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Kiváncsiak vagyunk egymásra

Hogyan éledt újjá egy kedves hagyomány, amellyel a pilisborosjenői
asszonyokmegismerve
mindannyiunkismerhetjük
számára példát
mutatnak
szolidaritásból,
Másokat
meg
magunkat
is. Ezért örvend töretlen népszerűségnek a
önzetlenségből és közösségépítésből – Kádár Viktor riportja
Jenői Szalon, melynek legutóbbi vendége Németh Juci és G. Szabó Hunor, a fiatal zenész pár volt.
Csányi Mártával, Richter Flórával és Medvecki Rékával. 10. oldal

(8. old.) A turizmus hajtóereje is a kíváncsiság, ahogy szakértőnktől (4. old.) olvashatjuk, de az
éppen most egy éves újságunknak is nagy felismerése, hogy még elutaznunk sem kell ahhoz,
hogy különböző életekbe pillanthassunk bele. Elég rákérdeznünk egymás történeteire.

Agglomerációs dugó

Ökoklub Borosjenőn Találjuk ki Borosjenőt

Egyre nehezebb bejutni Budapestre, a
polgármesterek keresik a megoldást

Környezettudatos fortélyok az
életmódzöldítés jegyében – 15.old.

Településtervezési gondolatok Bódis
Gábor turisztikai szakértőtől – 4. old.

A fórum margójára

Interjú a jegyzővel

Gesztenyés pihenőhely

Wittmann Imre 2097 elnök jegyzete
a lakossági fórum nyomán – 5. old.

A legnagyobb fővárosi kerület éléről érkezett „rendet tenni" – 6. old.

A Pest megyei Pálos ösvény helyi megvalósulásának tervei – 3 oldal

Mentsünk kökörcsint Megújul a grundunk Gábeli György emlékére
A taposás nem kíméli sem a gyepet,
sem a virágokat – 14. old.

Korszerű, kivilágított pálya és vizesblokk épül a játszótér mellé. – 2. old.

Interjú Gábeli Györgyné Julikával és a fiúkkal, ifjabb Gábeli Györggyel – 10. old.

Közélet

Rövidhírek
VISSZATÉRŐ FECSKÉK
22 új fecskefészekkel gazdagodott falunk.
Rigler Ádám a maga készítette műfészkeket Antonovits Bencével együtt helyezte ki
Szalai Péter ingatlanirodájának Fő út felőli
frontjára.

Szabadidőpark
a grundon
Gondolkodjunk róla együtt!

FARSANGI MULATSÁGOK
A farsangi időszakban több mulatság is
megrendezésre került a művelődési házban: nagy sikerű jelmezbált rendezett a Kerekes Néptáncegyüttes, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Nyugdíjas Klub is.

ÖKO BANDITÁK A SULIBAN
Újabb lelkes diákok csatlakoztak az általános iskola iskolakert- és környezetvédelmi
programjához, avagy februárban is avattak
ÖKO-banditákat. A diákok az átalakult, színesre festett aulában láthatók.

HALLGATHATÓ KERTÉSZKLUB
A legutóbbi kertészeti klubban Fiák Ferenc
kertészmérnök lakótársunk a metszésről
adott elő, a hanganyag felkerült a "Pbj kertészkedjünk" csoportba.
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A Hírmondó már beszámolt a jó hírről, hogy
Pilisborosjenő sikerrel pályázott az MLSZ műfüvesfocipálya-építési programjára. Ennek
alapján 10% -os önrész mellett 40 millió Ft-ból
megújulhat a sok lelkes önkéntes munkájából
létesült jelenlegi pálya. Ez óriási előrelépés, hiszen a jelenlegi pálya több szempontból sem
alkalmas a gyerekeknek, sportolóknak. Az új
sportpálya mindenki számára sokkal biztonságosabb, professzionálisabb és egészségesebb
is lesz. A lehetőséggel kapcsolatos öröm mellett néhány aggodalom is megfogalmazódott.
Ezek egyike, hogy ha a mostani grund helyén
egy körbekerített, kivilágítható „profi” pálya
lesz, amelyet valószínűleg a futballt komolyabb szinten űzők fognak elsősorban igénybe
venni, a gyerekek és családok kiszorulhatnak
onnan. A jelenlegi elrendezéssel ráadásul a
játszótér és a focipálya között egy rosszul kihasználható, keskeny sáv van.
Erre a problémára született az a frappáns
javaslat, hogy az új pálya az eddigihez képest
90 fokkal elfordítva épüljön meg. A javasolt

elrendezés esetén a pálya előtt nagy terület
szabadul fel, ahol sok egyéb szabadidős sportra nyílik lehetőség, például: gyerekfoci, pingpong, teqball, deszkapálya.
A képen látható elrendezés nem egy végleges terv, csak annak bemutatására szolgál,
hogy mekkora hely keletkezik. A játszótér területe valamivel csökkenne, de cserébe kikerülhetne onnan a pingpongasztal és a kosárpálya. Ezen elrendezés pedig végre áthidalhatná
azt a problémát, amellyel régóta küzdünk.
Felépülhet egy vizesblokk a játszótér mellé,
amelyben pelenkázóhelyiség is ki lenne alakítva. Az elképzelt elrendezés következtében
egy olyan rekreációs komplexum jöhet létre a
falu szívében, ahol mindenki talál a maga számára kikapcsolódási lehetőséget úgy, hogy
minden korábbi funkció is megőrzésre kerül,
ami kifejezetten fontos.
A tervvel kapcsolatos észrevételeket várjuk
a velemeny @pilisborosjeno.hu e-mail-címen,
vagy a hivatal ügyfélszolgálati irodájában.
Aczél Ferenc és Molnár András

Közélet

Gesztenyés pihenőhely
A Pest megyei Pálos ösvény helyi megvalósulása
A 2018-ban zajlott településfejlesztési koncepírta:
ció alkotó találkozók során a beszélgetésekben erős hangsúlyt kapott a falu és természet
Aczél Ferenc
viszonya: a fekvésünkből és Budapesthez való
ujsag@2097.hu
közelségünkből adódó előnyök és veszélyek,
különösen a turizmushoz kapcsolódó előnyök
és kockázatok. A témában folytatott beszélA pihenőhely központi eleme egy félig földgetések alapján az egyik markánsan kirajzoló- be süllyesztett, kör alakú építmény a levendó irányvonal a „szelíd turizmus” ösztönzését dulással szembeni, önkormányzati tulajdonú
támogatta. Ez azt jelenti, hogy a turizmus nem réten. Az épület teteje gyepesített oly módon,
elsősorban gazdasági forrás és nem szeret- hogy összeköttetésben van a fölötte lévő füves
nénk látványos turisztikai attrakciókkal még területtel - ezzel is hangsúlyozva az épített és
több embert idecsalni, inkább a kirándulóknak természeti környezet közötti átmenetet. Az
szeretnénk rendezett viszonyokat kínálni és ez épület emellett egy „Pilis kapuja” kiállító téráltal vonzóbb hellyé tenni Pilisborosjenőt.
A találkozókon sok ötlet merült fel ezzel kapcsolatban, de
az első tényleges lépés nem
tőlünk indult. Pilisszentlászló
polgármestere járt ki egy pályázati lehetőséget az utóbbi
évek turisztikai támogatásiból
kimaradt két pilisi település Pilisszentlászló és Pilisborosjenő
részére és ezzel megkereste az
Pihenőhely az új fasor mellett, a levendulással szembeni területen
előző önkormányzatot, aki támogatta részvételünket.
A középkorban a Pilisben
megtelepedett egyetlen magyar szerzetesrendre utaló „Pálos ösvényen” névre keresztelt
pályázatba akkor csak vázlatosan megfogalmazott elképzelés
került a támogatásból tervezett
pilisborosjenői fejlesztésre. A
szöveg a levendulással szembeni nagy gesztenyefa környéAz épület jellemzői: félig nyitott, félig a földbe süllyesztett, középső tekén egy fedett pihenőhelyet,
tőablakkal is bevilágított tér 7 m széles bejárattal
vizes blokkot, és bringaszervizpontot tartalmaz „Gesztenyés
pihenőhely” néven.
A tavaly év végén a fiókból
előkerült pályázatot néhány
hét alatt kellett részletesebb
tartalommal megtölteni. Az
alapgondolat az volt, hogy
olyan helyet kéne létrehozni,
ami egyaránt szolgálja az ide látogatókat és a faluközösséget.
Így alakult ki egy olyan tér koncepciója, ami alkalmas túrázók- Kívülről: a tájba simuló, füvesített tető
nak pihenőhelyként, családoknak kirándulásra való felkészülés helyszínéül, ként is működhetne a falakra kihelyezett tabkiránduló csoportok gyülekezési pontjaként lók és képek által. A terv szerint az épülethez
vagy a rossz időjárás elől való menedékéül.
egy kőfalra felfűzve csatlakoznak kiegészítő
E mellett teret adhat egyéb összejövete- objektumok: vizes blokk, tűzrakó helyek, brinleknek, pl. iskolai természetóra, öko klub ös�- gaszervizpont, ideiglenes büfé csatlakozó hely.
szejövetel, majális, tánctér, egyéb közösségi
A tervvel kapcsolatos hozzászólásokat szíesemények, rendezvénynek. Az elképzelés vesen vesszük a velemeny@pilisborosjeno.
szerinti épület megtervezésére felkért 7. Di- hu email címen, vagy az önkormányzathoz
menzió Építésziroda átadta az első látványter- leadott írásos formában.
veket.

1 évesek lettünk
Március a nagy
nekilendülések hó
napja, nemcsak a
természetben. Ennek ellenére tavaly
ilyenkor még nem
sejtettük,
hogy
mibe is vágunk
bele. Mindannyian, akik az újság készítésében részt vettünk, rengeteg élménnyel,
tapasztalattal és barátsággal lettünk gazdagabbak.
Személyesen nekem nagyon tanulságos volt azt megélni, hogy egy álom megvalósulhat. Egy álom, amibe korábban
eszembe se jutott belevágni. De amikor
az egyesületben közösséget tapasztaltam magam körül, szinte vakmerő módon
húztam magam mögött ezügyben mindenkit. Lesz-e rá pénzünk? Lesz-e mindig
elég témánk? Kell hogy legyen! És lett is
mindig elég támogató vagy hirdető.
Téma meg rengeteg van, hisz nézzünk
körül! Mennyi gazdagság vesz minket körül! Milyen táj, mennyi különféle ember,
milyen gazdag örökség és színes közösségi élet! Mennyi terv és közéleti ügy!
Valamint folyamatosan bővülő programajánlat és akciók. Utóbbiakról az újság is
„tehet”. Mert tervek és vágyak szintjén
már sok minden megvolt, de egy meghirdetési lehetőség - melynek határideje,
lapzártája van - igen motiváló tud lenni.
Hogy lapunk hatásos eszköz lehetett az
önkormányzati választások során, már
csak hab a tortán. Hiszen az elsődleges
cél mindig a közösség építése volt. Aktuális politikától függetlenül.
Második évünkben fontos cél, hogy
a készítők közötti emberi és szakmai
kapcsolatok mélyülhessenek a – régóta
tervezett – Zsákfalvi Műhelyek formájában. A hátsó borítón meghirdetett piknik
közben akár megtudhatjuk, hogy ki is a
másik, miben él és hogy mit tanulhatunk
egymástól az újságkészítésról. Mert benyomásai, ötletei mindenkinek gyűltek a
múlt év során, nemcsak a szakmában dolgozóknak. Persze az ő tanácsaikra külön
kíváncsiak vagyunk.
Mert bőven van hova fejlődni. De egy
valamiben egyedülállóak vagyunk már
most: közösségi újságírásra utaló nyomokat eddig nem találtam az országban.
Isten éltessen hát mindenkit, aki terjesztett, támogatott, írt, szerkesztett,
fotózott, ötletelt! A születésnapi piknikre
várjuk őket és minden új érdeklődőt is, aki
szívesen működne együtt velünk a jövőben.
Frivaldszky Bernadett
a Zsákfalvi főszerkesztője
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Utánajártunk

Gondolatok Bódis Gábor turisztikai szakértőtől

A lezajlott falusi lakossági fórum és a pázmándi
Falufejlesztési Akadémia apropóján tanácsot kértem a Metropolitan Egyetem tanárától, akit gyerekkoromból ismerek. Fel kell ugyanis készülnünk
az előttünk álló tervezési munkára,

készítette:
Frivaldszky Bernadett
frivaldszky.bernadett@2097.hu

Bódis Gábor pedig nagy tapasztalattal rendelkező marketing-döntéshozó erős márkaszemléletű
megközelítéssel, erőssége a turizmusstratégiai
tervezés. Tavaly jelent meg a témában a Mind the
Gap című könyve.

ZSR: Te településeket márkázol. Gondo- lágban meghatározni, ha tükröt kap. Ha össze- kéntes munkát végezhessenek. És ezért akár
lom, olyanokat, amelyek eldöntötték, hogy hasonlíthatja életét a többiekével. Meggyőző- hajlandóak szállást és étkezést is fizetni. Mert
fel akarnak kerülni a térképre. Mi viszont désem, hogy ez a turizmus hajtóereje.
mindenki szeret jó lenni, és mindenki szeret
zsákfalu vagyunk – és ezt imádjuk. A turizZSR: Ezt a vágyat elégítik ki az olyan ren- részt venni másfajta hétköznapokban. Szóval
mus szótól kiver minket a víz, mert békénk dezvények, mint például az Őrségben a nyi- a turizmusnak nem csak ijesztő arcai vannak.
elvesztét vizionáljuk általa, és a hétvégi ki- tott szerek és porták fesztiválja, a Hétrétor- És a turista sem szeretne tömegturista lenni,
rándulók tömegei jelennek meg a szemünk szág? Vagy az annyira népszerű tematikus egyre inkább egyedi élményekre vágyik.
előtt. Akiktől lépni se tudunk, és akik ellop- városismereti séták?
ZSR: Felmerült többször, hogy falunk leják előlünk a csöndes tájat.
BG: Igen. Sehogy sem tudjuk – hál’ istennek hetne a Pilis kapuja.
Bódis Gábor: Nem csodálom, mert nagyon – kiirtani az emberekből, hogy menni akarjaBG: Ilyesmi van már, merjetek eredetibbek
sok a riasztó példa. Ennek az az oka, hogy nak. Találkozni más emberekkel és megismer- lenni. Itt van Nagylóc példája, ahol közösségi
nincs megfogalmazva, hogy az illető település
teret segítünk fejleszteni. Nincs nekik semmihogyan definiálja magát. És ezért ezt megteszi
jük, de amikor beinvitáltak minket ebédelni
helyette a turista. Budapest esetében például
az öregek otthonába, fantasztikus történeteaz terjedt el, hogy ott olcsón lehet berúgni.
ket hallottunk az idősektől. Javasoltuk, hogy
El is árasztották a várost a legénybúcsúsok.
kereszteljék át a házat Mesélő Házzá! Ahová
Ők diktálják most a tempót, ezért rengeteg a
érdemes betérni beszélgetni. Ez jó az ott lakó
konfliktus. Ellenben ha kitaláljuk magunkat,
öregeknek és a turistáknak egyaránt. Az ilyen
az önmagában egy értékteremtő, közösségi
turizmus nem terhel, hanem ad. De ők ezt nem
folyamat. Eredményeképpen lesz egy üzenet
látták, érdemes tehát külső szakértőt is felkifelé, és akkor már azok jönnek, akik erre vekérni értékfeltáráshoz, mert az ember sokszor
vők. Tehát keressék meg a lakók, hogy ők mibe
nem látja magát tisztán.
szerelmesek Pilisborosjenőn, és ajánlják fel azt
ZSR: Milyen tervezési módszerben hiszel?
az odalátogatóknak.
Kik legyenek a résztvevők?
ZSR: De ez nem tűnik rövid folyamatnak.
BG: Ismerni kell a vendégeiteket. Hasznos
BG: Valóban nem 5 perc megfogalmazni egy
lenne nektek is szúrópróbaszerűen meginidentitást. Ehhez először össze kell gyűjteni az
terjúvolni őket. Hogy kik is ők, miért jönnek
értékeiteket, hogy mit tudtok adni. Hogy mit
hozzátok. Milyen gyakran jönnek, és milyen
kínáltok A-B-C stb. típusú embernek, vagyis az
közlekedési eszközzel? Hajlandóak lennének-e
aktívnak, a kutyásnak, a trendinek stb. Más- ni új tájakat. Belesni az ajtók mögé. Ezért érde- a falu előtt parkolni, ha vannak érdekes dolgok
más látványosságot, útvonalat érdemes nekik mes magatokat láttatni, és hagyni kell, hogy a a falun átvezető úton? Stb. A helybéli érdekelajánlani. Lehet, hogy a trendi csak egy szelfit turista is adhassa magát a kölcsönösség jegyé- teket pedig le kell ültetni a közös munkához.
szeretne csinálni egy jópofa helyen, mondjuk ben. Erre vannak a világban jó példák. Ha nekA különböző helyi csoportok vezetőiből,
a levendulásban. Máris oszlik a tömeg. Ha nem tek erősségeteket a civil élet, az erős közösség, szószólóiból munkacsoportot kell alkotni, és
irányítod őket, mindenki a többiek
a tervezés bizonyos pontjain be kell
után megy. És a birka állapotról nem
őket vonni. Ezáltal épül a közösség, és
ők tehetnek, hanem aki nem mondja
az egész falu magáénak fogja érezni a
Ahogy nő a bizonytalanság a XXI.
meg nekik, hogy merre menjenek. Az
végeredményt. Bármily hihetetlen, de
emberek ugyanis szeretnek vezetve
Szlovénia ezzel a módszerrel találta ki
század emberében, úgy keres alternatíválenni.
magát. A turizmust nem fogjátok tudkat az életére. Ez a turizmus hajtóereje.
ZSR: Egyébként mi ez a nagy jöni megállítani. Elzárkózni nem lehet,
vés-menés, ami tapasztalható a vinem olyan világban élünk. De ti mondlágban?
játok meg, hogy ki és hogyan jöjjön. És
BG: Ahogy nő a bizonytalanság a
magatokat is csak úgy fogjátok tudni
XXI. század emberében, úgy keres alternatí- akkor érdemes lenne megismerni az „önkéntes megérteni, a közösség is csak úgy fog tudni
vákat az életére. Ehhez meg kell néznie, hogy turizmus” angliai példáit. Ott van pár telepü- épülni, ha keresztülmentek ezen a tervezési
hogyan élnek mások. Úgy tudja a helyét a vi- lés, ahová azért érkeznek emberek, hogy ön- folyamaton.

„
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fotó: Kádár Viktor

Találjuk ki Borosjenőt

Vélemény

A fórum margójára

írta:
Wittmann Imre

Wittmann Imre jegyzete
Relaxálok. Fölfekszem az analízisdíványra és
megszabadulok rögtön három vallomástól is:
miért nem vagyok boldog, miért nem vagyok
boldogtalan, miért vagyok boldog – ebben a
sorrendben. Márpedig a sorrend – és ezt már
értik, akik lejárnak a goklubba – az alapja mindennek.

ujsag@2097.hu

az ember elindul, lábak nyúlnak be jobbról is,
balról is. Minden lépésnél reccsennek a bokák,
pukkannak a tyúkszemek.
Lehetne nem elindulni, de akkor nem tudnám megmondani, mit is csinálok. Kimérjük
hát patikamérlegen, keressük a helyet, ahol
a mezsgyének húzódnia kellene. Például egy

működni az első pillanattól kezdve? Mert mi
olyan szuperlények vagyunk? Ne vegyétek sértésnek, nem ezt gondoltam. Azt gondoltam,
csetleni-botlani fogunk mint képviselő-testület, szerencsétlenkedni fogunk mint motorjától megfosztott maradék egyesület, és be
fogunk nézni dolgokat együtt mint 2097. Így
is lett. Tanulási folyamatban vagyunk, annak is
az elején
Ezt az egészet egy nagyra becsült főnökömtől tanultam, miszerint rendszeresen föl kell
sóhajtani: Istenem, miért van nekem mindig
igazam?

fotó: Csonka Írisz

Miért vagyok boldog?

Miért nem vagyok boldog?
Már miért lennék boldog, amikor éppen megoldhatatlan feladattal állok szemben? Mint
egyesület, mint annak vezetősége vagy éppen
elnöke. Miben áll a feladat megoldhatatlansága? Egy ismert csapda; egy kettős szorításban
hiányzik az az úgynevezett szűk mezsgye, ahol
még szépen el lehetne lavírozni. Mi ez a kettős
szorítás? Egyik oldalról ott van a képviselő-testületünk, akiket támogatásunkról biztosítottunk. Az ő lojalitás iránti igényük jó messze
kiterjed. A másik oldalon ott van az egyesületünk, támogatóink, szavazóink. Az ő igényük
az értékeink védelmére, az ígéreteink valóra
váltására ugyancsak messze sugárzik. Adott
esetben ezek az elvárások nemhogy teret nem
hagynak maguk között, hanem átfednek. Mit
jelent ez? Nincs közöttük békés elhaladás. Ha

finom, ironikus figyelmeztetés vonalában. De
mivel átjárás nincs, csak sérelmek születnek.
Hogyan támadhatsz ránk, hogyan vihetsz belviszályokat a nyilvánosság elé? – hangzik az
egyik oldalról. Hogyan bagatellizálhatsz el dolgokat, miért nem foglalsz határozottan állást?
– kérdik szemből.
Egy pillanatra se értsük félre, ez nem panaszkodás, mint a folytatásból azonnal világos
lesz. Ezt a mezsgyét meg kell tudni teremteni.
Ha nem sikerül, az az alkalmatlanságom jele,
akkor cserét kell kérni.

Miért nem vagyok boldogtalan?
Már miért lennék boldogtalan, amikor tudtam, hogy ez vár rám. Mit gondoltam arról a
helyzetről, amikor belementünk egy olyan
fázisba, amelyben mindenki először fogja csinálni, amit csinálnia kell? Hogy olajozottan fog

Ez itt a szirupos hollywoodi befejezés helye,
elő a zsebkendőkkel. Ha rátok nézek, elérzékenyülök. Az egy négyzetméterre jutó "erős
figurák" aránya elképesztő. Micsoda kiváltság
egy olyan településen élni, ahol ilyen potenciál
mozdul meg, hogy majd egy egészen irigylésre méltó életvitelt teremtsen magának. Ahogy
ez a szervezet, amely mi vagyunk, orvosolja a saját problémáit, nagyon megnyugtató.
Ha látjuk, hogy mondjuk rosszul választottuk
meg elsőre a KT utazósebességét, azt a teljesítményt, amit tartósan le tudnak adni, akkor
korrigálunk. Nem hagyjuk, hogy leamortizálják magukat egy túlvállalásban.
És már látom az első komoly külső eredményeket is. Az "ellenfeleink" már nem alaptalan
vádaskodásokkal dobálódznak, hanem adott
esetben jogos kritikákat fogalmaznak meg a
gyermekbetegségeinkkel szemben. Felhagynak a trollkodással, és konstruktív, szakmailag
erős érvekkel tematizálnak területeket.
Lám, így fordulhat a kerék akár egyetlen
ülésen belül az analízisben. De remélem, nem
maradt semmi kétség, hogy a jó irányba gurul.
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Portré

„Egy jó önkormányzat
együtt lüktet a lakossággal”
Interjú dr. Horti Istvánnal, falunk új jegyzőjével
Pilisborosjenő új jegyzője tudatosan választotta ezt a falut – ahogyan
sokan közülünk, szeretett volna visszatérni a gyökereihez. Kön�nyebb helyzetre számított, de minden tapasztalata megvan ahhoz,
hogy rövid idő alatt „rendet tegyen”. A hivatal feje kellően határozott,
ugyanakkor közvetlen, jó kedélyű vezető; olyasvalaki, akivel az első
találkozáskor letegeződik az ember.
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készítette:
Kádár Viktor
kadarviktor@2097.hu

utolsó stádiumban vannak, szinte már menthetetlenek. Ezeknél inkább csak egyfajta vagyonmentést próbálunk végrehajtani. Ilyen
például ez a 2015–16-os konszolidációs pályázat elszámolásának ügye, amelynél az egyik
évre vonatkozó összeget biztosan vissza kell
fizetnie a falunak, a másik évet illetően viszont
nagy esélyünk van rá, hogy elkerüljük a vis�szafizetést, ehhez azonban az Ezüsthegyi útra
utólag meg kell szereznünk a használatbavételi engedélyt. Ez ügyben sokat és sűrűn tárgyalunk a kormányhivatallal.
A 2015-ös évet érintően is mozgatunk több
szálat a Belügyminisztérium és az Államkincstár főosztályvezetői szintjein. Most következnek majd a tárgyalások, amelyek során azt
szeretnénk elérni, hogy a visszafizetés ne egy
költségvetési évet terheljen, hanem legalább
kettőt, így ezt a pénzt beruházásokra, fejlesztésekre tudjuk majd fordítani. Ugyanakkor
arra is törekszünk, hogy ami elment ezen az
oldalon, azt egy másik oldalon visszahozzuk.
Így próbálunk a rendkívüli helyzetbe került önkormányzatok számára kiírt, speciális pályázatokon indulni, és onnan kapni némi kárpótlást,
hiszen szerencsére a minisztériumban és az
államkincstárban is látják, hogy noha jogilag
az új vezetés köteles felelősséget viselni az
előző testület hibáiért, ezeket a súlyos hibákat
mégsem ők követték el, így bajba jutottként
tekintenek ránk.
ZSR: Biztató fejlemények. Mire gondoltál
még, amikor komoly horderejű ügyeket említettél?
HI: Rengeteg peres ügyre. Anélkül, hogy nevet említenék, van olyan nagyobb cég, amel�lyel 184 különböző perünk van folyamatban.
Ez csak egy cég, amely másfél milliárd forintnál is nagyobb kártérítési igénnyel él a település felé. Ezek azért nyomasztó dolgok. Bár
ebben a konkrét esetben is látszik már az esély
a megegyezésre.
ZSR: Miként látod jelenleg a hivatal működését?

fotó: Kádár Viktor

ZSR: Hogyan lesz Budapest legnagyobb
kerületének jegyzőjéből egy agglomerációs
kistelepülés jegyzője?
dr. Horti István: Legalább 15 évig voltam
megszakítás nélkül jegyző három különböző településen. A legutóbbi helyen, a XI. kerületben az általam kedvelt szakmaiság már
háttérbe szorult. A jegyző inkább egyfajta politikai tanácsadó szerepét töltötte be. Nekem
klasszikus, érdemi közigazgatási munkára már
nem is volt lehetőségem, pedig leginkább azt
szeretem. De ha valaki beül egy fővárosi jegyzői székbe és ott jó pár évet eltölt, akkor kiesik
a szakmából. Ráadásul ezeken a helyeken sokszor a szakmaisággal szembe kellett menni politikai érdekek miatt. Szerettem volna inkább
visszatérni a közigazgatás szintjére, és olyan
helyen végezni a szakmám, ahol nincs vagy
alig van politika, ahol érdemi, szakmai munka
folyik, ahol lelkes társaság vesz körül, olyan,
amelynek nincs más célja, mint a település
ügyeinek előrevitele. Ráadásul nagy rajongója vagyok a Pilisnek, így amikor megjelent az
újságban a hirdetés, úgy éreztem, nyilvánvaló,
hogy ezt az állást nekem írták ki. Különösen azután, hogy némi internetes kutakodást követően megtudtam, milyen társadalmi élet zajlik
itt, milyen elképesztő szürkeállomány gyűlt itt
össze a 2097 Egyesülettel kézben járva.
ZSR: Akkor nincs is számodra igazán szakmai kihívás ebben a munkában?
HI: Dehogynem, hiszen az új testületben
senki sem volt még korábban képviselő, és ez
nyilvánvalóan plusz terhet jelent, valamint kiderült, hogy sokkal nagyobb horderejű ügyek
vannak a település életében, mint amilyenekre
méretéből, költségvetéséből, „zsákfalviságából” kiindulva előzetesen számítottam. Tehát van bőven kihívás, ami inspirációt jelent;
jó lesz ezeket az ügyeket megoldani! Hívtak
egyébként a választások után a XVIII. kerületbe is jegyzőnek, ami a napi utazást tekintve
egyébként ugyanennyi vagy még nagyobb távolságot jelentene.
ZSR: Két hónap alatt milyen benyomásokat szereztél a falu megörökölt állapotáról?
HI: Ez egy nem túl jó örökség, amibe beleültünk a képviselő-testülettel együtt. Megoldatlan, félbehagyott és kifejezetten hátrányos
ügyek is vannak, amelyek sok esetben már az

Névjegy
Dr. Horti István, Pilisborosjenő jegyzője
1961-ben született, érettségi után technikusként végzett, majd évekig dolgozott útépítőként. „A Hősök terén én
szinteztem be az összes burkolókövet,
szám szerint 2000 darabot, a mai napig
azok vannak letéve.” Később egy önkormányzathoz került, ahol „látszott, hogy
érdemes lenne a közigazgatásba is beletanulnom, ha már ott vagyok”, így iratkozott be az Államigazgatási Főiskolára,
amelynek elvégzése után már egyenes
út vezetett a jogra.
30 éve dolgozik a közigazgatásban,
ebből 15 évet töltött jegyzőként Gyálon,
Törökbálinton és legutóbb a XI. kerületben, Budapest legnagyobb kerületében,
ahol volt, hogy 370 ember dolgozott
alatta a hivatalban. „De azért most is
tudom, hogy mi az az aszfalt és mit kell
vele csinálni”, így ha lehetősége nyílik
falunknak az útfelújításra, nemcsak a
pályázat szabályosságára, de a kivitelezés minőségére is felügyelni tud majd.
Kertészmérnök, kertépítő feleségével
Érden élnek, hobbijuk a természetjárás, barlangászás. „Velencei-hegység,
Vértes, Gerecse, Budai-hegység, Pilis,
Börzsöny, Mecsek; ezeket már mind
alaposan bejártuk, de voltunk már a Kórykion-barlangban is, idén nyáron pedig
megmásszuk az Olümposzt.”

Portré
HI: A hivatal személyi állományának nagyjából fele távozott az előző vezetéssel. Akik
maradtak, lelkesek, és azért maradtak, mert
dolgozni szeretnének. Akiket pedig felvettünk,
ők már ebbe a légkörbe jöttek, tehát a tenni
akarással, a vággyal, a szakmaisággal nincsen
baj. Azzal viszont már baj van, hogy a korábbi
hivatali működés – ugyanúgy, ahogy az önkormányzati működés – egészen meglepően
megoldatlan dolgokat hagyott ránk. Például
260 méter feldolgozatlan iratanyagot, ami
számomra felfoghatatlan.
ZSR: Tehát még az iktatási rendszer sem
működött?
HI: Egyáltalán nem működött! Nagy átok,
hogy nem lehet megtalálni semmit sem.
Először tehát fel kell dolgozni ezt a jelentős
mennyiségű iratot, és csak utána lehet
majd érdemi ügyiratkezelési rendszert
működtetni. Február eleje óta egyébként
már minden beérkező anyag digitalizálásra
kerül. Abban bízom, hogy mire elérkezünk
oda, hogy a régi anyagokat is feldolgozzuk,
mondjuk, ennek a ciklusnak a végére, már
elmondhatjuk, hogy nem is nagyon kerül fel
papír a hivatalba. Ugyanezt az elektronikus
ügyintézési modellt szeretnénk a képviselő-testülettel is megvalósítani. Így nem fordulhat majd elő az, ami korábban, hogy az emberek csak várták, hogy intézzék az ügyeiket, de
nem kaptak választ a hivataltól, hiába jelezték
gondjukat újra és újra.
Az a célom, hogy a beérkező megkeresésekre azonnal válaszoljuk. Ebben magam is jó példával szeretnék elöl járni. Törekszem rá, hogy
aki ír nekem, azonnal kapjon legalább egy
olyan választ, hogy köszönjük, megkaptuk,
dolgozunk rajta, de még inkább egy érdemi
választ, röviden.
ZSR: Sokan jönnek be hozzátok megoldandó ügyekkel?
HI: Sokan, de egyre többször sikerül megoldani a problémát. Vannak persze gócpontok,
ahol nem olyan egyszerű a történet; Lazareth,
Malomdűlő, Moderndorf, ezekkel vannak bajok jócskán, amelyek főleg az előző vezetés
helytelen kezeléséből fakadnak. Itt is hatalmas
a katyvasz, ebből kell kilábalnunk. Rengeteg
közművesítési kötelezettséget vett magára az
előző önkormányzati vezetés, hatalmas kötbérek terhére.
ZSR: Látsz bármilyen racionális magyarázatot arra, hogy miért jöhettek létre ilyen
szerződések?
HI: Talán jó szándékból. Hogy mindenki elvárásának eleget tegyenek. De nyilvánvalóan nem racionálisan, átgondoltan kezelték a
helyzetet, hanem az emberek egyedi ügyeit
próbálták megoldani, és ebből lett valamiféle
sokrétű megoldásnak nevezett valami, ami
megoldás helyett inkább káoszt szült.
ZSR: Nehezen fogható fel ép ésszel, miként köthetett a falu érdekében az előző vezetés olyan nagyságrendű kötbérre szerződést, mint amilyet a TRSZ-27 tartalmaz... (A
Tücsök utcai fejlesztési területre vonatkozó
szerződést a Zsákfalvi 2019. májusi számában mutattuk be.)
HI: Erre én sem látok logikus magyarázatot.
De nyilván nem vagyunk minden információ
birtokában.

ZSR: Egy rendszerető ember számára
nem túl nyomasztó ilyen mértékű káosszal
szembesülni?
HI: Nyomasztó, mert nehéz úgy működni,
hogy nem ismerjük az esetleges háttéralkukat,
amelyek ezekhez a szerződésekhez vezettek.
De elmesélek valamit, hogy megvilágítsam a
működésünk irányát. Tömöri Balázs polgármesterrel elkezdtük összeírni az azonnal megoldandó ügyeket. Nagyjából 100 pontos listát
raktunk össze egy táblázatba. Probléma, prioritás, határidő, felelős, kit célszerű bevonni.
Ezt megosztjuk a képviselőkkel, a hivatallal, és
még az is lehet, hogy a falu nyilvánosságával
is, hogy mindenki lássa, hogy nem kis munka
folyik, ami legnagyobb részben kármentés. De
hogyha ezen a 100 ponton túl leszünk, amit

„

Nem fordulhat majd elő az,
ami korábban, hogy az emberek
csak várták, hogy intézzék az ügyeiket, de nem kaptak választ a hivataltól

most április-május környékére teszek, akkor
már egy sokkal átláthatóbb, tisztább, hatékonyabb önkormányzásba foghatunk.
ZSR: Miként viszonyulnak a korábban
„nyomuló” beruházók a jelenlegi vezetéshez?
HI: Van 3-4 nagyobb befektető, akik láthatóan ugyanazzal a lendülettel és módszerrel próbálják az érdekeiket érvényesíteni, mint korábban. Mi úgy gondoljuk a polgármester úrral és
a képviselőkkel, hogy mindenkire azonos feltételek vonatkoznak, nincs primus inter pares,
mindenki egyenlő. Ugyanolyan ügyféli jogok
illetik meg a nagybefektetőt, mint valakit, aki
csak azért jön be, mert belelépett egy gödörbe. Ez szépen lassan az ingatlanberuházóknak
is átment. Ha pedig mindenki elfogadja, akkor
egyébként lehet jó együttműködés velük, hiszen nyilván az a cél, hogy a visszafordíthatatlan beruházásokat legalább úgy csináljuk meg,

hogy a lehető legjobb, legtisztább, legátláthatóbb legyen, minél kisebb gondot okozzon a
településnek.
ZSR: Mit tudsz mondani azoknak a lakosoknak, akik ugyan tisztában vannak a megörökölt terhek súlyosságával, de mégis azt
várják, hogy ez az új vezetés nagyobb sikerrel oldja meg személyes ügyeiket már rövid
távon is?
HI: Bárkit nagyon szívesen fogadunk. A 100
leírt ügy nem azt jelenti, hogy ha most bejön
valaki, akkor ő a 101. lesz. A rossz örökség nyilván lassít, nagy munka, de ettől nem áll meg
az élet. Ezekkel párhuzamosan meg kell oldanunk a napi ügyeket is.
ZSR: Apropó, mikor lesz kátyúzás? Vagy
ezt kérdezzem inkább az alpolgármestertől?
(Komlós Tibor felé fordulok, aki pár méterre ül tőlünk.)
HI: Egy csapat vagyunk. Ha valaki nekem
felvet valamit, azt át fogom adni neki is.
Éppen most telefonált nekünk egy ember,
hogy van megmaradt melegaszfaltja és
kapacitása, így kedvező áron lekátyúzná a
települést.
Erről jut eszembe, nem nagyon láttam
még olyan települést, ahol ennyi önkéntes,
lokálpatrióta élne, aki a saját szabadidejét, képességét, tehetségét felajánlja a településnek.
Most éppen az a célunk, hogy önkéntesek segítségével felmérjük a falut. Végigsétálva az
utcákon feljegyezzük, hogy milyen állapotban
van az út, van-e járda, ég-e minden lámpa, milyen állapotban vannak a fák, van-e utcanévtábla és így tovább. Az így születő problématérkép alapján már könnyebb lesz fejleszteni a
falut.
ZSR: Az új focipálya és a Pálos-ösvény
„csűrje” is önkéntesek révén valósul meg,
ugye?
HI: Igen, ezekkel minimális munkája volt az
önkormányzatnak, jóformán annyi dolgunk
volt, hogy aláírjunk dokumentumokat. Ebből
is látszik, hogy egy jó önkormányzat együtt él,
együtt lüktet a lakossággal, és így sokkal többet tud elérni, mint saját maga tudna, egyfajta
királyi méltóságból letekintve.
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Szalon

Megélni
a zenélés
energiáit
Németh Juci és
G. Szabó Hunor voltak
a Jenői Szalon vendégei

Németh Juci, a Budapest bár énekesnője és G.
Szabó Hunor zenész tavaly év végén költöztek Pilisborosjenőre. Hosszú ideig a környező
településeken keresgéltek házat, vagy telket,
aztán kislányuk születése előtt egy-két héttel talált rá Hunor arra a gyümölcsfákkal teli
telekre, amit Juci már meg sem tudott nézni
a szülés miatt, csak hónapokkal később. Azóta kislányukkal, Zsályával, és Hunor kisfával,
Simivel élnek az ezen a telken felépített erdő
széli házikójukban, amit mindannyian nagyon
szeretnek, és úgy érzik, Pilisborosjenő egy kis
„ékszerdoboz” a főváros közelében.
Minderről, és sok másról is a Jenői
Szalonban meséltek.

Juci

„

Született frontember típus vagyok,
és kaptam egy fiút, aki nem viszi el a
zenekart a hátán.

Németh Juci Kapuváron születtet, ott is nőtt fel a gazdag zenei
életű kisvárosban. Szülei zeneszeretők, egyébként diszállatkereskedésük van.
Ének-zene, karvezetés szakon tanult Szombathelyen a főiskolán, ehhez az időszakhoz kötődik első zenei formációja, egy acapella együttes, amellyel a Ki mit tud döntőéig jutottak
1996-ban. Antal Imre konferálásával ma is elérhető az interneten a Savaria singers szerepléséről készült felvétel, amit Juci utólag csak
úgy aposztrofált a Jenői Szalonban, hogy „aranyos”. Mégis ennek az „aranyos” felvételnek
köszönhető, hogy fölfigyelt rá az Anima Sound
System vezetője, Prieger Zsolt, és meghívta a
zenekarba. A tizenkilenc éves, rocker lelkületű lánynak idegen volt az Anima elektronikus
zenéje, de belevágott. Ennek köszönhetően
egy teljesen új közegbe került, innentől kezdve
szabadgondolkodású művészek, festők, írók,
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esztéták vették körül, ahogy ő fogalmazott:
„Én pedig jöttem egy kapuvári, kis katolikus
közösségből. Volt az Animának olyan klipje,
amelyben egy szerelmes párról énekeltünk,
és én nem voltam hajlandó szerepelni a klipben, mert nem vállaltam a házasság előtti szex
népszerűsitését” – mesélte a Jenői Szalonban.
Hét évet töltött Juci az Animában. A legnagyobb koncerttermekig, fesztiválokig jutottak
el, hiszen a Kispál, a Quimby és a Tankcsapda
mellett az Anima tartozott a 90-es években
Magyarország vezető négy zenekara közé,

40 000-es tömeg előtt léptek fel a Szigeten. De
Juciban egyre erősebb lett a vágy, hogy többet adjon magából: „Pezsgett a vérem, nekem
egy saját zenekar kellett” – mesélte az Animás
időszak végéről. „Világéletemben rockot akartam, imádtam Woodstockot, imádtam lóbálni
a hajamat, és akkor négy év szárnypróbálgatás után, a televíziós műsorvezetést követően
(Kultúrház, Feszti körkép) csináltam egy saját
bandát, a Nemjucit.”

Hunor
Egy másik országrészben, az Alföldön, Mezőtúron indult G. Szabó Hunor zenei pályája.
A sokoldalú zenész bár sportolónak készült,
egy sérülés miatt a zene felé fordult, és jazzdo-

írta:
Demény Rózsa
ujsag@2097.hu

bosként végzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetemen. Jelenleg Borbély Mihály különböző formációiban dobol, de saját zenekara is
van, és számos bandának volt, illetve jelenleg
is a tagja. Egyik ilyen különlegesség a Shakespeare-szonetteket megéneklő W.H., amelyben Sena énekel az Irie Maffiából. Hunor
is mutatott néhány dalt a Szalon vendégeinek, például egy tíz évvel ezelőtti
felvételt, amelyen minden hangszeren
ő játszott, és egy mezőtúri barátjával
vágták össze a klipet szülővárosában. (A
Youtubon fellelhető a Crawlin' home a
Hunor's one man band-től.)
Ebből is kiderül, hogy Hunor nemcsak
dobol, hanem gitározik is, sőt a The Qualitons
nevű zenekarában dalszerző, énekes. De nem
úgy frontember, mint Juci, akinek ez zsigereiből, ösztönösen jön. Hunor számára inkább
a zenekari egység a fontos, erről így mesélt a
Szalonban: „Nem vagyok frontember alkat,
fontosabb nekem, hogy a zenekari-színpadi
egység hogyan tud megnyilvánulni. Mindegy,
hogy dobolok, basszusgitározom vagy gitározom, énekelek, ugyanazt az élményt adja.
Együtt zenélni másokkal, megélni a zenélés
energiáit, ez számomra a lényeg.”
Juci a Szalonban a mesélést azzal folytatta,
hogy számára nagyon nehéz volt Hunor másfajta színpadi jelenlétével azonosulni: „Született frontember típus vagyok, és kaptam egy
fiút, aki nem viszi el a zenekart a hátán.” Ele-

Szalon
inte Jucinak „kevés” volt Hunor a színpadon,
bár oda volt a hangjáért, Hunornak viszont
Juci színpadi szereplése volt „sok”. Viszont
mára összecsiszolódtak, bár Juci még mindig
biztatja párját, hogy egy picit „adjon többet
magából”.
Mindenesetre az amerikai közönséget Hunor
és a The Qualitons meggyőzte, hiszen egyedüli
magyar zenekarként kaptak meghívást tavaly
Amerika legjobb rádiójába, a seattle-i KEXP
stúdiójába, ahol élőben zenélt a banda. Ebből a
szereplésből egy Kex-feldolgozást, a Zöld, sárga c. dalt játszotta le Hunor a Szalonban.

fotó: Kádár Viktor

Juci és Hunor
Visszakanyarodva a kapcsolatuk kezdetére,
minden egy közös próbateremben kezdődött
a Lehel téren. Ott próbált a Nemjuci nevű zenekar és a The Qualitons. Bár Juci eleinte egy
nagyképű dzsesszdobosnak tartotta Hunort,
akiről zenei körökben mindenki csak azt mondta, hogy ő a legjobb a szakmában. „Kalapot
hordott és sálat, olyan művészgyerek benyomását keltette, sosem volt annyira szimpi” –
mesélte az énekesnő. Ma már mégis egy párt
alkotnak, és tavaly decemberben költöztek Pilisborosjenőre a saját maguk által tervezett és
épített házba Zsályával, és Simivel.
„Nem szerettem volna a vadonba költözni,
de azt szerettem volna, ha közel van a természet. Kell nekem az emberek közelsége, és az,
hogy egy tojásért, vagy egy tejfölért át lehessen ugrani a szomszédba” – folytatta Juci a
mesélést. „Itt Pilisborosjenőn jutott eszembe
először, hogy de jó lenne futni, pedig mindig is
utáltam futni.” Ennek kapcsán mesélte el a Runaway c. listavezető dal klipjének kulisszatitkait, miszerint egy egész napon át kellett futniuk
a Normafánál, majdnem végkimerülésig. „Ezt
a számot én is szerettem”- vetette közbe viccesen Hunor. Innen az angol nyelvű éneklésre
terelődött a szó. „Azt mondják, hogy a zenészeknek nagyon jó a füle az idegen nyelvekhez,
nekem jó a fülem, de nem gördül annyira kön�nyen az angolom” – mesélte az énekesnő. Ellenben Hunorral, akinek az angol nyelven való
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éneklés teljesen természetesen jön. Az angol
nyelvű Runaway-t nézve fűzte tovább a beszélgetést Juci: „összeszorul a gyomrom, nem
szeretem visszanézni magamat, túlságosan is
kritikus vagyok.”
A színpadi megjelenés is szóba került a Szalonban, hiszen Lovasi András konferálta fel
egyszer Jucit, mint állandó vendégét egy koncerten úgy, hogy nemcsak nagyszerű énekes,
de kitűnő stylist is, aki Lovasi zenekarát is öltözteti. Jucitól nem áll távol a stílustanácsadás,
hiszen éveken át saját butikja volt, a Nemruci.
Környezettudatosságból használt ruhákkal kereskedett. Egyesével szedte össze a városból
a különleges ruhadarabokat. Minden ruhához
kötődött, a pilisborosjenői költözéskor sok
ruhát elajándékozott. (Reméljük maradt még
néhány zsáknyi a következő jenői bolhapiacra.) „Huniékat is én öltöztetem. Családon belül
megoldjuk.”
A Jenői Szalon azért is sikeredett közvetlen,
családias hangulatúra, hiszen a közel másféléves Zsálya végig Juci ölében volt, olykor
Hunor, vagy Simi, a testvére elterelték ugyan
a figyelmét, de a szoros anya-baba kapcsolat
érezhető volt. „Nem akasztott meg semmilyen
karriertörténetet Zsálya, hittem benne, hogy
akkor lesz gyermekem, amikor a legjobb lesz.
Annyira örültem, hogy kislányom született.
Egy évig minden koncertre jött velem. Nincs
cumi, cumisüveg. Össze vagyunk nőve.” Pár
hónapja már egyedül megy Juci a Budapest
bárral a koncertekre. Hunor bevetette magát,
és már Juci nélkül is el tud aludni a kis Zsálya.
„Nem érdekel, hogy hol tartok a zenei karrieremben. Most Zsálya van a középpontban” –
zárta a beszélgetést az énekesnő.
Végül két dalt hallgathattak meg a pár előadásában a Szalon vendégei, ami azért volt
különleges pillanat, mert nem szoktak együtt
fellépni. Hunor gitározott, Juci énekelt, és, aki
ebből a produkcióból még nagyon határozottan kivette a részét, és próbára tette mamáját,
vajon tud-e egy elfáradt, majdnem síró kislán�nyal az ölében énekelni, az Zsálya volt. És tudott.

Rövidhírek
Ismét Hangszeres Napot tartanak az iskola épületében március 28-án, ezúttal széki
tematikával, széki büfével, esti táncházzal.
Tanítanak: Csoóri Sándor: hegedű, brácsa;
Horsa István: hegedű; Csoóri Bendegúz:
bőgő; Tintér Gabriella: ének; Juhász Zoltán:
furulya. Előzetes jelentkezés szükséges a Facebookon megadott űrlapon. Javasolt adomány: egész napos oktatás: 6000 Ft (gyerekeknek kedvezmény), táncház: 1000 Ft.
A Waldorf-közösség iskolahasznosítási
tervei mellett alternatívaként megszületett
a Faluház-koncepció is. Ennek kapcsán az
Önkormányzat kéri, hogy a lakosság jelezze
teremhasznosítási igényeit. A pilisborosjenői
önkormányzat ugyanis a lehetőségeket és
igényeket széleskörűen megvizsgálva szeretné megtölteni élettel a régi iskolaépületet
a következő néhány évben, amíg a hosszú
távú hasznosításról a faluközpont-stratégia
megalkotása során döntés nem születik.
A felmérés első üteme március 10-én
ugyan lezárult, de a tervek szerint az épület
kihasználtsága alapján folyamatosan lesz lehetőség a szabad termek bérlésére.

Kétéves lett sokunk kedvenc helyi vállalkozása, a Mandelbrot pékség. A jeles napon
különleges termékekkel fogadták a betérőket.
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„Már csak őérte is folytatjuk”
Gábeli György emlékére
Kétezerhétben, egy szüreti felvonuláson kóstoltam meg először a
Gábeli pincészet friss irsai borát. Jó volt, és én örültem, hogy olyan
helyre költöztem, ahol jó bort készítenek. A rákövetkező tavaszon, a
Kevélyhegyi Borversenyt követő, borkóstolóval együtt tartott eredményhirdetésen az is kiderült számomra, hogy Gábeli György borai
nemcsak nekem, hanem a szakmai zsűrinek is ízlenek, hiszen szinte minden borát kiemelkedőnek értékelték.

fotók: Erdélyi Ferenc

Gyuri bácsi bora nem csupán a helyi gazdák
borai között tűnt ki, hanem országos megmérettetéseken is számos aranyérmet nyert.
2017-ben, a Magyarországi Németek Országos Borversenyén, ahol öt arany- és egy
ezüstérmes bort mutatott be, az év borászává választották. Sajnos, Gyuri bácsi már nincs
közöttünk, hogy elmondja, mi a titka a jó bor
készítésének, így beszélgetőtársaimmal, özvegy Gábeli Györgyné Julikával és a fiukkal,
ifjabb Gábeli Györggyel gondoltuk végig, mi
lehetett a sikerének a titka.
ZSR: Mint ahogy a tavaly júniusi Zsákfalviban is olvashattuk, a falu jelenlegi borkultúrája különösen régi hagyományokkal nem
rendelkezik. Asztalosként honnan eredtek a
szőlőművelési ismeretei, egyáltalán, mikor
kezdett borászattal foglalkozni?
GGyJ: A férjem Vörösvárról származott, a
szüleinek volt szőlője, de csak egy kevés, azután, ahogy szóltak, hogy ezt segítsd, azt segítsd, megtanult dolgokat. De a fia, Gyurikám
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is így sajátította el a tennivalókat.
Ezerkilencszázkilencventől
béreltük a földet, ami aztán ‘92-től
került a nevünkre, amikor a Rozmaring eladta a szőlőt, akitől korábban béreltük, attól vásároltuk.
Két parcellánk van, az itteni szokásos fajtákkal: irsai, chardonnay,
kékfrankos, merlot és zweigelt.
Gyuri nagyon sokat olvasott a szőlőről, borászatról, még most is ott
vannak az ágya mellett a könyvek,
az éjjeliszekrényén.
GGy: És hallgatott azokra, akikben bízott, és odafigyelt arra, amit
mások is mondtak. Kipróbálta,
és ha látta, hogy jó, akkor azt a
továbbiakban úgy csinálta. Vagy
például a borversenyek bírálataiból, amikor leírták a hátoldalra a
hibákat, hogy ezt érzik, azt érzik,
mire figyeljen, abból sokat lehet
tanulni. Jóban volt a bírókkal, szerették.
ZSR: Rendszeresen járt borversenyekre?
GGyJ: Igen, nagyon korán, már
‘96-ban is volt, aztán ‘97ben megválasztották az év
borászának, és nyolcszor
egymás után. És akitől lehetett, tanult.
És nem csak a helyi versenyekre ment el,
hanem a Nyakas versenyeire is.
De ha őt kérték fel a vörösvári borversenyekre bírálónak, ő is ezt próbálta továbbadni, ezért szívesen is hívták.
ZSR: Könnyen ismerkedett?
GGyJ: Ha szőlőről, borról volt szó, akkor igen, ez volt a szenvedélye. Meg a
vadászat és a tánc. Ami érdekelte, arról
szívesen beszélt.
ZSR: És hogyan került el a német
nemzetiségi borversenyre?
GGyJ: A Német Nemzetiségi Önkormányzaton keresztül. Ők támogatták az
utat, szóltak, aztán többen utaztunk le a
faluból egy busszal a pécsi Lenau Házba,
ahol a verseny volt. Ott nagyon sokat tanult a Gyuri.
ZSR: Mások is vittek borokat?
GGyJ: Nem, csak a férjem vitt egy sillert. Az egy nagyon rossz évjárat volt. Az-

készítette:
Erdélyi Ferenc
ujsag@2097.hu

tán, amikor az eredményhirdetés volt, akkor a
bevezetőben említették, hogy egyetlen siller
volt a borok között, ami kiemelkedett a többi
közül. És akkor elkezdték sorolni a borokat,
amik oklevelet kaptak, de a Gyuri nevét nem
említették, aztán jöttek a bronzok és ezüstök,
és aztán, amikor az aranyak között felolvasták
a Gyuri nevét, még hozzátették azt, hogy ebben a borban az a komoly teljesítmény, hogy
egy olyan helyről hozták, ami nem a vörösborairól híres. Jaj, nagyon boldog volt.
ZSR: A Magyarországi Németek Országos
Borversenye azért is különleges, mert szinte
az összes magyar borvidéket felöleli. Ha jól
tudom, az itt kialakult kapcsolatok is segítették a Gábeli pincészetet.
GGYJ: Igen, például a Bock pincészet barrique hordóiból vásárolhattunk, és tanácsokkal
is segítettek minket. Aztán 2017-ben, Mecseknádasdon volt a borverseny, ahol 700 bor közül Gyuri 6 bort vitt el, ami 5 arany és 1 ezüst
minősítést kapott, és abban az évben ő kapta
meg a különdíjat is. A Grawe Biztosító osztrák
elnöke személyesen jött el átadni az oklevelet.
Sajnos abban az évben halt meg, a díszpolgári
címet már csak a halála után adományozták
neki.

Utánajártunk
ZSR: Mi lehetett az, ami kiemelte őt a többi borász közül?
GGYJ: Arra figyelt, hogy csak egészséges
szőlő kerüljön be a borba. Talán ez volt számára a legfontosabb: a tisztaság, a pontosság és
a precizitás.
ZSR: Emlékszem, a szüret környékén már
naponta ellenőrizte a szőlőt, mérte a savakat. Számomra úgy tűnt, hogy ő a szőlőnél
fogta meg a bort.
GGYJ: Igen, azt hiszem, ez a legfontosabb,
de a szőlőt már a metszésnél meg kell fogni.
A Gyuri még egészen kicsin leszedte a fürtök

egy részét. Jaj, mennyit veszekedtem vele,
hogy nézd meg, másnak mennyi szőlője van…
Csak nevetett, hogy no látod, nekünk meg an�nyi lesz, amennyi kell. Ő nem terhelte meg a
szőlőt.
ZSR: Így az interjú végén megkérdezném,
hogy hogyan látják a folytatást?
GGYJ: A fiammal csináljuk, ameddig tudjuk. Szerencsére a férjem meg a fiam mindig
együtt dolgoztak. Egy édesanyának ez olyan
jó dolog, hogy az apja és a fia együtt vannak.
GGy: Mindent úgy csinálok, ahogy a helyzet
adja, ahogy apától láttam…

GGYJ: De nagy baj van a szőlővel. Nincs ember, aki művelje, akiké volt, kiöregedtek, sok
szőlő kiöregedett, nem újítják meg. Van jó pár
parcella, amit nem művelnek, befektetésként
tartják csak. És folyamatosan emelkednek a
költségek. A férjem annak idején javasolta,
hogy a közös művelés mellett a borkészítést
is közösen csinálják, de ezt akkor leszavazta a
tagság. Mindig nagyon reménykedett, hogy ez
a terület megmarad szőlősnek, és ezért ezt a
munkát már csak őérte is folytatjuk.

Egyre nehezebb bejutni Budapestre
Az agglomeráció polgármesterei keresik a megoldást

térségünket érinti.
Az elnök javaslatai alapján - a főváros telítettségének csökkentése érdekében - az alábbi
lehetőségeket tekintették át:
- harántirányú közlekedés fejlesztése
-az M0 autóút északi részének megépítése

-buszközlekedés fejlesztése
- az agglomerációban megállítani a munkaerő-vándorlást
- cégek kihelyezése a fővárosból
- a főváros és az agglomeráció tömegközlekedésének újragondolása
Elképzeléseiket meg szeretnék vitatni az
összes érintett féllel, ezért következő, hóvégi
ülésükre meghívást kapott Dr. Mosóczi László
közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, Karácsony Gergely főpolgármester, Vitézy Dávid
vezérigazgató (Budapest Fejlesztési Központ),
a fővárosi kerületek polgármesterei, továbbá
a FAÖT tagjainak polgármesterei is. Eredményeikről folyamatosan tájékoztatjuk az olvasókat.
Összeállította: Frivaldszky Bernadett
Forrás és fotó: gyal.hu illetve Pápai Mihály előadása

Pilisborosjenő polgármestere, Tömöri Balázs
először vett részt a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (FAÖT) tanácskozásán. A
településvezetők társulását Gyál polgármestere, Pápai Mihály hívta életre 2012-ben abból a
célból, hogy közösen találjanak problémáikra
megoldást és képviseljék érdekeiket Budapesttel szemben. Előadásából a résztvevők
megismerhették a közlekedést érintő rémisztő
tendenciákat.
A gépkocsik száma Budapest környékén
az elmúlt évtizedben jóval nagyobb ütemben
nőtt, mint a fővárosban. Míg 2010-ben 418,
addig 2018-ban már 538 ezer autó volt, valószínűleg összefüggésben azzal az adattal,
hogy Magyarország más részeiből – Budapesthez képest – jóval nagyobb és egyre növekvő arányban költöznek az emberek az agglomerációba. A fővárosba bejutás csúcsidőben
igen lassú, és a grafikonon látható, hogy ez különösen – Dunakeszi és Budaörs mellett – a mi
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Aki az Ezüst-hegyen lakott
Előző számunkban írtam a felhagyott kőfejtők közelében található kunyhók romjairól, amelyek eredetileg a bányászathoz szükséges szerszámok
kovácsolásának és a robbanószerek tárolásának
helyszínei voltak. Az Ezüst-hegy csúcsának közelében álló kunyhó, amely viszonylagos épségben
áll ma is, a helyi turistáskodásban is kiemelt szerepet játszott – erről beszélgettünk Orbán Csabával,
ismertebb ragadványnevén Ezüsthegyi Kabócával,
aki egy időben kezelője, sőt lakója is volt a háznak.

Az 1990-es években huszonéves fiatalemberként a Budapest Természetbarát Sportszövetség Barlangtúra Bizottságának tagja, később
vezetője volt. Az általuk szervezett barlangász
tanfolyamok résztvevői és végzettjei ebben
az időben rendszeresen látogatták a kunyhót,
különösen hétvégente; innen indultak túrázni,
barlangászni, méréseket végezni. „Pár évvel
ezelőtt mondta valaki, hogy egy életre meghatározó élmény volt számára az az egy-másfél
év, amikor feljárt ide – emlékszik vissza Kabóca. – Rengeteg mindent tanult meg a közösségi életről, az erdőben létről, és valahogyan
mentálisan is egy olyan lökést kapott, ami
mind a mai napig kihat az életére.”
Amikor e beszélgetés miatt felmentünk, Kabóca kilenc év után először járt a kunyhónál. A
legfeltűnőbb változás, ami fogadja, hogy
a ház ajtaja, egy igazi, másfél-két mázsás
légóajtó, eltűnt. A ház maga azonban ép,
ami az elülső, épített részét illeti, a belső
része ugyanis bele van vágva a hegybe.
„Ami rendkívül érdekes, hogy ez egy
aszimmetrikus boltív – meséli Kabóca.
– A 2000-es évek közepén egy statikust
hívtunk, egy nagyon öreg bácsit sikerült
szerezni, akinek pont az ilyen boltívszerkezetek volt a szakterülete. Ő mondta,
hogy az ilyen boltív eléggé kuriózum. Viszont
a jobboldali része már egy kicsit elindult kifelé, de mondta, hogy azért ez még kétszáz évig
egészen stabilan állhat.”
Néhol Reuma-kunyhóként is említik, de a
turistatérképeken TTE-kunyhóként szerepel,
mivel az első világháborút követően, néhány
évtizeddel az után, hogy a bányászattal fel-

hagytak ezen a helyen, a Természetbarátok
Turista Egyesülete foglalta le az üresen álló
épületet kulcsos háznak. Az 1957-es Pilis turistakalauz áhítattal teli megfogalmazása szerint
a kunyhó „a munkásturisták harcos múltjának
emléke” – talán illegális munkásmozgalmi
gyűléseket is tartottak benne; az azonban biztos, hogy amikor elkezdték a Kevély-nyeregben a turistaház építését, ez volt a bázisuk.
„Amikor a turistaházat elindították, a kunyhó elhagyatottabb állapotba került, aztán a
második világháború után, vagy az alatt került
ide egy házaspár, akik egészen a hetvenes évekig laktak benne. Akkoriban fa ajtaja volt, erről
láttam is egy fényképet, a bejárat mellett állt
egy nyári konyha, a másik oldalt pedig most
is látszik az a kis terasz, ami a veteményesük

ujsag@2097.hu

lakatolni. Dorogi és esztergomi barlangászok
voltak, ritkán tudtak feljárni. Én akkoriban
kezdtem itt mint kezdő barlangkutató a környező barlangok iránt érdeklődni, és nagyon
egymásra találtunk. Mondták, hogy ha én
feljárnék ide, akkor odaadnák a kulcsot, hogy
tudjam használni a kunyhót, sőt a gondozását
is átvehetném. Le is papíroztuk a Pilisi Parkerdővel, úgyhogy 1991 őszétől gyakorlatilag
megkaptam a kunyhót, és azon a télen már
nagyon sokat jártam fel itt aludni. Sőt úgy
terveztem, hogy fel is költözöm, de elég
rutintalan ötlet volt a tél kellős közepén,
úgyhogy csak tavasszal indult be, hogy
Ennek a helynek különleges kielkezdtünk ide feljárni a barlangász csasugárzása, aurája van. Feljön, délután
pattal.
lefekszik két órát aludni, és az egész heti
’94-ig intenzíven használtuk ezt a
kunyhót,
úgy hogy én konkrétan fent
fáradtságát kipihente
laktam, persze édesanyámék meg bent
az Árpád-hídnál, tehát volt egy bázisom,
ahova visszatértem, de én itt laktam.
volt. Ez azért csodálatos és nagyon kemény Volt, hogy dolgoztam valahol Pesten, ahová
dolog, mert ez egy olyan hely, ahol a tűzifán bejártam ipari alpin munkákat csinálni, vagy
kívül semmi más nincs, tehát ide vizet, enniva- éppen elköltöttem a pénzt ennivalóra, feljötlót, mindent fel kell hozni.”
tem, és megint napokon át nem mentem le a
„A nyolcvanas évek végén a Benedek Endre hegyről, hanem itt éreztem jól magam. Jártam
Barlangkutató és Természetvédő Egyesület az erdőt, a hegyet, barlangot kutattam, méfiataljai kezdték el a házat újra hasznosítani, ricskéltem, vagy egyáltalán elvoltam a kunyők vonszolták fel ide a légóajtót. Kiflexelték a hónál.”
tetejét, hogy be lehessen nyúlni a reteszt be
A tudományos méréseket, amelyeket a

„
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írta
Nevelős Zoltán

fotók: Kádár Viktor

Helyek a hegyen
fiatal barlangász csapat végzett, úgy kell elképzelni, hogy például hőmérőt tettek ki barlangban, barlangbejáratban és felszínen, és
ezt óránként leolvasták, hogy így kapjanak
egy 3-4 napos folyamatos görbét arról, hogy a
kinti hőmérséklet ingadozásához hogyan igazodik a barlangban és a bejárati zónában lévő
hőmérséklet. Az egyik helyszín a Zöld-barlang
melletti Kristály-barlang volt, ahol folyamatosan két ember mért, rakta a tábortüzet és várta
a váltást.
Kabóca 1994-ben hagyta el a kunyhót először, amikor állandó munkahelyet kellett keresnie. „Hosszú éveken át csak
hébe-hóba jöttem fel. Nyitva
hagytam az ajtót, hogy feleslegesen ne törjék fel, és valóban
nem is nagyon romboltak. Aztán
úgy 2004 környékén konstatáltam, hogy megint le van zárva az
ajtó. Írtam egy levelet és bedobtam.”
Kiderült, hogy ugyanaz az
egyesület vette birtokba a kunyhót, akiktől Kabóca eredetileg
átvette a kulcsot, csak időközben generációváltás történt.
Hamarosan megint hozzá került
a kulcs, és a kunyhó körül újabb
közösség formálódott. „Ez már
nem volt minden hétvégén, meg nem volt
annyira nomád és vadregényes, mint annak
idején, hiszen eltelt 15 év, más generáció, fejlődött minden, megjelent a mobiltelefon…
Megint egy kicsit kutatgattunk a környéken,
de már sokkal inkább – hogy is mondják – rekreációs céllal jöttünk fel ide. Az vált fontossá,
hogy a kemény hétköznapi hajtás és gürizés
és pénztermelés után az ember kijöjjön ide,
kiszakadjon a városból… Letettem a hátizsákot, még nem is raktam tüzet, még nem is
nyitottam ki az ajtót, csak leültem ide a kőre
és: nyugalom és béke van… Akik rendszeresen
jártak fel hozzám, többen is megállapították
egymástól függetlenül, hogy ennek a helynek
különleges kisugárzása, aurája van. Feljön,

délután lefekszik két órát aludni, és az egész
heti fáradtságát kipihente.”
Őz, vaddisznó is megfordult a kunyhó körül,
sőt korábban még szarvas is, a fal mellett elhelyezett kővályúra – már ez sincs meg – rájártak a vadak inni. „Voltak »házi állataim« is, ott
lakott egy macskabagoly fönt az egyik fán; a
kunyhóban pedig volt egy pele, az Erika pele,
úgy hívtuk.”
„Itt lehetett érezni tavasszal, mikor érkezik
meg a nyár, mert egyik nap az ember még a
rügyeken, virágokon át átlátott az erdőn, és
egyszer csak kinőttek a levelek és egy zöld

fal vette körbe. Ezek a változások óráról órára történtek, és az ember, aki nem lakik kint a
természetben, hanem csak hétvégenként jár
ki, ezt nem látja. Jön a harkály, itt kopácsol,
ott kopácsol, aztán már csak ott kopácsol,
aztán észreveszem, hogy egyre több forgács
van az egyik fa alatt, aztán mindig csak ahhoz
a fához megy, de már nem ott kopácsol, csak
odamegy mindig, aztán lehet hallani, hogy ott
csivitelnek a harkályfiókák az odúban...”
Amióta évekkel ezelőtt először hallottam,
hogy volt valaki, aki fönt élt az Ezüst-hegy
tetején, az az egyszerű kérdés izgatott, vajon
miért? Miért választotta ezt a rideg hajlékot,
ráadásul hosszabb időre, nem csak egy-két
napra, ameddig könnyebben kitart a lelkese-

dés. „Kalandvágy – vágja rá Kabóca. – Engem
nem a diszkó meg a moziba járás érdekelt, hanem a természet és maga a kaland. És mi az,
amit kevés pénzből meg lehet oldani? Kimegyünk az erdőbe, tüzet rakunk és elvagyunk
mellette. Lehet, hogy én akkor nem teremtettem egzisztenciát, nem szereztem diplomát,
és gyakorlatilag az életem hasznos időszakából kiesett tíz év, de most, közel az ötvenhez
megmondom őszintén, hogy egyáltalán nem
bánom. Annyi mindent tanult az ember itt
akkor, hogy hogyan lehet kint lakni az erdőben, és hogy hogyan tudja az ember magát
a lehető legkevesebb kényelmi
felszereltséggel jól érezni kint a
természetben.”
Kabóca utoljára 2007 körül
szerzett jogot a Pilisi Parkerdőtől a kunyhó használatára.
Azóta azonban nagyot fordult
az élete: családot alapított, az
agglomeráció átellenes oldalán
talált otthonra, és egyre erőteljesebb vaksága miatt sem tudna
már könnyedén feljárni a hegyre.
Látássérült futóként részt vett a
londoni paralimpián, kétszer teljesítette az Ultra Balatont, profi
sportolóként megcsinálta a dupla Iron Mant, ma pedig két gyermekének nevelése köti le napjait.
„A kunyhó ma gazdátlan – mondja. – De hát
nekem a szívem azért itt van. Én azt a nevet,
hogy Ezüsthegyi Kabóca, okkal kaptam. Mind
a kettő ragadványnév, a Kabócát kaptam a
bőbeszédűségem miatt, és pár évvel később
rám ragasztották az Ezüsthegyit, mert én itt
laktam fent, Ezüst-hegyen.”
Cikkünk témájáról Zsákfalvi TV
anyag is készült. A QR-kódot
mobiltelefon kamerájával
elolvasva, vagy a YouTube-on
a Zsákfalvi TV-re rákeresve
tekintheti meg a kapcsolódó
kisfilmet.
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Mi virít itt?

Veszélyben
a leánykökörcsin

A Teve-szikla melletti domboldalon általában
március közepén nyílik ki a kora tavasz talán
legszebb virága, a leánykökörcsin. Februárban
gyakran a leolvadó hó alól, mint szürke pihecsomók ágaskodnak a fedőszőrökkel dúsan
felruházott bimbók, és ez a szöszösség jellemzi a halványlila virágokat, a leveleket és
később a beérő termést is. A leánykökörcsin
természetvédelmi értéke 10 000 Ft, ám ez
sokakat nem tart vissza attól, hogy csokorba
szedjék vagy a terméseit leüssék, de nálunk a
taposás okozhatja majd ennek a szép virágnak
az eltűnését.

Mintegy tíz évvel ezelőtt még csak keskeny
csapás vezetett a szikla mögött, és kevesen ismerték a magas fal felé az átjárót. A területen
áthaladók száma akkor nőtt meg jelentősen,

Impresszum

ujsag@2097.hu

tanösvényekre fűzve a természeti értékeket,
így kijelölhetünk egy kökörcsin-tanösvényt,
kitáblázva a látnivalókat, felhívva a figyelmet
a természetvédelmi értékükre, valamint arra
az egyszerű tényre, hogy amúgy egy nemzeti parkban járnak. Ugyanakkor minimum az
eróziót gátló lépcsőket ki kell építenünk, és ki
lehetne alakítani egy körutat. Lehet, hogy én
aggódom túl a kérdést, de szerintem a kőfal
tetején is célszerű lenne korlátokat kirakni,
mert rossz nézni, ahogy a gyerekek ugrálnak
a szakadék peremén. Véleményem szerint az
átgondolt fejlesztésekkel összhangba lehetne
hozni a turizmust és a természetvédelmet, így
megőrizve a leánykökörcsint a holnapnak is.
fotók: Erdélyi Ferenc
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amikor a közeli kis barlangba geoládát rejtettek el, és attól kezdve a porló dolomiton növő
gyepnek nem volt lehetősége regenerálódni.
Ma széles ösvény vezet felfelé, a taposás nem
kíméli sem a gyepet, sem a virágokat, az erózió megállíthatatlan. Emiatt folyamatosan
csökken a leánykökörcsin-tövek száma, és ha
nem teszünk semmit, akkor sajnos a terület
teljesen lepusztul. A geoláda tulajdonosának
írtunk, megértő volt és áthelyezte a geoládát,
de a már kitaposott széles ösvény vonzza a Teve-sziklához látogatókat, hogy ezen az úton
menjenek fel a fal tetejére.
Néhány évvel ezelőtt a faluban lakó Mihályi
Ferenc és Zsitnyányi Ildikó táblákat helyeztek ki, hogy felhívják az idelátogató emberek
figyelmét arra, hogy min taposnak. Sajnos,
az nem járható út, hogy minden egyes virág
mellé táblát állítunk. Önmagában egy „TILOS
AZ Á” tábla elhelyezése nem lesz visszatartó
erejű, és valószínűleg sokan felszisszennének,
ha lezárnánk az utat, hogy lehetősége legyen
a területnek visszagyepesedni.
Az is hozzátartozik
a képhez, hogy a Teve-szikla talán a legnépszerűbb célpontja
a falunkba látogató
turistáknak, akik közül
főleg a kisgyerekkel érkezők többsége nem is
megy tovább. Ha nem
pusztán problémaként
tekintünk a faluba jövő
emberekre, akkor el
kell gondolkozni azon,
hogy milyen programot
kínáljunk nekik. Kihasználhatjuk a környék
adta
lehetőségeket,

írta:
Erdélyi Ferenc

Projektmenedzser, hirdetésszervező: Gedeon Tímea
Nyomda: B32 Nyomda Kft. Felelős vezető: Deák Kinga
Munkatársak: Aczél Ferenc, Demény Rózsa,
Erdélyi Ferenc, Medvecki Réka, Molnár András,
Nevelős Zoltán, Wittmann Imre, Várkonyi Ágota

Honlap: 2097.hu
Facebook: 2097 Falufórum
Facebook-oldal: 2097 Csoport Egyesület
Újságszerkesztőség: ujsag@2097.hu

Közösség

Öko Klub Pilisborosjenőn
Környezetvédelem a gyakorlatban

Tavaly indult el Pilisborosjenőn az Ökokör, ez a
közösségi életmódzöldítési kezdeményezés. A
résztvevők különböző környezettudatos fortélyokat próbálhattak ki, mindenki tanult valami
újat a többiektől, és megoszthatta másokkal
saját háztartás-zöldítő tapasztalatait. Ráadásul a környezetünket védve sok energiát, vizet
spórolhattunk meg, miközben egyre kevesebb
hulladékot termeltünk. Az Ökokör-program
8 témát ölelt fel (élelmiszer, háztartási vegyszerek, energia, víz, hulladék, pénzügyek,
közlekedés, egészség), ennek lezárásakor
döntöttünk úgy, hogy klub jelleggel folytatjuk,
és minden hónapban találkozunk, közösen ötletelünk, alkotunk. Újabb tagokkal is bővült a
létszám, amikor új helyszínre, a Külső Bécsi úti
településrészre is megszerveztük a klubot.
Ízelítőül néhány az Öko Klub témái közül:
– Hogyan lehet nejlonzacskó-helyettesítő zsákokat varrni maradék textilekből, függönyanyagokból?

– Az Európai Hulladékcsökkentési Hét alkalmából készítettünk közösen egy óriási társasjátékot, amelyen bábuk helyett a gyerekek
lépegethetnek, és egy nagyméretű dobókockával dobhatnak. Hulladékcsökkentéssel, környezetvédelemmel kapcsolatos mezők vannak rajta (például: vásárláskor vittél magaddal
szatyrot, lépj előre 3 mezőt!). Tavasszal, a Föld
napja kapcsán újra játszunk majd vele!
– A boszorkánykonyhánkban mosószert főztünk, amihez csak mosószappan, szódabikarbóna és mosószóda kellett. A bolti öblítő kiváltására is kipróbáltunk más alternatívát ecettel
és illóolajjal.
– Legutóbb pedig háromféle, kenyérre kenhető zöldségpástétomot "kotyvasztottunk". A
fűszeres-hagymás, a hagymás-diós és a zöldséges krém pompás vacsorának bizonyult! Főzés és kóstolgatás közben pedig környezetvédelemmel kapcsolatos kisfilmeket is néztünk.
Terveink között szerepel még: filmklub, ruhacserebere, szemétszedés, komposztálókészítés. Örömmel vesszük a további ötleteket,
kérdéseket, témákat. Itt a lehetőség, ha változtatni szeretnénk a fogyasztási szokásainkon, mert közösen sokkal könnyebb véghezvinni! A találkozók jó hangulatban teltek, hol
egy finom házi sütemény, hol egy csésze forró
tea mellett, sőt a csoporttagokkal még a januári Kevély Körözésen is megtettünk együtt egy
kört.
Az Öko Klub programjai ingyenesek, minden érdeklődőt szeretettel várunk ezekre a
kötetlen, beszélgetős-alkotós estekre!
Részleteket (időpont, helyszín, téma) a
Zsákfalvi-kalendáriumban, illetve a Facebookon, az Ökokör Pilisborosjenő-oldalon találhatnak.

Az üveg második élete
Az üveg szinte 100%-ban újrahasznosítható alapanyag. De akkor tekinthető környezetbarátnak, ha újratöltjük, vagy szelektíven
gyűjtjük. (Mivel kb. 1 millió év alatt bomlik le,
illetve a Nap sugarait összegyűjtve nagyítóként képes meggyújtani a növényzetet, erdőtüzet okozhat.)
Az üveggyárakban a hulladéküveget újra
beolvasztják, és üveget készítenek belőle.
A vegyes, tört üveget az építőipar tudja hasznosítani: útfelületek érdesítésére az
aszfaltba keverik, vagy például hőszigetelő
üveggyapotot állítanak elő belőle.
Az üvegcserép előállításával mind az
üveggyárak, mind pedig a környezetvédelem
jelentős előnyöket élvez, hiszen egyrészről
energiát spórol meg az új üveg előállításakor (1300 °C helyett 900 °C az olvasztókemencében) és az üveggyártáshoz szükséges
alapanyagokat (pl. kvarchomok, mészkő)
teljes mértékben helyettesíti, másrészről
pedig csökkenek a környezeti terhek és a
szén-dioxid-kibocsátás.
A Zöld Bicske kéri, hogy csak ép üveghulladékot tegyünk ki kartondobozban vagy
rekeszben, amelyet könnyen ki tudnak üríteni, majd visszateszik. A műanyag zacskó
nem jó. Az első szállításkor sajnálatosan az
üveghulladékokkal együtt elvitték az alkalmi
műanyag tárolókat is – ezért a szolgáltató
elnézést kér minden érintettől, egyúttal ezek
helyben hagyására felhívták munkatársaik figyelmét. A csomagolási üveghulladékot (befőttes-, sörös-, borosüveg) háromhavonta
viszik el: február 26., június 24., szeptember
30., december 30. (Ezenkívül a Falugondnokságon is van üveggyűjtő konténer.)
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Kalendárium

A kalendárium on-line változata a
2097.hu/esemenyek címen található

Program javaslataikat az
ujsag@2097.hu címre várjuk

Mi

Hol

Mikor

Mosipelus klub

Régi iskola, I. emelet

kéthetente pénteken, 10:00–12:00

Baba-mama klub

Régi iskola, I. emelet

"minden hétfőn, 10:00–12:00
kéthetente védőnői beszélgetéssel"

Hangoló – zenés, énekes foglalkozás kicsiknek

Régi iskola, I. emelet

minden második szerdán, 10:00–11:00

Thai Chi Chuan és Chi-Kung

Reichel József Művelődési Ház

csütörtökönként, 19:00

English Club at Mandelbrot (érdeklődés Mák Andreánál: Mandelbrot Pékség
+36 30 2897 187)

keddenként, 9:00–10:00

Koszorúzás és ünnepi műsor az általános iskola 4. osztályosainak előadásában

Kossuth-táblánál és a Művelődési máricus 13., 17:00
Házban

Helyek a hegyen-túra – Monalovác

Temető, felső kapu

március 14., 9:00

Sváb főzőklub; bejelentkezés: korneliavanderheide@gmail.com

Német nemzetiségi tájház

március 14., 15:00

Fabula bábszínház VUK című bábelőadása

Reichel József Művelődési Ház

március 17., 10:00

Lakossági tájékoztató a koronavírusról – Nagy Dezső

Reichel József Művelődési Ház

március 18., 18:00

Öko Klub

Mandelbrot Pékség

március 18., 18:30

Jenői Szalon – Szegedi Katalinnal

Mandelbrot Pékség

március 19., 18:30

Jenői Kockavetők – társasjátékklub

Reichel József Művelődési Ház

március 20., 18:00

Vízelvezető árok tisztítása – külső PBJ

Panoráma u. és a 10-es út között

március 21., 10:00

Tavaszköszöntő kalandjáték

Reichel József Művelődési Ház

március 21., 17:00

Kertészeti klub

Mandelbrot Pékség

március 22., 10:00

Octovoice Énekegyüttes koncertje

Reichel József Művelődési Ház

március 22., 18:00

Falufórum az ipartelepi bekötőút kapcsán

Reichel József Művelődési Ház

március 27., 18:00

Széki nap – Csoóri Sanyiékkal

Temető u. 12.

március 28., 9:00–24:00

Zeneiskolai koncert

Reichel József Művelődési Ház

április 3., 18:00

Bolhapiac

Reichel József Művelődési Ház

április 4., 10:00–12:00

Sváb főzőklub; jelentkezés: korneliavanderheide@gmail.com

Német nemzetiségi tájház

április 4., 15:00

Jenői Kockavetők – társasjátékklub

Reichel József Művelődési Ház

április 4., 16:00

Zsákfalvi szülinapi piknik – jelentkezés szükséges: ujsag@2097.hu létszámtól függ, később közöljük

április 4., 16:00

Költészet napi ünnepség: Versek kicsit másképpen

Reichel József Művelődési Ház

április 8., 18:00

Machut Réka (MTA) előadása: „A Buda környéki svábság
jogfosztása a háború utan"

Német nemzetiségi tájház

április 17., 18:00

Közmeghallgatás

Reichel József Művelődési Ház

április 17., 17:30–20:30

1 éves a
születésnapi piknik
2020. április 4. 16 óra
előzetes jelentkezés: ujsag@2097.hu

