentén kiszá-
radtak a bálványfák! Ez szomorú hír is le-
hetne, de a Pilisi Parkerdő szakembereivel 
való beszélgetés során pont az derült ki, 
hogy az egyre terjedő bálványfa erősen 
invazív faj, amely a települések felől terjed 
a természetes erdők felé, és a Parkerdő az 
Önkormányzatok segítségét is kéri a visz-
szaszorításukhoz. Ahogy a honlapjukon 
írják: 2005 óta foglalkoznak programszerű-
en a bálványfa, Közép-Európa legveszélye-
sebb invazív fafaja visszaszorításával.

Ezen néhány fa esetében a természet 
segítette a kiváltást, így az őszi faültetési 
napon ezek helyére már őshonos fákat tu-
dunk majd ültetni.

Az őszi zöldítés-faültetés várható idő-
pontja: szeptember 28, szombat. Részle-
tekkel hamarosan jelentkezünk!

ÚJRAINDUL A KÉZFOGÓ GALÉRIA
 

Varsányi Zsuzsa háza, a Kézfogó Galéria 
– amely a kétezres évek elején sok sikeres 
kiállításnak és koncertnek adott helyet – 
ősszel újra megnyitja kapuit. A program-
nyitón Lukáts Kata legszebb kerámiáit né-
zegethetjük majd, miközben a FélDecibel 
trió blues-, pop- és rockfeldolgozásokat 
játszik a jelenlévőknek! Jó hangulatú kerti 
bulira készülhetünk a Gárdonyi utca 2-ben! 
A pontos időpontot hamarosan közzétesz-
szük!

JÓ SZÁNDÉKKAL, JÓ HELYRE

Az Igazgyöngy Alapítvány a Berettyóújfa-
lu környéki településen segíti a hátrányos 
helyzetű családokat a kisgyermekekre 
fókuszálva. A Karitász bolttal és a boros-
jenői Családsegítővel is egyeztetve gyűj-
tés indult Pilisborosjenőn is az Alapítvány 
számára. Nagy örömünkre rengeteg ado-
mányt – közel száz zsákkal – gyűjtött a falu 
lakossága, a felajánlott hasznos tárgyakat 
augusztusban szállítják el a rászorulóknak. 
Köszönjük Buzás Istvánnak, Bozsódi Bor-
bálának, Csányi Mártinak, Heves Ilonának 
és Vízhányó Anikónak a szervezést!

BÖLCSŐDEPÁLYÁZAT

200 millió forint pályázati pénzt nyert az 
Önkormányzat bölcsőde kialakítására, 
amely az új óvoda melletti területen épül-
het fel. A várhatóan két év múlva elkészülő 
intézménnyel rendeződhet a falu bölcsődei 
ellátása. A megnyert pályázat persze csak 
a fizikai épület létrejöttének első lépése; 
a közbeszerzés és a kivitelezés feladatai, 
illetve egy harmonikusan működő peda-
gógusi kör és egy gyerekbarát bölcsődei 
program kialakítása még az Önkormányzat 
előtt áll.

Helyek a hegyen: az Aranylyuk
Izgalmas célpontok 2-3 órás villámtúrákhoz – településünk közelében 
rejtőző természeti látványosságokat mutat be Nevelős Zoltán.

Még némelyik Budapest-térképen is rajta van 
egy kis barlangjellel, mégsem könnyű megta-
lálni. És bár alig néhány lépésnyire bújik meg a 
fák között a Nagy-Kevély fő turis-
taútvonalától, alig van, aki ismeri 
az Aranylyukat, ezt a kicsi, de at-
tól még nem kevésbé félelmetes 
zsombolyt.

A zsomboly függőlegesen nyíló 
barlangot jelent, amely hévizes 
eredetű kőzetüregek beszakadá-
sával jött létre; lényegében lyuk a 
földön, amelybe bele lehet poty-
tyanni. Az Aranylyuk csak mintegy 
10 méter mély, de létezik Magyar-
országon sokkal mélyebb is: a re-
korder a Vecsembükki-zsomboly 
83 méteres aknájával az Aggteleki 
karsztban.

Az Aranylyukat a piros sáv és a piros négy-
zet turistajelzések kereszteződésétől a csúcs 
irányába indulva érhetjük el, az Y elágazásnál 
térjünk a jobb oldali, jelzetlen ágra, és néhány 
méter után bal felé, a fák között találjuk meg. 
Bejárata 2-3 méter széles, ovális alakú, innen 

indul függőlegesen az akna, amelybe a perem 
mellett állva már nem látunk bele. Feltárását az 
1930-as években kezdték, és a leírások az akna 

mélyén elágazó, 75 méter hosszú 
és 40 méter mély barlangról szól-
nak. Manapság is látogatják bar-
langászok, kötélen leereszkedve, 
a Nemzeti Park engedélyével. 

A nyílás vaskos faágakkal van 
teledobálva, ami nem jó, hiszen 
„megkülönböztetetten védett” 
természeti értékről van szó. Ha 
a rémisztő mélység láttán valaki 
késztetést érezne, hogy bármit 
is beledobjon, inkább fogja vissza 
magát! Ha veszélyes is, így szép, 
ahogy van; vigyázzunk rá, és néz-
zünk a lábunk elé!

Az Aranylyuknak van egy nagyobb testvére 
is a környéken: a Kevély-nyergi zsomboly. Ez 
mélyebb és rejtettebb, a Budakalász felé veze-
tő, zöld jelzésű turistaútról lehet megközelíteni 
egy csapáson át – már csupán a helyének felku-
tatása is kalandszámba megy.

fotó és szöveg: Nevelős Zoltán

Helyi gazdaságunk
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ZSR: Kübekháza Szeged agglomeráció-
jában található, és az ilyen településeknél 
jellemző trend, hogy a jó levegőért és szép 
környezetért kiköltözők inkább éjszakai, 
hétvégi szállásként használják a falut, sem-
mint élettérként. Az alvófalu jelleg mennyire 
jellemző a településre, sikerül-e megszólíta-
niuk a betelepülőket, és a közösség részévé 
tudnak-e ők is válni, vagy erre nincs különö-
sebb igényük? 

MR: A városközponttól 16 km-re vagyunk, 
20 perc alatt bent lehet lenni a városban. Az 
alvófalu jelleg ennek ellenére nem jellemző, 
mert igyekszünk személyesen felkeresni azo-
kat, akik ide költöznek, s megpróbáljuk bevon-
ni őket a helyi közösségi életbe. Persze nem 
lehet mindenkit. Azt mondják sokan, hogy egy 
különleges kisugárzása, lelke van a falunak, 
ami nagyon vonzó. A csend, a nyugalom. A 
Jóisten ajándéka ez, amire igyekszünk nagyon 
vigyázni, és tudatos környezetpolitikával to-
vábbépíteni.

Van egy gyönyörű Fő terünk, ahová dísz-
kandelábereket telepítettünk, föld alá vittük 
a kábeleket, amire egy 50 milliós pályázat te-
remtett lehetőséget jó pár évvel ezelőtt. A mai 
napig több ezer fát ültettünk a településen, 
ami nagyon sokat számít 
a település arculatánál.

Úgy igyekeztünk meg-
csinálni minden intézmé-
nyünket, hogy a közös-
ségi kapcsolatápolásra 
alkalmas legyen. Tavaly 
ősszel átadtunk például 
egy kispiacot, ahová "pletykapadokat" tele-
pítettünk, hogy le tudjanak az emberek ülni 
egymással beszélgetni. Korunk nyűgje és baja 
az, hogy az embereknek nincsenek személyes 
kapcsolataik egymással. Virtuálisan kapcso-
latban vannak, de nem ülnek le egymással 
beszélgetni. Számos civil kezdeményezésünk, 
szerveződésünk arról is szól, hogy az ott 
megjelenő emberek között személyesen kap-
csolat teremtődjön. Nyugdíjasklub, sütisuli, 
baba-mama torna, baba-mama klub, zumba, 
polgárőrség, bibliakör és még biztosan van 
vagy 15 másik.

Kis sejtek ezek, de egymással beszélgetnek, 
kommunikálnak, és ha egy településen van 

néhány élő sejt, van egy közösség, akkor az a 
település él, bármilyen szegény is. Ezzel szem-
ben bármennyire gazdag egy település, ha 
nincs helyi közösség, a település nem fog élni, 
mert nem lehet pénzzel pótolni a személyes 
kapcsolatokat.

És ezt megteremteni csak nagyon kitartó, 
hosszú munkával le-
het, ami nem is min-
dig sikeres. De nem 
lehet feladni. Amikor 
önkormányzati veze-
tők lettünk, volt egy 
nagyon nagy felívelés. 
Mindenki hálát adott, 
hogy megszabadul-
tunk a kommunista 
tanácselnöktől, polgár-
mesternőtől, és végre 
elindulhatott valami. 
És emögé odaálltak az 
emberek, szívvel-lé-
lekkel. Sorban jöttek, 
és kérdezték, hogy mit 
segíthetnek – néha 
már szinte terhes volt. 
De nem küldtünk el senkit, mindenkinek ke-

restünk valamilyen 
feladatot. Most, hogy 
már megszépültünk, ez 
már nincs így, de még 
mindig tudok mozgatni 
embereket, akár két-
száz főt is, ha közösségi 
munkáról van szó.

ZSR: Említette, hogy rengetegen szeret-
nének Kübekházára költözni. Nehezedik-e 
nyomás az önkormányzatra, hogy vonjon 
belterületbe szántóföldeket és alakítson ki 
építési telkeket? Mi a stratégiájuk ezzel kap-
csolatban?

MR: Jó pár éve terveztünk egy ilyet, és van 
is egy erre alkalmas 5 hektáros terület, sőt 
nekünk is van egy 6 hektáros területünk, ami 
szóba jöhet – csakhogy időközben egy kicsit 
tapasztaltabb polgármester lettem. Láttam, 
mit csinált a szomszéd faluban a polgármester 
társam, és rájöttem félúton, hogy nem biztos, 
hogy ez jó. Deszken a polgármester kialakított 
egy új lakóterületet, ahol lényegében felépí-

tettek egy új Deszket. És ez az új rész teljesen 
szembekerült a régi Deszkkel, illetve ezen az új 
részen élők abszolút nem foglalkoznak a kö-
zösséggel sem. Tipikus alvótelepülés jött létre, 
ahonnan reggel elviszik Szegedre a gyerekeket 
iskolába, este hazafelé összeszedik őket, be-
gördülnek az udvarra az autóval és kész. Leg-

feljebb még grilleznek néha és 
persze lenyírják a füvet. Ami-
kor láttam, hogy ez az út hová 
vezet, letettem arról, hogy ezt 
az 5 hektárt belterületbe von-
juk. Vannak foghíjtelkeink, 
örülünk, ha azokat beépítik, 
de a legjobban annak örülünk, 
ha a régi sváb házainkat fel-
újítják, van jó pár ilyen. És így 
megmenekülünk attól, hogy 
az újak és a régiek között ki-
alakuljon egy olyan „feszkó”, 
mint amilyen Deszken van.

Egy falu azért falu, hogy is-
merjék az emberek egymást. 
Egy kisvárosban már nincsen 
ilyen kritérium. De ha egy kis 
faluban az van, ami egy kis-

városban – „nem ismerjük”, „nem tudjuk ki”, 
„mi közünk hozzá” –, ha az emberek nem ré-
szei a falu közösségének, életének, akkor ott 
nagy baj van. Ezért szoktuk a helyi médiában 
is rendszeresen bemutatni a falu egy-egy la-
kóját.

Örülünk egyébként az újaknak, nyitott és 
befogadó a falu, ami önmagában egy csoda. 
Soha nem mondják, hogy „gyüttment”, és 
hogy „miért jött ez ide”. Ha valaki tisztessé-
ges, akkor könnyen befogadják a közösségbe. 
Látom a másik falut, ahol anyázzák egymást. 
Két falusi, akik ugyanabban a faluban élnek. Mi 
értelme van ennek, nem értem...

ZSR: Mi a helyzet az országos politikával? 
Ön rendszeresen kormánykritikus hangot üt 
meg a Facebook-oldalán. A településen bi-
zonyára vannak fideszesek is. Nincsen ebből 
feszültség?

MR: Á, semmi, ilyen problémánk nincs. Én 
jóban vagyok velük. Hülyéskedünk, időnként 
„elküldjük egymást”, de azt sem bántólag. Sőt, 
az alpolgármesterem kőkemény fideszes, de 17 
éve egyetlen veszekedés nem volt közöttünk. 

Van egy picike, sváb gyökerű falu a magyar–szerb–román hármas hatá-
ron, amely rendszeresen bekerül az országos média híradásaiba sikeres 
közösségi kezdeményezései, fejlesztései, rendezvényei kapcsán. A má-
jusi Zsákfalviban mi is beszámoltunk ezekről egy cikk erejéig. Úgy gon-
doljuk, a Szeged agglomerációjában fekvő településtől bizonyára sokat 
tudnánk tanulni, így kérdésekkel kerestük meg a község polgármester-
ét, Dr. Molnár Róbertet. A közel egy órás beszélgetést több részletben, 
cikksorozat formájában osztjuk meg lapunk hasábjain.

A kübekházai jó példa – 2. rész

„Amikor láttam, hogy ez 
az út hová vezet, letettem 
arról, hogy ezt az 5 hektárt 

belterületbe vonjuk."

     készítette:
Dömötörfy Zsolt
a 2097 Csoport Egyesület 
képviselőjelöltje
domotorfy.zsolt@2097.hu 

Jó gyakorlat
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Kapcsolatépítő utcaszépítés
Közös lakossági ág- és gallyvágó, valamint gazírtó akció volt a nyár kö-
zepén a Külső Bécsi úti településrészen. Ez egyben az itt élők és az ófa-
luiak közötti „élő” kapcsolat kiépítésének első lépéseként is tekinthető. 

A természet visszaveszi azt, ami az övé – ez 
a tézis számtalanszor bebizonyosodott, főleg 
elhanyagolt, gondozatlan (köz)területek ese-
tén. Pilisborosjenőn, a Külső Bécsi út feletti 
lakóterületre vezető Panoráma és Kövesbérci 
utcákat is jó ideje benőtte – már-már dzsun-
gelszerűen – a gaz, illetve a belógó faágak 
mind a parkoló, mind a közlekedő autókat ve-
szélyeztették. A bosszantó állapotot a július 2-i 
településrészi lakossági fórumon is – amelyről 
lapunk előző számában írtunk – sérelmezték a 
helyiek.

Hogy mindezért ki a felelős, kinek kellett 
volna időről időre gondoznia a növényzetet, 
gyakorlatilag mindegy is, hiszen az itt élők 
nem kívántak „perre menni”, egyszerűen csak 
megoldást szerettek volna. És jött is a pofon-
egyszerű, sokszor bevált megoldás: a lakossá-
gi összefogás! Kiss Ildikó hirdette meg a közös 
utcaszépítő, ág- és gallyvágó, valamint gazirtó 
akciót, és már az első pillanatokban többen is 
jelezték részvételüket a Panoráma és a Hegy-
alja utcákból, majd később a 2097 Csoport 
Egyesület is felajánlotta a segítségét. Ők vál-
lalták, hogy ha kell, akkor hoznak eszközöket 
és teherautót is a zöldhulladék elszállításhoz. 
Előbbiekre nem nagyon volt szükség, mivel a 
helybéliek hozták a sajátjaikat (motoros lánc-
fűrészt, motoros fűkaszát, metszőollókat, ág-
vágókat, gereblyéket, lapátokat stb.), utóbbira 
nagyon is. A zöldhulladék ugyanis a pilisvörös-

vári komposztálóüzembe 
került!

Ahhoz, hogy a terep al-
kalmas legyen a munká-
hoz, közvetve a pilisbo-
rosjenői önkormányzat 
is hozzájárult. Tavasztól 
hatályos a működéskép-
telen autók elszállítását 
lehetővé tévő helyi ren-
delet, és ennek alapján a 
jenői közterület-felügye-
lő sorra fel is címkézte az 
indokolatlanul a Panorá-
ma utcán álló kocsikat. 
Időszerű volt ez, hiszen 
az utca úgy nézett már ki, 

mint egy roncsautótelep. (Hogy miért tekin-
ti(k) valaki(k) ennek a közterületet, hogy miért 
„einstandolják” így azt maguknak, egy bővebb 
regényt is megérne…) A szélvédőkre kihelye-
zett értesítőknek kellően elrettentő hatásuk 
volt: például hirtelen előkerült a gazdája egy, 
már csak a Szentlélek által összetartott Tra-
bantnak is, és gyorsan új lerakót keresett neki. 
A többi kocsit meg az önkormányzat elvitette! 
Köszönet érte! 

Július 20-án, szombaton kora délelőtt tehát 
minden adva volt a jó hangulatú – egyben a 
közösségépítésre is lehetőséget adó – utca-
szépítésre. Volt szóda a szomjoltáshoz, körö-
zött és kifli, illetve sütemények az energiabevi-
telhez, tenni akaró, elszánt 
lakosok. És utóbbiakhoz 
az Ófaluból is sokan csat-
lakoztak, köztük több, el-
szánt – főleg a teherautón 
a növényzet tömörítésé-
ben jeleskedő – gyermek 
is! Köszönet ezért is! Bár 
kis apróságnak tűnik, még-
is nagy jelentősége volt a 
csatlakozásnak. A már em-
lített fórumon panaszként 
elhangzott, hogy alig van 
„élő” kapcsolat a Bécsi úti 
településrészek és az Ófalu 
között, ami az előbbieknek 

fájó, gyakorta érzik kirekesztettnek magukat. 
Ám ez a mostani közös munka tekinthető a 
kapcsolatépítés első lépésének is, hiszen így 
kiderült, hogy, ami a Bécsi útiakat bántja, az 
bántja az ófaluiakat is, tenni érte pedig össze-
fogva, együtt is lehet. 

Egy félreértésből akadó közjátékot leszá-
mítva mindenki elégedett lehetett a saját kis 
munkájával, a helybéli lakók meg pláne elége-
dettek voltak. Mert nem voltak az utca köze-
pére hosszan belógó faágak, a kocsiból vagy a 
motorról való kilátást akadályozó, elburjánzó 
bokrok, hogy egy, az utca menti kerítést majd-
nem kidöntő fát sikerült megszabadítani túl-
súlyos ágától, hogy láthatóvá vált a Panoráma 
utca és 10-es út sarkán a stoptábla! Mindemel-
lett a Kövesbérci utcai akác-, bálványfadzsun-
gel is megszűnt – nemcsak a lakók, hanem a 
túrázni rendszeresen erre járók örömére is! Mi 
több, a 218-as busz Solymár irányában lévő, 
10-es út menti megállója is kicsinosodott, illet-
ve a megállót és a Kövesbérci utcát összekötő 
rövid útszakasz is járhatóvá vált!

A természet közeledését tehát egy időre 
sikerült megállítani. Mindeközben a gazoktól, 
lerakódásoktól és szeméttől is megtisztított 
árkokat elnézve az is világossá vált, hogy bi-
zony anno a tervezők gondoltak a vízelveze-
tésre is. Csak a hosszú évek alatt ez megszűnt 
fontosnak lenni. Na de ez már egy másik tör-
ténet…

És a testületünk teljesen „vegyes vágott”. Van 
a képviselők között szoci, van LMP-hez közel 
álló, van kereszténydemokrata, van „jobbikos-
ba hajló”, ennek ellenére – meg lehet kérdezni 
bárkit – az elmúlt 17 évben ebből semmilyen 
feszültség nem keletkezett a testületben.

Amikor vezetői lettünk ennek a falunak, 
megfogalmaztuk, hogy van egy közös, fe-
lettes célunk, ami mindent felülír, s ez pedig 

nem más, mint a falu építése. Ha vannak egy 
közösségnek közös céljai, akkor lesz közös út 
is. Ha a képviselőink fideszes oldalról, jobbikos 
oldalról vagy szoci oldalról néznék a dolgokat, 
akkor soha nem tudnánk zöldágra vergődni. 
Ha azonban van egy felettes, központi cél, és 
van egy ehhez tartozó felettes nézőpont, ak-
kor lehetséges. Szerintem a siker titka ez. Nem 
a pénz, nem az agyontámogatás, nem a kor-

rupció, nem az uram-bátyám-komám viszony, 
hanem az, hogy van egy közös célja egy közös-
ségnek.

 A vezetőknek kell rendelkezniük egy lá-
tásmóddal ahhoz, hogy kijelöljék ezeket a 
célokat, és azután meg kell nyerni hozzá az 
emberek támogatását. Ezt mi 4-5 éve mindig 
megtettük, megtesszük, és ezidáig mindig si-
került. Ez a recept.

     írta:
Raffai Ferenc
ujsag@2097.hu

fotó: Antonovits Bence

     készítette:
Dömötörfy Zsolt
a 2097 Csoport Egyesület 
képviselőjelöltje
domotorfy.zsolt@2097.hu 

fotó: Kiss Ildikó

Akcióban



ZSR: Milyen vízió, milyen jövőkép hajtja 
Önt mint beruházót, amikor egy meglévő 
falu, Pilisborosjenő mellé új telepet tervez 
hozzáépíteni Modern Dorf néven?

KJ: A Modern Dorf, vagyis „Modern Lakófa-
lu” gondolata úgy született meg, hogy szeret-
tünk volna valami igényeset, maradandót és 
egyben olyat alkotni, amely a mai kor szelle-
mének megfelelően megújítja a hagyományos 
kisvárosi építészetet. Az lebegett a szemünk 
előtt, hogy létrehozunk egy lakóközösséget a 
Pilis lábánál, és amikor az ember végigsétál az 
újonnan kirajzolódó utcákon, akkor egy egysé-
ges és nagyon „mai” utcaképet lát tele élettel. 

Szoktam mondogatni a barátaimnak, hogy 
remélem, a sors megadja azt, hogy néhány 
évtized múlva sétálhatok még a Modern Dorf-
ban, és még akkor is köszönni fogunk egymás-
nak a lakókkal, és talán még mindig örömmel 
fognak ránk emlékezni, hogy ezeket az ott-
honokat együtt teremtettük. Azt hiszem, ez a 
legőszintébb személyes motivációm. 

ZSR: Idilli jövőkép, egyelőre azonban nem 
ebbe az irányba mutat a történet. A pletykák 
szerint a beruházók csúnyán összevesztek 
egymással és útjaik éppen különválnak.

KJ: Számomra mindig is a fentiekről szólt 
legbelül ez a történet, mert ha nem így lett 
volna, akkor az elmúlt egy év igencsak kemény 
megpróbáltatásain nem tudtam volna átlen-
dülni. A Modern Dorf tervezését Sáhó Zsolttal, 
a Panoráma Lakókert Kft. tulajdonosával kö-
zösen indítottuk el. Az volt az elgondolás, hogy 
úgy segíti majd a projektet, hogy megszervezi 
a lakópark alapját adó építési telkeket, illetve 
beszerzi a szükséges engedélyeket a közmű- 
és úthálózathoz, én pedig a csapatommal ki-
vitelezem az otthonokat és az azokhoz szük-
séges teljes közművesítést elvégzem. Tehát az 
eredeti terv az együttműködés volt. A Modern 
Dorfra, vagy ismertebb nevén Pilis Lakókertre 
már a meghirdetés pillanatában szép szám-
ban jelentkeztek érdeklődök. Olyan, többnyi-
re gyermekes családok, akik hitelvállalással, 
minden vagyonukat kockára téve szerződtek 
le velünk, annak reményében, hogy mi otthont 
teremtünk nekik. Az egyik oldalon tehát az-
zal kellett szembenéznem, hogy mit ígértem 
20-30 családnak, emellett a csapatom tagjai 
is éves megélhetésük zálogát látták ebben a 
munkában.

A másik oldalról azt tapasztaltam, hogy 
hiába egyeztettünk napról napra Sáhó Zsolt-
tal, valahogyan a dolgok nem haladtak előre. 
Rendkívül lassan és nehézkesen haladtak a 
telekalakítási folyamatok, megakadt a közmű-

vesítési eljárás. És sorolhatnám. Addigra már 
jelentős összegeket fektettem ebbe a beru-
házásba anélkül, hogy ténylegesen el tudtunk 
volna indulni. Elkezdtem utánajárni a dolgok-
nak és kiderült számomra, hogy Sáhó Zsolt 
– akivel közös ügyvezetéssel menedzseltük a 
Modern Dorf Kft.-t – tudtom és beleegyezé-
sem nélkül olyan közművesítésiterv-módo-
sításokat kezdeményezett , amely  szembe 
ment az üzleti tervünkkel, valamint az addigra 
már az Önkormányzat által is jóváhagyott Te-
lepítési tanulmánytervvel. Számomra ez elfo-
gadhatatlan volt, hiszen semmi sem indokolta, 

hogy eltérjünk a fent felsoroltaktól. Emiatt 
nem haladtunk sem az adminisztrációval, sem 
a kivitelezésekkel a többszöri egyeztetéseink 
ellenére sem. Úgy éreztem, ez így nem mehet 
tovább, rájöttem, hogy nem tudunk tovább 
együtt dolgozni.

Belegondoltam abba a rémképbe, hogy ha 
ez így halad tovább, akkor nemcsak az a 20-30 
család – 60-70 ember – marad majd hoppon, 
akik nálunk szerettek volna otthonra lelni, de 
a telektulajdonosok és a mögöttem álló terve-
ző- és kivitelezői gárda is. Ekkor fordultam egy 
szakavatott ügyvédi csapathoz, és így jutot-

Merre tovább, Modern Dorf?
Interjú Kiss Jánossal a Modern Dorf – Pilis Lakókert egyik fejlesztőjével
A Pilisborosjenő és Üröm közötti völgyben, Modern Dorf néven, régóta 
tudjuk, lakópark készül. A kezdeti földmunkák botrányai után azonban 
sokáig nem történt semmi. Később olyan hírek kezdtek terjedni, me-
lyek szerint a beruházók összevesztek. Kiss Jánost, a Modern Dorf Kft. 
ügyvezetőjét arra kértük, hogy tisztázza a helyzetet, egyúttal a falu 
lakosságának lakóparképítéssel szembeni aggályaival is szembesítettük.

A Modern Dorf – vagy újabb nevén Pilis Lakó-
kert – régóta borzolja a faluban a kedélyeket. 
A sűrű beépítés, a faluképtől és magától a 
településtől térben is markánsan elkülönülő, 
egyenházakból álló lakópark, az amúgy is 
zsúfolt intézményeink ugrásszerű terhelés-
növekedése, a faluközösség bizonytalan, és 
várhatóan aránytalanul alacsony részesedése 
a fejlesztés hasznából mind olyan szempon-
tok, amelyek miatt 2 évvel ezelőtt indokolt-
nak láttuk, hogy még az engedélyezési fázis-
ban megpróbáljuk megállítani a projektet, és 
a fejlesztés újragondolására késztessük az 
önkormányzatot.

Nem sikerült. Ez a hajó elment, új helyzet 
van. A házak meg fognak épülni, méghozzá 
úgy, ahogy az a terveken is szerepelt. A há-
zakba családok, férjek, feleségek, gyerme-
kek fognak költözni, a faluközösség jövőbeni 
tagjai. A projektet támadni a továbbiakban 
értelmetlen lenne, sőt kifejezetten szembe 
menne közösségépítő, faluépítő szándéka-
inkkal. Nem akarhatjuk, hogy az érkező csa-
ládok szégyenkezve, pironkodva költözzenek 
be otthonaikba, holmi nemkívánatos betola-
kodóként, bebíróként. Ennek fényében a 
helyes cselekedet az, hogy az egyesületünk 
által kihirdetett „Beszéljük meg!" irányvonal 
mentén értelmes, együttműködésre épülő 
kapcsolatot keresünk a fejlesztőkkel és a ha-
marosan beköltöző családokkal, hogy a jelen 
helyzetből közösen hozzuk ki a lehető legjob-
bat, legtöbbet, nem elfelejtve, de félretéve, 
hogy alapvetően nem ilyen fejlesztésekben 
látjuk a falu kívánatos jövőjét. 

Különösen annak fényében indokolt a pár-
beszéd, hogy időközben kiderült, a Modern 

Dorfban érdekelt két vállalkozó, Kiss János és 
a Sáhó család között megromlott a viszony, 
szétválnak útjaik, amely ha pereskedésig fa-
jul, egy újabb zűrös, megoldandó problémá-
val terheli a leendő önkormányzatot, hiszen a 
településrendezési szerződés által az önkor-
mányzat is érintett a területen.

Fentiek jegyében felvettük a kapcsolatot a 
beruházókkal. Kiss Jánosék már ezt megelő-
zően, a Facebook-csoportunkban megosz-
tották a lakópark telepítési tanulmánytervét 
és készséggel válaszoltak egyéb kérdésekre, 
így nem meglepő módon nyitottak voltak a 
beszélgetésre, bár a vitás helyzet miatt több 
témában csak érintőlegesen, kitérően vála-
szoltak.

Sáhó Zsolt egyelőre elutasító választ adott 
megkeresésünkre.

Tekintettel arra, hogy a Modern Dorf-fej-
lesztés eddigi története a klasszikus állator-
vosi ló esetére kezd hasonlítani – és hol van 
még a vége –, érdemes levonni azokat a ta-
nulságokat is, amelyek segítenek a jövőben 
elkerülni a hasonló vitás helyzeteket. Mert 
ha valamiből elegük van az itt élőknek, az a 
folyamatos, a fejlesztési területek kapcsán 
újra és újra fellángoló vita és pereskedés, ami 
távol tartja az itt lakó emberek többségét a 
közéletben való részvételtől, és elvonja a kre-
atív energiákat egy közös, többség által tá-
mogatott jövő- és falukép felvázolásától, és 
annak következetes, tudatos végigvitelétől.

   Dömötörfy Zsolt
   a 2097 Csoport  

   Egyesület elnöke  
   és képviselőjelöltje 

Gondolatok a Modern Dorf-vitáról

     készítette:
Bubik Szabolcs
a 2097 Csoport Egyesület 
képviselőjelöltje
bubik.szabolcs@2097.hu 
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tunk el mára oda, hogy hivatalosan is kezde-
ményeztük a szétválást.

A csapatom és a megbízott ügyvédi iroda 
komoly egyeztetési, szervezési és jogi munká-
jának köszönhetően ma ott tartunk, hogy a kü-
lönválás módjában, alapjaiban és menetében 
megállapodtunk és a szükséges adminisztrá-
ció jelenleg is folyamatban van.

Mivel a családok már telektulajdonossá vál-
tak, szeretnék, ha a beruházást én valósítanám 
meg. Így indulhattak el végre a kivitelezések 
Pilisborosjenőn, a Pilis Lakókertben.

ZSR: Önmagát lelkiismeretes vállalkozó-
ként bemutatva miként viszonyul ahhoz, 
hogy a pilisborosjenői lakosok jelentős 
részének problémái vannak ezzel a lakó-
parkkal? Ők félnek az „elürömösödéstől”, 
zavarja őket a zöldterületek csökkenése és 
aggasztja őket, hogy a település jelenlegi 
infrastruktúrái már most is maximális ki-
használtsággal működnek. 

KJ: Nagyon közhelyesnek fog tartani most 
engem, de hadd mondjam azt, hogy a vál-
tozásoktól mindannyian félünk. Minden vál-
tozásnak vannak támogatói és ellenzői. A 
kérdés mindig az, hogy hogyan lehet a külön-
féle szempontokat összeegyeztetni. A Modern 
Dorf esetében messze nem használtuk ki a 
hatóságok által engedélyezett maximális be-
építési lehetőségeket és szorosan együttmű-

ködünk az Önkormányzattal, figyelembe véve 
Pilisborosjenő jövőbeli fejlesztési stratégiáját.

ZSR: Ha már a különféle szempontok szó-
ba kerültek, van egy nagyon fontos szem-
pont, amit az elmúlt években kötött telepü-
lésrendezési szerződésekben nem nagyon 
láttunk érvényesülni. Ez pedig nem más, 
mint a közösség érdeke. Hiszen az világos, 
hogy a beruházónak és az ideköltözni vá-
gyóknak miért jó, ha megépül egy ilyen lakó-
park. De mit profitál a közösség ebből, azon 
túlmenően, hogy reményeink szerint „jó 
fej”, a közösségbe beilleszkedni tudó, falunk 
értékeit fontosnak tartó emberek költöznek 
ide? A belterületbe vonások során ugyan-
is máshol – Ürömben is – fontos szempont, 
hogy a faluközösség fejlesztési pénzekhez 
jusson, méghozzá gyorsan, nem beláthatat-
lanul messze a távoli jövőben. 

KJ: Kellő tisztelettel – és a kérdést nem 
megkerülni vagy elhárítani szeretném –, de azt 

kell mondjam, hogy ez alapvetően egy önkor-
mányzati hatáskör, amit az Önkormányzatnak 
a táji, természeti adottságok, tájrendezési és 
zöldfelületirendszer-fejlesztések, környezeti 
hatások és feltételek vizsgálatával, helyzet-
elemzésével, átgondoltan és felelősséggel kell 
kezelnie és mindenképpen a lakosság és a tele-
pülés érdekeit képviselve végrehajtani azt.

A települési önkormányzat településfejlesz-
tési koncepciót készített, amely a település 
egészére, a környezeti, társadalmi, gazdasági 
adottságaira alapozva hivatott a változások 
irányait és a fejlesztési célokat hosszú távra 
meghatározni. A településfejlesztési célok 
megvalósítására településrendezési szerződé-
seket (TRSZ) kötöttek, kötnek, fognak kötni, 
illetve kötnek újra az érintett telek tulajdo-
nosaival. Az pedig, hogy az Önkormányzat 
az ezekből befolyó vagyonelemeket miként 
fordítja a Közösség és Pilisborosjenő javára és 
valósítja meg a felek által létrejött megállapo-
dást, megint csak a település vezetőinek fela-
data és hatáskörébe tartozik.

ZSR: Említette az imént, hogy messze 
nem használták ki a hatóságok által enge-
délyezett maximális beépítési lehetősége-
ket. Nekünk a tervek alapján úgy tűnt, hogy 
a Modern Dorf beépítése sűrűbb lesz, mint 
bármelyik korábbi építési övezet a meglévő 
településen, 1000 négyzetméteres telke-

ken két ház épül, úgy, hogy az utcafronton 
3 méteres sávot még el is kell hagyni a be-
építésnél. Változott ez az eredeti tervekhez 
képest?

KJ: A szintterületi mutató 0,5, ami lehetővé 
tenné a területen az ürömi mintára kétszintes 
lakások nagyobb épülettömeggel történő kivi-
telezését. Azonban a falu közelében a falusias 
hangulat erősítése és a rendezett utcakép ki-
alakítása volt a cél. Az itt lakók a falusias ol-
dalhatáron álló beépítés előnyeit élvezhetik, 
udvaruk 3 oldalról zárt és intim. Az így kiala-
kult földszintes beépítés 0,248 szintterületet 
használ fel a megengedett 0,5 helyett, a profit-
orientált beépítéssel szemben a terület élhető-
ségét helyezve előtérbe.

A lakások a mai kor legmodernebb és leg-
jobb energiatakarékos rendszereivel kerülnek 
felszerelésre. Hőszivattyús fűtési rendszerrel, 
vagy napelemes villamos fűtéssel nemcsak 
minimális fűtési költséget érnek el az itt la-

kók, hanem az épületek komoly hőszigetelése 
eredményeként a legkisebb kW fűtési környe-
zeti terhelést is produkálják a faluban az új la-
kások.

A napelemes közvilágítás és a kiépített út-
hálózat nem az önkormányzatnak ad újabb 
feladatot, inkább néhány rendezett, 21. száza-
di utcát fog adni a falunak.

ZSR: Úgy tudjuk, a külső településrészen, 
a Tücsök utcai lakópark-beruházásban is 
érintett. A lakosság ebben a projektben – a 
fenti említett félelmeken túl – egyéb veszé-
lyeket is lát, mivel a több mint 4 hektáros te-
rület teljes közművesítését az Önkormány-
zat saját költségén vállalta, közel 900 millió 
Ft-os kötbérfizetés terhe alatt.

KJ: Ismételni tudom magam, újfent azt 
kell mondjam, hogy a közművesítés kérdésé-
vel kapcsolatban nem foglalhatok állást, ez 
alapvetően egy önkormányzati hatáskör, a 
mindenkori vállalkozóktól és gazdasági sze-
replőktől független ténykérdés. Viszont azt 
szeretném hozzátenni, hogy amennyiben 
ezen a területen bármi is megvalósul a jövő-
ben, akkor két dolog lesz véleményem szerint 
igazán fontos. Az egyik, hogy a beruházásokat 
megvalósító vállalkozókra lehet-e hosszú tá-
von számítani és amit vállalnak, azt becsület-
tel teljesítik is. A másik, hogy az érintett vállal-
kozók mennyire nyitottak a közösséggel és a 
faluval való együttműködésre. 

Véleményem szerint az összes fejlesztési 
területtel kapcsolatban elmondható, hogy 
a korábban kidolgozott és a minden fél által 
elfogadott településrendezési szerződésben 
sokkal „kellemesebb” feltételek kerültek rög-
zítésre, ellentétben a jelenlegi TRSZ-ekkel, 
amelyek szerintem is irreálisan és indokolatla-
nul nagy kötelezettségeket és terheket rónak a 
jelenlegi, de leginkább a jövőbeli Önkormány-
zatra. 

ZSR: Úgy vettük ki a szavaiból, hogy Ön 
is falubeli lakosként tervezi a jövőjét. Így 
feltételezzük, hogy kedveli a nyugalmat, a 
zöld- és a falusias környezetet. Mit gondol, 
meddig lehet folytatni a belterületbe voná-
sokat, illetve mikor és hogyan kell megálljt 
parancsolni ennek a folyamatnak, annak 
érdekében, hogy meggátoljuk településünk 
elvárosiasodását? 

KJ: Születésem óta itt élek, édesapám pi-
lisborosjenői, így nem is kérdés számomra e 
környezet iránti elkötelezettség. Azonban azt 
fontos kiemelni, hogy ez a kérdés alapvetően 
az Önkormányzat hatáskörébe tartozik és a fa-
lufejlesztési stratégiájának a része. Ezzel teljes 
összhangban  a Modern Dorf megvalósítása 
előtt Telepítési Tanulmánytervet készítettünk, 
melyet a Főépítész Úr és az Önkormányzat vé-
leményezett és hagyott jóvá.  Ugyanakkor az 
egy örömteli tény, hogy Pilisborosjenő vonzó a 
családok számára, szívesen építenék fel a jövő-
jüket itt, így helyi vállalkozóként folyamatosan 
azon gondolkodom, hogy ezt a pozitív trendet 
hogyan lehetne a falu javára is fordítani. 

Megkerestük Sáhó Zsoltot is, a Modern Dorf 
Kft. másik ügyvezetőjét, hogy megtudjuk, neki 
mi a véleménye a kialakult helyzetről, de ő nem 
kívánt nyilatkozni.

     készítette:
Bubik Szabolcs
a 2097 Csoport Egyesület 
képviselőjelöltje
bubik.szabolcs@2097.hu 

Utánajártunk
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A Nagy-Kevély sziklás hegyoldalain, nyár 
végén nyílik a magyar gurgolya ernyős vi-
rágzata. A magyar gurgolya endemikus faj, 
a Kárpát-medencén belül is csak a Dunántú-
li-középhegység néhány pontján található 
meg, a dolomit sziklagyepek lakója. Foko-
zottan védett, természetvédelmi értéke 100 
000 Ft. Éppen erre való hivatkozással, vala-
mint az itt is előforduló magyar tarsza miatt 
(fokozottan védett szöcskefaj) a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park (DINPI) minden építkezést 
megvétóz a Nagy-Kevély tetején; ezért nem 
épülhet ott kilátó és felvonó sem.

Mi virít itt? 
A magyar gurgolya
A falunkban élő természetfotósok rovata

Rejtvény
Az e havi megfejtésünk egy közeli 
erdei lovas út neve.  A megfejtése-
ket kérjük augusztus 30-ig a Man-
delbrot postaládájába bedobni. A 
nyertes neve a szeptemberi lap-
számban jelenik meg. 
Megjegyzés: a keresztrejtvény 
nem ismeri a hosszú ékezeteket.

Sváb konyhaasztal
Erre a hónapra a Wippelhauser Gabriella 
által gyűjtött helyi, autentikus receptek 
közül egy takarékosat választottam. Ol-
vasva ugyanis feltűnik, hogy más vizes-
piskóta-receptekhez képest laktatóbb és 
olcsóbb, mert arányaiban több lisztet és 
kevesebb vizet tartalmaz. Oka talán a régi, 
nehéz időkben keresendő, de ez már csak 
találgatás.

Vizes piskóta:
4 tojás, 25 dkg liszttel és cukorral, 4 evő-

kanál vízzel, 1 csomag sütőporral. 
A leírást nem mondta el részletesen 

Gabriella, mert a piskótakészítés általános 
szabályai érvényesek.

Egy nagy méretű tepsi alját vajjal kiken-
jük, liszttel megszórjuk, vagy sütőpapírt 
teszünk az aljára. A tojások fehérjét hideg 
vízzel kemény habbá verjük, a cukrot kana-
lanként hozzáadjuk, és keményre verjük. 
Hozzákeverjük a tojások sárgáját. A lisztet 
elkeverjük a sütőporral, majd a habra szi-
táljuk, és óvatosan beleforgatjuk. A masz-
szát a tepsibe simítjuk. Előmelegített sütő-
be toljuk, és 180 fokon megsütjük.

A piskóta magában is finom, de megken-
hetjük még melegen lekvárral és felteker-
hetjük nedves konyharuha segítségével. 
De félbevágva és egymásra borítva külön-
féle főzött krémekkel is megtölthetjük. 
Porcukorral megszórva tálaljuk.       

  Frivaldszky Bernadett

Emlékezés egykori mozinkra
„...nem voltunk időben zu Hause.”

Találtam egy újsághírt – mely szerint az utol-
só falusi mozi Bölcskén található –, és megosz-
tottam a 2097 Falufórum Facebook csoport-
ban. Rákérdeztem, hogy a miénk hol volt és 
mikor szűnt meg. Megtudtam többektől, hogy 
a régi iskolaépület mellett állt. Répássy Zoltán 
pedig fényképeket és bejegyzéseket hozott a 
Szülőföldem Pilisborosjenő 2000-ből.

„1926-ban a villany bevezetésével lehetőség 
nyílott Balogh Ráfaelnek mozgószinház létesí-
tésére, ez még abban az évben meg is történt. 
Eleinte igen kezdetleges, szerény körülmények 
között, vasárnap délutáni és esti előadásra ke-
rült sor, természetesen néma, feliratos filmet 
vetítettek. Az érdekesebb, kellemesebb szóra-
kozás kedvéért zenekíséret társult a néma film-
hez. A zenészek vetítés kezdés előtt az utcán 
már zenéltek, hogy felkeltsék a figyelmet. [...]  
1939-ben teljes átalakítást végeztek. A mozi 
megújult, modern lett. Pénztár, büfé, 40+30 
színházi csapószék, és páholyok 4-4 páholy-
székkel, bár méreteiben nem – befogadóké-
pessége 120 személy – de egyébként elérte a 
kisebb pesti mozik színvonalát. A filmek a láto-

gatók ízlésének megfelelően újak 
voltak, így a közönség nem járt a 
pesti mozikba. Ekkor már vasár-
nap délután három előadás volt 
és nagy érdeklődés esetén szom-
bat este is vetítettek. Ürömről is 
1938-ig jártak át.” A háború után 
a mozit államosították, majd a 
korszerűtlen gépezet miatt rossz 
minőségben vetítettek. A falusiak 
inkább bejártak a városba filmet 
nézni és a TV is terjedt. A mozit a 
‘70-es évek elején elbontották. 

Bartha Ágnes így emlékszik: 
“Én még akkor jártam sokat, ami-

kor voltak 1 Ft-os jegyek. A széksorok elé tett 
székeken lehetett ülni és az ember nyaka kissé 
elgörbült.” Kósa Tibor: „Emlékeztek? Milyen 
sorok voltak az Egri csillagok bemutatóján! 
Mindenki kereste magát, hiszen az egész falu 
statisztált benne.” Brunner Györgyi is elme-
sélte egy emlékét: „A Fennakadva a fán című 
filmet órákig néztük, mert a filmszakadást nem 
volt könnyű megoldani. Otthon meg kaptunk, 
mert nem voltunk időben zu Hause.” Révész 
Ildikó: „Istenem, de szerettem gyerekként az 
idős sváb asszonyok beszélgetését a buszme-
gállóban!! Félig magyarul, félig németül! Most 
is szeretném!” 

Felmerült bennünk – a Facebookon beszél-
getőkben –, hogy jó lenne egy hely most is, 
hogy ne kelljen hétvégén visszamenni a város-
ba, ha moziznánk egyet. Gauder Péter szavai-
val: „A vidéknek is kell minőségi infrastruktúra! 
[...] Mert a vidék értéke az lenne, hogy ott em-
beri közösség, kiszámítható közös kultúra teszi 
nyugodttá az életet.”

fotó és szöveg: Erdélyi Ferenc

Mozaik
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Mi virít itt? 
A magyar gurgolya
A falunkban élő természetfotósok rovata

Néhány hete a játszóteret ismeretlenek megrongálták. A be-
járaton olvasható felirat szerint a helyreállítás folyamatban van –  
forrás: Pilisborosjenői Játszótér Barátai Fb csoport. (Lapzárta után 
érkezett a hír, hogy az Önkormányzat megjavítatta a mászókát.) 

Peltzer Gézáné Olga néni július 24-én volt 90 éves. Sági Kati ez 
alkalomból köszöntötte egykori óvó nénijét, akivel később kolléga-
nők is lettek. A Zsákfalvi Riporter szerkesztősége is jó egészséget, 
és még sok boldog születésnapot kíván Olga néninek!

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 gye-
rekek számára, masszázs, tanácsadás, trigger és tenderpont terápia.

Lakossági kérésre lefújták a 
kémiai szúnyogirtást Solymá-
ron, Pilisvörösváron és Piliscsa-
bán is. Egyre többet hallani a 
méreg kiszórásának méhekre, 
beporzókra és más hasznos ro-
varokra (pl. katica) gyakorolt 
káros hatásairól. A települések 
döntéshozói megerősítették: a 
természet védelme miatt érzett 
lakossági aggodalom figyelem-
bevétele döntötte el a kérdést.

Filmklub a Bécsi úton
Sehol egy kisbolt, ahol összefuthatnak legalább pár jó szóra az 
emberek, sehol egy játszótér, sehol egy fedett közösségi tér, aho-
va bármilyen kulturális programokat lehetne szervezni. A „legiz-
galmasabb” találkozóhely, kis túlzással, a 218-as busz megállója... 
Ha valaki nem ismerne rá: ez mind-mind a Kövesbérci, a Panorá-
ma és Hegyalja utcák által határolt Külső Bécsi úti településrész 
jellemzője. 

Éppen ezért gondoltunk arra – egyéves ittlétünk tapasztalatai 
alapján –, hogy érdemes lenne pezsgőbbé tenni ezt a területet! 
Így a házunk lehetne az itteni kis kulturális centrum, ahol egy-egy 
előre meghirdetett program alkalmával találkozhatnának az itt 
és az Ófaluban élők is. Ezzel is segítve a két településrész között 
„élő” kapcsolat alakítását. (Nem titok, ötletünkhöz a mintát a Man-
delbrot pékségben megtartott események adták.) 

Mivel teszt a lelke mindennek, ezért elsőként szeptember 13-án, 
pénteken, 18–20-ig filmklubot tartunk, amelyre várunk szeretettel 
minden érdeklődő pilisborosjenőit: Kálloy Molnár Péter színész 
és Szabó Zoltán Attila „A koronatanú” című, 2011-ben készült do-
kumentumfilmjét vetítjük (a film Hetényi Károly kalandos életét 
dolgozza fel, akinek az árvaházból a legendás New York Kávéházig 
vezetett az útja, ahol Karády Katalintól Karinthy Frigyesig, Csortos 
Gyulától Jávor Pálig sorjáztak a 20. század hírességei), utána pedig 
rövid beszélgetés lesz az alkotókkal. A programról részletesebben a 
Facebookon, a 2097 Falufórumon lehet majd tájékozódni.

Kiss Ildikó, Raffai Ferenc

fotó és szöveg: Erdélyi Ferenc

Ti írtátok a neten
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Van egy jó ajánlatunk! Te támogatod a lapot, mi 
pedig megjelentetjük a hirdetésedet. 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! 
Bankkártyás fizetés: 2097.hu/zsakfalvi

Készpénzes persely a Mandelbrot Pékségben (Budai út 52.)

Eddig, a korábbi választások alkalmával a 
Bécsi útra, a Malom-dűlőre minden jelölt 
üres, később be nem váltott ígéretekkel 
érkezett. Miben különbözik tőlük a 2097?

Egyesületünk komolyan veszi a teljes tele-
pülést, így már most lakossági fórumokat 
tartunk valamennyi településrészen, hogy a 
helyben élők problémáit felmérjük. A Bécsi út 
mentén felvetett fő problémákra rögtön a be-
szélgetést követően műszaki munkacsopor-
tot alakítottunk, és az illetékes hatóságokat, 
hivatalokat és cégeket megkeresve elkezdtük 
felmérni a problémák megoldásának lehető-
ségeit. Hasonlóan, a Malom-dűlőn élők prob-
lémáinak meghallgatása alapján megkezdtük 
a megoldáshoz vezető teendők listázását, és 
az ebben érintett szereplők felkeresését. 

Megválasztásunk esetén szakítunk azzal a 
gyakorlattal, hogy a külső településrészeket a 
falu mostohagyerekeiként kezeljük. Mindent 
megteszünk, hogy az ott élőket minél jobban 
bekapcsoljuk a falu vérkeringésébe, elérhe-
tőbbé tegyük számukra a szolgáltatásokat, 
továbbá hogy a befizetett adójukból arányo-
san fejlesszük a területüket. Önkormányzati 
munkánk során állandó bizottságot alakítunk 
a Külső Bécsi úti és a malomdűlői településré-
szek lakóinak érdekképviseletére.  
 

Mit kell tudni a 2019-es önkormányzati vá-
lasztásról és a jelöltek ajánlásáról?

A köztársasági elnök 2019. október 
13-ára írta ki az önkormányzati válasz-

tásokat. A magyarországi lakóhellyel 
rendelkező választásra jogosult állampolgá-
roknak augusztus 23-ig kell megkapniuk a 
névjegyzékbe való felvételről szóló értesítést.  
Ha Ön nem kapta meg az értesítőt, úgy azt a 
jegyzőnél igényelheti. 

Szavazhatok Pilisborosjenőn, ha máshol 
vagyok bejelentve?

 
Október 9-ig a jegyzőnél kérelmezheti a 
Pilisborosjenőn szavazást, ha a lakóhelye 
ugyan más település, de tartózkodási helye 
itt van a faluban. 

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a 
választópolgár nyújthatja be, aki a válasz-
tás kitűzését megelőző harmincadik napon 
és az átjelentkezésre irányuló kérelme el-
bírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel 
rendelkezett, és tartózkodási helyének érvé-
nyessége legalább a szavazás napjáig tart. 

Mit tegyek, ha speciális, egyedi kérdésem 
van a választással kapcsolatban?

Ha a valasztas.hu oldalon és a Helyi Választási 
Irodától sem kap választ kérdésére, akkor írja 
meg kérdését és igyekszünk kinyomozni a vá-
laszt: valasztas@2097.hu 

Hogyan ajánlhatok jelölteket?

Jelöltet a választási iroda által kibocsátott 
ajánlóív kitöltésével ajánlhat, amelyre a jelölt-
jeink és az őket támogató önkéntesek gyűjtik 
az aláírásokat. 

Egy választásra jogosult személy korlátlan 
számú jelöltet ajánlhat, azonban egy jelölt 
számára csak egy darab érvényes ajánlást te-
het. Az ajánlás akkor érvényes, ha az ajánló 
személy választójoggal rendelkezik és az 
ajánlóíven feltüntetett adatai a szavazóköri 
névjegyzék adataival megegyeznek, továb-
bá az ajánlóíven szerepel az ajánló személy 
teljes neve, lakcíme és személyi azonosítója, 
valamint az ajánlást saját kezűleg aláírta.

Hogyan segíthetem ajánlással a 2097 Cso-
port  Egyesület polgármester- és képvi-
selőjelöltjeit?

Képviselőjelöltjeinknek legalább 32, míg pol-
gármesterjelöltünknek legalább 94 érvényes 
ajánlásra van szüksége, hogy szerepelhesse-
nek az október 13- i  önkormányzati választás 
szavazólapján!
 

A 2097   Csoport Egyesület választáson induló 
jelöltjei augusztus 26. és szeptember 9. között 
gyűjtik az ajánlásokat a hivatalos ajánlóíveken.  
Jelentős segítség, ha jelzi ajánlási szándékát a 
valasztas@2097.hu  e-mail-címen vagy a 06-
70-978-00-37-es telefonszámon. Akármelyik 
településrészen is él, házhoz visszük Önnek 
az ajánlóívet, hogy élhessen ajánlási jogával!   

Olvassa el jelöltjeink bemutatkozóit, prog-
ramtervezetünket és segítsen ajánlásával, 
ajánlások gyűjtésével, hogy választható al-
ternatívát kínálhassunk az őszi önkormányza-
ti választáson!

Önök kérdezték
Mi válaszolunk, és várjuk további megtisztelő érdeklődésüket!

Személyesen, a fórumokon, e-mailben, közösségi oldalakon és telefonon 
is több kérdést kaptunk Önöktől az önkormányzati választásokon való in-
dulással kapcsolatban. Ebben a cikksorozatban elkezdjük megválaszolni 
a gyakran feltett kérdéseket, s a következő számban folytatunk.

     készítette:
2097 Kampánystáb
ujsag@2097.hu


