
Kedves a választási eredményt befolyásolni képes személy! 

 Rám szavazni egy jó döntés. Minden, ami következik, csak ezt alátámasztandó szerepel, ha 

pedig erről már amúgy is meg vagy győződve, akkor felmentelek a további olvasás alól. Ha viszont 

kételkedsz ezen állítás igazságtartalmában, nem ismersz engem vagy lelkiismereted nem hagy jelen 

dokumentum alapos áttanulmányozása nélkül tovasuhanni, olvass csak tovább. 

 2009-ben egy olyan közösséget találtam a Schönherzben, amitől tátva maradt a szám – 

szerencsére annak folyamatos mozgatásával ezt az egészségügyi problémámat sikerült azóta 

leküzdenem. Az elkövetkező években rengeteg mindent kaptam a Háztól, és remélem, hogy a magam 

módján nekem is sikerült hozzátennem valamit. Ahogy teltek az évek, a szememben látható csillogást 

– és a velük együtt járó naivitást – talán felváltotta egy kicsit aggódóbb tekintet és megfontoltabb 

értékítélet, de soha nem szűnt meg a Schönherz második otthonomnak lenni, ahogy tenni akarásom 

lángja is csak környezetvédelmi okokból kapcsolt alacsonyabb fokozatra, a leadott hőmennyiség 

hatékonyabb felhasználása végett. 

 Talán kicsit későn, csak a Kollégiumi Bizottságban Gazdasági Felelőseként eltöltött két évem 

végére ért be az az érzés bennem, hogy nem teszünk – és én sem tettem - eleget a Ház működésének 

hosszútávú fenntarthatósága érdekében. Nem tudni, hogy hány bő esztendő adatott nekünk, de abban 

szerintem megállapodhatunk, hogy az elmúlt pár évben nem igazán szenvedtünk hiányt anyagi 

értelemben véve. Remélem, hogy ennek soha nem lesz vége, de naivitás lenne erre építeni a Ház 

stratégiáját. Másfél évvel ezelőtt elhatároztam, hogy ezt teszem nevelőtanári tevékenységem 

gyújtópontjába, és feltettem a kérdést: hogyan őrizzük meg hosszútávon a Ház kiemelkedő szellemi 

műhely jellegét és világi javait? Aki követte az azóta eltelt időszak történéseit, annak ismerősen 

csenghet ez a három pont, amit ennek érdekében megfogalmaztam: 

• A Ház jogi felépítése fedje le a valós működés kereteit 

• Erősítsük meg a gazdasági adminisztrációt és a felügyeleti szerveket 

• Építsünk gazdasági lábat következetes tartalékolással és a felhalmozott tőke befektetésével 

Ezek megvalósításáért tevékenykedtem az új Alapszabály megszületéséért, ezért terjesztettük 

Küldöttgyűlés elé a tartalékképzéssel kapcsolatos javaslatunkat, és ezen folyamat egy újabb 

állomásaként indulok most a Felügyelő Bizottság egyik székéért – folytatva a már megkezdett munkát. 

Az alapokat úgy érzem, sikerült lerakni, de az építkezésnek haladnia kell. Részt szeretnék venni a 

Felügyelő Bizottság új feladatinak hatékony ellátásában, a titkári rendszer bevezetésében, a 

tartalékolási stratégia végrehajtásában – és hiszem, hogy tapasztalatommal és értékrendemmel 

segíthetek kitaposni a Felügyelő Bizottság előtt álló rögös utat, ami a biztos jövő fele vezet. 

Bizalmatokat kérve, 

Jánvári Bálint József 


