
Hivatal

hírmondó
XXVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2020. november

Sajnos a járványhelyzet tavasz 
óta nemhogy csillapodott vol-
na, még erősebben jelen van 
településünkön. Közös fele-
lősségünk, hogy vigyázzunk 
egymás és a magunk egész-
ségére, védjük az idősebb és 
a veszélyeztetett társainkat, 
segítsük a betegeket és az 
egészségügyben, az oktatási- 
és szociális intézményekben 
dolgozókat. 

Az adventi időszak prog-
ramjai a kialakult helyzet mi-
att ezért hagyományos formá-
ban nem valósulhatnak meg. 
Nem szervezünk tömegeket 
vonzó rendezvényeket, így a 
megszokott Falukarácsony, 
Erdei Mikulás és az adventi 
gyertyagyújtások  eseményei 
vagy elmaradnak, vagy más, 
eddigiektől eltérő, biztonsá-
gos formában valósulnak meg.   

Számos ötlet született azon-
ban, amelyek idén is hozzájá-
rulhatnak a karácsonyra han-
golódáshoz, a készülődéshez. 
Az Önkormányzat és a Műve-
lődési Ház is olyan kezdemé-
nyezéseket támogat és sze-
retne megvalósítani, amelyek 
vagy online formában, vagy 
családi körben, a szabadban 

valósulnak meg. Mert: „Van-e 
érzés, mely forróbban és sej-
telmesebben megdobogtatja 
az emberi szívet, mint az ün-
nep és a várakozás izgalma?” 
(Márai Sándor)

Felállítjuk a karácsonyfát, a 
betlehemet és az adventi ko-
szorút. Szeretnénk, ha az Er-
dei Mikulás idén is ellátogatna 
környékünkre, és még ha nem 
is személyes találkozó formá-

jában, de az általa az erdőbe 
rejtett nyomok után kutatva át-
élhetnék a gyerekek, a családok 
az élményt. A részletekkel kap-
csolatban Csonka Írisz ad majd 
tájékoztatást.

Az önkormányzati honlapon 
több adventi kezdeményezés-
nek is teret szeretnénk adni. 
Tervezünk egy felületet, ahol a 
faluban élő művészek és kéz-
művesek bemutatkozhatnak, 
bemutathatják portékájukat, 
megadhatják elérhetőségeiket. 
Így lehetőségünk nyílik, hogy 
idén is vásárolhassunk a helyi 
alkotók munkáiból, ami nem 
csak nekünk, vevőknek jó lehe-
tőség, hanem nagy segítség az 
idén különösen nehéz helyzet-
be került művészeknek is. Az 
árusok jelentkezését Medvec-
ki Réka várja a remedvecki@
gmail.com e-mail címen.  

A történetmesélés az embe-
riség történetében az együttlét 
egyik formája volt. Most, hogy 
nincs lehetőségünk fizikailag 
találkozni, a technika segítségé-
vel oldhatjuk ezt meg. Adventi 
Mesenaptár néven indítjuk út-
jára új kezdeményezésünket, 
amelyben a tervek szerint 24 
napon át más-más család me-

Az adventi készülődést 
semmi nem veheti el tőlünk

Idén sok minden máshogy alakult a programok és rendezvények 
szervezése terén, mint ahogy az év elején – még a koronavírus járvány 

elterjedése előtt – reméltük. 

Fiala Krisztina a Művelődési Ház 
új vezetője – 3. oldal

Átvehetőek a szelektív 
kukák – 9. oldal

Van-e érzés, mely forróbban és sej-
telmesebben megdobogtatja az emberi 
szívet, mint az ünnep és a várakozás 
izgalma? (Márai Sándor)

„Nem csak lelkünket, portánkat is feldíszithetjük egymásnak (Marton Ferenc munkája)
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Fiala Krisztina a Művelődési 
Ház és Könyvtár új vezetője

A felvételi folyamat szakmai 
ellenőrzésével megbíztuk a 
Nemzeti Művelődési Intézet 
munkatársait. Négy pályázati 
anyag érkezett be, amelyek 
közül sajnos egyik pályázat 
sem felelt meg a követelmé-
nyeknek, mert a pályázók 
nem rendelkeztek − számos 
végzettségük mellett − a tör-
vényben meghatározott vég-
zettséggel. A pályázatot így 
eredménytelenné nyilvánítot-
ta a képviselő-testület. 

A Nemzeti Művelődési In-
tézet munkatársai ugyanak-
kor tájékoztattak arról, hogy 
ilyen esetben lehetőség nyílik 

arra, hogy amennyiben egy 
jelentkező minden más szem-
pontból alkalmas a munkakör 
betöltésére, megbízási szer-
ződéssel felvehető a feladat 
ellátására, amennyiben vál-
lalja, hogy elvégzi a szükséges 
képzést. A képesítés megszer-
zése után egy új pályázati ki-
írást követően pedig munka-
szerződés köthető vele. 

Mivel több ígéretes pályá-
zati anyag is érkezett, szemé-
lyes elbeszélgetésre hívtuk a 
pályázókat. A felvételi bizott-
ságban meghívott pályáztató 
volt Dér András rendező, Fri-
valdszky Bernadett kommu-

nikációs vezető, jelen volt Ne-
velős-Forgács Ildikó a Humán 
Bizottság részéről és Tömöri 
Balázs polgármester. 

Az elbeszélgetések alapján 
a bizottság egyhangúan Fi-
ala Krisztinát javasolta, akit 
„mind szakmai tapasztalata, 
mind kreatív elképzelései, 

mind önismerete kiemel-
ték a többi pályázó közül. 
Személyében úgy véljük, 
hogy egy lelkiismeretes, ér-
tékteremtő és megbízható 
személyt javaslunk a pozíci-
óra” – írta beszámolójában 
Nevelős-Forgács Ildikó. A 
bizottság javaslata alapján 
felkértük Fiala Krisztinát 

a munkakör betöltésére, aki 
nagy örömünkre elfogadta a 
megbízást, és november 16-
án kezdi el a munkát a Műve-
lődési Ház és Könyvtár élén. 
Tartalmas munkát kívánunk 
neki! 

Bozsódi Borbála

Nyár folyamán az önkormányzat kiírta a pályázatot a Művelődési Ház és 
Könyvtár vezetői állásának betöltésére, amelyre szeptember 15-ig vártuk 

az érdeklődők jelentkezését. 

sélhetne a falubelieknek 
saját nappalijából, adventi, 
karácsonyi mesét, novellát. 
Így új családokkal, lakosok-
kal ismerkedhetünk meg. 
Szégyenlősebbek küld-
hetnek csak hangfelvételt 
is. Mesélhetnek gyerekek, 
fiatalok és felnőttek, a pót-
nagyszülőknek meg min-
denki örülne. Nem szüksé-
ges, hogy tökéletes legyen 
a felvétel, a házi videó mo-
biltelefonnal egyébként is 
sokkal családiasabb hatású, 
mint egy steril és profi vi-
deó. Alkotásra fel! Csalá-
dilag filmezni, meséket és 
történeteket keresgélni, fel-
olvasni, adventi díszekkel 
dekorálni jó móka és remek 
készülődési lehetőség a ka-
rácsonyra. Lepjük meg egy-
mást vele faluszinten is!

A felvételeket szintén a hon-
lapon, illetve közösségi olda-
lakon lehet majd megnézni. 

Mesélőnek jelentkezni vagy 
technikai tanácsot kérni Fri-
valdszky Bettinél lehet a fri-
valdszky.bernadett@pilisbo-

rosjeno.hu e-mail címen 
vagy Messengeren.  

A Mandelbrot Pékség 
udvarán, nyitvatartási idő-
ben adománygyűjtést is 
szervezünk, kis könyves 
standokon. A megvásárolt 
könyvekkel a Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgála-
tot támogathatják. A pon-
tos időpontokról később 
adunk tájékoztatást.  

Örülnénk, ha ezen az 
adventen a Művelődési 
Házat és Könyvtárat meg-
ajándékoznák a gyerekek 
karácsonyi, téli témájú raj-
zokkal, a felnőttek pedig 
olyan fotókkal, amelyek azt 
sugallják, hogy jó itt élni 
Pilisborosjenőn. Az első 24 
beküldő képeiből virtuális 
képeslapot is készítünk és 

itt-ott majd rá lehet bukkanni. 
Szívesen feltüntetjük a készí-
tő nevét is, ezért ezt is hozzá 
lehet írni. Mi is várakozunk! 

A rajzokat, fotókat ide várjuk 
szeretettel: pbjmuvhaz@gmail.
com. Hangolódjunk együtt az 
ünnepre!

 „A karácsony a szeretet, és ád-
vent a várakozás megszentelése. 
Az a gyerek, aki az első hóesésre 
vár - jól várakozik, s már vára-
kozása is felér egy hosszú-hosz-
szú hóeséssel. Az, aki hazaké-
szül, már készülődésében otthon 
van. Az, aki szeretni tudja azt, 
ami az övé - szabad és mentes 
a birtoklás minden görcsétől, 
kielégíthetetlen éhétől-szomjá-
tól. Aki pedig jól várakozik, az 
időből épp azt váltja meg, ami a 
leggépiesebb és legelviselhetet-
lenebb: a hetek, órák percek kat-
togó, szenvtelen vonulását. Aki 
valóban tud várni, abban meg-
születik az a mélységes türelem, 
amely szépségében és jelentésé-
ben semmivel se kevesebb annál, 
amire vár.” 

(Pilinszky János) 
Fiala Krisztina 

Támogassuk a helyi kézműveseket, vásároljunk tőlük 
karácsonyi ajándékokat vagy dekorációt

Fókusz
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Fókusz

Fiala Krisztina vagyok. Csalá-
dommal 18 éve élek Ürömön, 
ahol megéltem azt, hogy mi-
lyen örömteli érzés egy kö-
zösséghez tartozni és milyen 
megtartó ereje van annak a 
kapcsolati hálónak, amelyet 
magunk köré építünk. 

Sok évet dolgoztam mul-
tinacionális környezetben, 
pénzügyi területen, de a 
harmadik gyermekem meg-
születése után az értékrend-
em átalakult, a szemléletem 
megváltozott, ezért szociál-
pedagógusi diplomát szerez-
tem prevenció és szabadidős 
tevékenységek szervezése 
szakon, majd pályát módosí-
tottam. 2014 óta az óbudai 
3K Kaszásdűlői Kulturális 
Központban dolgoztam, ahol 
alkotói és baráti légkörben 
szerveztük és alakítottuk a 
vendégek igényeihez igazí-
tott programokat (színház, 
koncert, kiállítás, Lelki Fröcs-
cs  sorozat, évadzáró utca-
színház, tanfolyamok, családi 
programok, nyári táborok, 
ünnepek stb.) Mivel nemcsak 

szakmai, hanem pénzügyi, 
beszerzési, szabályszerű mű-
ködési feladatokat is elláttam, 
az itt szerzett tapasztalataim 
alapján úgy éreztem, hogy a 
pilisborosjenői Reichel József 
Művelődési Ház és Könyvtár 
vezetőjeként be tudom válta-

ni a hozzám fűzött reménye-
ket.

Úgy érzékeltem, hogy az 
utóbbi években Pilisboros-
jenőn pezsgő, lendületes 
közösségi élet indult meg 
lelkes, jószándékú, kezdemé-
nyező művészek, szakembe-
rek és önkéntes támogatók 
részvételével. A pályázati 
felhívásban vonzó volt szá-
momra az a célkitűzés, hogy 
a meglévő közösségek között 
hidak épülhessenek. Értéke-

lem a nyitottságot és a komp-
romisszumkészséget, amely 
nekem is fő tulajdonságom. 

A jövőre új helyszínre 
költöző művelődési ház és 
könyvtár meg fogja terem-
teni a lehetőséget értékes és 
izgalmas − művészeti, tehet-

séggondozó, készségfejlesztő 
és ismeretterjesztő − progra-
mok megvalósításához, igazi 
klubélet kialakulásához. A 
könyvtár látogatóit is méltó 
körülmények között fogad-
hatjuk majd a felújítások 
után. Az épület körüli udvar, 
kert pedig tartalmas szabad-
téri, családi programoknak, 
alkotói táboroknak adhat 
otthont. 

Egyik fő célom, hogy min-
den korosztály megtalálja 

a számára legmegfelelőbb 
kikapcsolódási, szórakozási, 
alkotói, sportolási lehetősé-
geket, illetve az, hogy min-
den érdeklődő egy élő, be-
fogadó közösséghez tudjon 
kapcsolódni.  

A másik fő célom, hogy in-
tézményünk továbbra is ott-
hont nyújtson a borosjenői 
alkotó és művészeti közössé-
geknek, civil és nemzetiségi 
szervezeteknek, helyi kezde-
ményezéseknek. A kulturá-
lis értékek – az ünnepeink, 
a néptánc, a kézművesség, a 
sváb hagyományok – megőr-
zése, ápolása, megélése és át-
adása is fontos a számomra. 

Szívügyemnek tekintem, 
hogy elsősorban a helyi 
szellemi és természeti érté-
kekre alapozva működtes-
sük a művelődési házat és a 
könyvtárat. Szeretnék minél 
több bemutatkozási lehető-
séget biztosítani a falubeli 
művészek, előadók, alkotók, 
csoportok részére és olyan 
szabadtéri, évszakhoz kötő-
dő programokat szervezni, 
amelyek igazi élményt nyúj-
tanak a helyi lakosoknak és 
az ide kirándulóknak is. 

Mielőbb szeretném megis-
merni az itt élő művészeket, 
alkotókat, mestereket, az itt 
működő szervezeteket, in-
tézményeket, feltérképezni 
az együttműködési lehetősé-
geket és az itt lakók igényeit. 

Bátran keressenek ötlete-
ikkel, javaslataikkal! Köszö-
nöm a bizalmat!  

A vírushelyzet miatt sajnos 
most a találkozási lehetősé-
geink korlátozottak. Vigyáz-
zunk magunkra és egymásra! 
Áldott szép adventet és jó 
egészséget kívánok mindany-
nyiuknak! 

Művelődési Ház és 
Könyvtár jelenleg zárva.

A könyvet házhoz 
program továbbra 
is igénybe vehető:

+36309507782 
programok@

pilisborosjeno.hu

Fiala Krisztina bemutatkozása

„Örömteli érzés egy 
közösséghez tartozni”

Úgy érzékeltem, hogy az utóbbi 
években Pilisborosjenőn pezsgő, lendü-
letes közösségi élet indult meg 

„
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Polgármester: Tömöri Balázs; 112 mellék
polgarmester@pilisborosjeno.hu; +36 30 950 7782 

Alpolgármester: Komlós Tibor; 112 mellék
alpolgarmester@pilisborosjeno.hu; +36 30 950 7782 

Jegyző: Dr. Horti István; 112 mellék
jegyzo@pilisborosjeno.hu; 

Főépítész: Jámbor László 
minden héten hétfői napon Skype-on 
13.00 órától 17.30 óráig fogadóórát tart 
(Skype cím: jambor.laszlo43@gmail.com)
foepitesz@pilisborosjeno.hu; 

Kommunikációs vezető: 
Frivaldszky Bernadett; frivaldszky.bernadett@pilisborosjeno.hu

Polgármesteri referens:  
Csonka Írisz; 112 mellék; csonka.irisz@pilisborosjeno.hu;  
+36 30 950 7782 
(lakossági ügyek, polgármesteri fogadóórák előjegyzése stb.)

Hatósági Iroda: 
hatosag@pilisborosjeno.hu
Jegyzői referens, igazgatási ügyek: Oláh Tibor; 120 mellék; 
olah.tibor@pilisborosjeno.hu

Anyakönyvvezető: Bajáczky Dóra minden héten kedden 13.00 órá-
tól 16.00 óráig (118 mellék) anyakonyvezeto@pilisborosjeno.hu, il-
letve Ürömi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási időben

Szociális ügyek, lakcím- és házszám igazolás: hétfő és szerdai 
ügyfélfogadási idő keretén belül Pappné Fehér Anna, 114 mellék; 
igazgatas@pilisborosjeno.hu

Hagyatéki ügyek: Szirák Marina; 118 mellék; 
szirak.marina@pilisborosjeno.hu 

Műszaki ügyek: Boros Gábor Szabolcs; 118 mellék; 
boros.gabor@pilisborosjeno.hu

Közterület-felügyelő: Szollár György; 120 mellék; 
kozterulet@pilisborosjeno.hu; +36 30 605 2577

Adócsoport: ado@pilisborosjeno.hu 
(előzetes bejelentkezés szükséges!)
Lapusnyik Judit  csoportvezető, 122 mellék
Bányai Szalai Petra, 121 mellék
Varga Márta, 126 mellék, 
Zalatnay Judit , 119 mellék

Pénzügyi iroda: penzugy@pilisborosjeno.hu
Porosné Pataki Anikó irodavezető; 128 mellék

Vaddisznókártól 
a kátyú bejelentésig

Lakossági igényként merült fel egy cikksorozat készítése, melyben körbejárunk 
konkrét ügyeket a vaddisznókártól a kátyú bejelentésig. Mit tehet a lakos, mik az 

Önkormányzat lehetőségei? Ehhez bevezetésként a hivatal dolgozói  összegyűjtöt-
ték, hogyan lehet elérni a hivatalt. Különösen aktuális ez most a járvány idején. 

A következő hónapokban pedig konkrét ügyek intézését mutatjuk be.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink szíves fi-
gyelmét, hogy a járványhelyzet ideje 
alatt csak időponttal rendelkezők ke-
ressék hivatalunkat az ügyfélfogadási 
napokon is, illetve elintézendő ügyeikkel 

kapcsolatban előzetesen ér-
deklődjenek telefonon, vagy 
e-mailben is kérhetnek infor-
mációt az önkormányzat és a 
hivatal dolgozóitól. Személye-
sen csak tudjuk fogadni a la-
kosságot, amikor másképpen 
nem elintézhető ügyekről van 
szó. Ilyenek: 

• lakcímbejelentés, 
• adóügyek, 
• anyakönyvi és hagya-

téki ügyek (nyilatkozat 
kitöltése és leadása)

Ügyfélfogadás a Hivatalban:
Hétfőn: 13.00 – 18.00 óráig
Szerdán: 8.00 – 12.00 óráig és 
13.00 - 16.30 óráig

Időpont foglalás a következő módokon:
Központi telefonszám: 
+36 26 336 028
E-mail: hivatal@pilisborosjeno.hu
Online időpont foglalás: 
pilisborosjeno.hu
Ügyfélszolgálat helyett a két bejára-

ti ajtó közé elhelyezett dobozba tudják 
bedobni a lakosok a kitöltött nyomtat-
ványokat. Ugyanitt elérhetőek  elvitelre 
üres nyomtatványok is.

Mindannyiunk egészségének védelmét 
szem előtt tartva, a gyors és hatékony 
ügyfélfogadás érdekében kérjük a hiva-
tallal való szíves együttműködésüket! 

Köszönettel, 
a hivatal vezetői és dolgozói

Összeállította: Vörös Ildikó

Hivatal
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Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma európai uniós fejlesztés-
politikáért felelős államtitkára 2020. no-

vember 10-én érkezett Pilisborosjenőre. 
Tömöri Balázs polgármester és Bubik 
Szabolcs képviselő vezette körbe Pilis-

borosjenőn. A több órás bejárás során 
átbeszélték a település legégetőbb prob-
lémáit.

Vitályos Eszter államtitkár ismerkedő 
látogatáson járt falunkban

Az Egészségipari Támoga-
tási Program nem pusztán a 
mostani válsághelyzetre való 
reagálás, része a kormány 
gazdaságpolitikai terveinek, 
amelyek azt célozzák, hogy a 
magyar gazdaság felkészül-
jön a járvány utáni helyzetre 
is – jelentette ki Varga Mihály 
a program újabb támogatási 
szerződéseinek aláírási ün-
nepségén. Az aláíró vállalko-
zások összesen 2,5 milliárd 
forintnyi beruházást valósíta-
nak meg.

A járványhelyzettel az 
egészségipar, az ellátáshoz 
szükséges eszközök és gyógy-
szerek gyártása stratégiai 

ágazattá vált, világos tehát, 
hogy Magyarországnak a sa-
ját lábára kell állni az egész-
ségiparban is – jelentette ki 
Varga Mihály. Mint fogalma-
zott: azokat a beruházásokat 
támogatjuk, amelyek erősítik 
az önállóságot, az önellátást, 
és a növekedés további forrá-
sát jelentik. 

A MEDITOP Kft. mostani 
fejlesztése a vírusfertőzés 
megelőzéséhez és a betegek 
kezeléséhez szükséges gyógy-
szerek előállításához kapcso-
lódik. A több mint 1,6 milli-
árd forintos beruházáshoz a 
kormány 1,5 milliárd forinttal 
járul hozzá. 

Gratulálunk az eredményes 
munkájukhoz!

Forrás: Pénzügyminisztérium

1,5 milliárd támogatást 
kapott a Meditop

A kormány támogatja Magyarország önállóságát és 
növekedését elősegítő vállalkozásokat

Dr. Ács Zoltán és dr. Greskovits Dávid ügyvezető igazgatók 2020. november 
6-án a támogatási szerződés ünnepélyes aláírásán
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Intézményeink

Izgulok

Izgulok az óvodáért, izgulok 
a gyermekekért, a szülőkért, 
munkatársaimért, magamért 
és a családomért. És az jár a 
fejemben, mint talán minden-
kinek, hogy talán én nem ka-
pom el, az óvodát elkerüli a ví-
rus, hiszen úgy vigyázunk. Ha 
el is kapom, egészséges, erős 
vagyok, nem lehet baj belőle. 
Aztán itt van tessék. Először 
egy munkatársunk férje lett 
beteg. Fiatal, erős férfi, de na-
gyon rosszul volt, szerencsére 
már jól van. És akkor beüt a 
ménkű. Egy óvodapedagógus, 
majd én, a lányom, dajkák, 
mindenki Árpi bácsija. Bete-
gen is nyomozok, hogy kinek 
kell ilyenkor szólni. Jelenté-
seket, kimutatásokat kell írni 
az Oktatási Hivatalnak, az 
ÁNTSZ-nek. Mindenki mond-

ja, hogy vigyázzak, pihenjek, 
de minden azonnal kell, hogy 
beindulhasson a gépezet. Lá-
zasan töltöm ki a táblázato-
kat, csak utólag derül ki, hogy 

hiányosak, nincs meg minden 
adat. Autóba ülök, felmegyek 
a bezárt oviba a naplóért, a 
gyermekek adataiért. Az Ok-
tatási Hivatal elrendeli a tel-
jes óvoda bezárását 2 napra. 
Az ÁNTSZ karanténba helyez 
dolgozókat, gyermekeket 10 
napra, folyik a kontaktkuta-

tás. Egymásra mutogatnak, 
hogy a másik hatóság rendel-
kezik a továbbiakról, de még-
sem. A fenntartóval folyik az 
egyeztetés. 

Ezután már minden mon-
dat úgy kezdődik, hogy: ha, 
talán, esetleg. Közben az 
egész országból jönnek a hí-
rek, a nem jó hírek. Az óvoda 
az őszi szünet után ismét, de 
csökkentett létszámmal mű-
ködik, folyamatosan takarít-
ják, fertőtlenítik. 

Kint minden szürke, egész 
nap esik az eső, nekem pedig 
szörnyen fáj a fejem, alig von-
szolom magam, lázas vagyok, 
félek, aggódom a lányomért, a 
beteg dolgozókért, az óvodá-
ért, mindenkiért és próbálok 
folyamatosan intézkedni. 

Először azt gondoltam, 
hogy valami vidámat, köny-
nyűt írok erről az egészről, 
úgyis tele vagyunk mindenfé-
le frusztrációval, de most nem 
megy. Ez az egész COVID mint 
egy nagy, szürke felhő bebo-
rítja az életünket. És mégis, 

valamibe csak meg kell ka-
paszkodni. 

Gondoskodó családtagok, 
barátok és barátnők, segítő 
szomszédok, aggódó, tett-
re kész közösség. Fogalmam 
sincs, milyen lehet máshol, 
városban, olyan helyeken, 
ahol nem ismerik egymást az 

emberek. Nekem folyamato-
san csörög a telefon, jönnek 
az üzenetek, aggódnak, se-
gíteni akarnak. Beesteledik, 
napok, órák egymásba foly-
nak. Egyik ágyból a másikba, 
álomból, félálomba, elmegy 
a szaglásunk, ízlelésünk, alig 
van étvágyunk. (Az egész 
betegségben ez utóbbi az 
egyetlen pozitív, rajtunk kí-
vül.) Újabb megbeszélés az 
ÁNTSZ szakembereivel, letelt 
a tíz nap, lassan talán tény-
leg meggyógyulunk. És ak-

kor megint becsap a villám. 
A lányomhoz ki kell hívni a 
mentőket. Izgalom, izgalom, 
izgalom. Aztán megnyugvás, 
nincs nagy baj. De másnap 
olyan rosszul leszek, hogy 
hozzám is mentőt kell hívni. 
Órákat ülök a kórház udvarán 
egy részben nyitott sátorban, 
egy hideg széken, néha kicsit 
megvizsgálnak, aztán este ki-
lenckor hazaengednek. Szin-
te mindenkit, aki előttem és 
utánam érkezik, mert nincs 
szabad ágy. Azóta sem vagyok 
jobban, de gyógyulok és izgu-
lok. Mindenkiért.

Talán a szokásosnál is megterhelőbb most intézményvezetőnek lenni. 
Rengeteg izgalom ezekben a napokban, hetekben, hónapokban. 

Kútvölgyi Eszter óvodavezető szubjektív beszámolója

Nekem folyamatosan csörög a 
telefon, jönnek az üzenetek, aggódnak, 
segíteni akarnak. 

„
Anya és lánya együtt küzd a betegség ellen - értelmezhető most így is egy koráb-
bi közös Facebook képük
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ZÖLDHULLADÉKGYŰJTŐ ZSÁK
Zöldhulladékot a fényképen is 

látható nejlonba helyezve viszik 
el a szolgáltató dolgozói (más 
típusú zsákok nem használha-
tóak), illetve azokat az ágakat is 
begyűjtik, melyek öl méretben 
vannak levágva és összekötözve 
(kb. 1 m). Évente 8 db zacskó 
jár ingyen a hulladékszállítási 
szerződéssel rendelkező háztar-
tásoknak, ezen felül a szerződött 
ügyfelek megvásárolhatják Per-
linger Györgyi boltjában: 2097 
Pilisborosjenő, Fő út 45. 

Idei utolsó zöldhulladék el-
szállítás napja: 2020. november 
27. péntek. Hétfőn a közterület 
felügyelet körbejár a faluban a 

szabálytalanul kihelyezett, ezért 
el nem szállított és kint maradt 
zsákok ügyében.

KOMMUNÁLIS 
HULLADÉKGYŰJTŐ ZSÁKOK

2020 októberétől  a pilisbo-
rosjenői zsákárusító helyen már 
nem árusítható a kommunális 
hulladékgyűjtő zsák, melyet 
csak az az ingatlantulajdonos 
tud igényelni, aki szerepel a köz-
szolgáltató nyilvántartásában. 
Pilisborosjenőn sok olyan ingat-
lantulajdonos van, akinek − sza-
bálytalanul! − nincs megkötött 
szolgáltatása a közszolgáltatóval 
és alkalomszerűen vásárolta a 

kommunális zsákokat a kukák 
kiváltására. Ez a továbbiakban 
már nem lehetséges. 

A szolgáltatással nem rendel-
kező lakosok keressék fel sze-
mélyesen az ügyfélszolgálatot. 
A kitöltendő adatlapok elérhe-
tőek Perlinger Györgyinél, illet-
ve a pilisborosjeno.hu oldalról 
is letölthetőek, majd − kitöltve 
− beküldhetőek e-mailben vagy 
postai úton.

E-mail cím: ugyfelszolgalat@
kommunaljunk.hu

Postacím: 2510 Dorog, Bécsi 
út 79-81.

Személyes ügyfélszolgálat 
címe: 2510 Dorog, Hantken  
Miksa utca 8. 

Ágdarálási szolgáltatást 
november 27-ig lehet igény-
be venni a közeledő tél miatt. 
Kérjük szíves megértésüket!

Tudnivalók a hulladékzsákok 
megvásárlásáról és használatáról

Október közepén geotechni-
kussal találkoztak a kivitelező 
Bola95 Kft. képviselői és Herbály 
Attila, az önkormányzat műszaki 
ellenőre. Erre azért volt szükség, 
mert a talajban talált vízlencse 

miatt szakértői útmutatóval el-
látott újabb tervek kellettek a 
folytatáshoz. Ennek megérkezte 
után elkészült a többletköltsé-
gekkel kiegészített árajánlat, 
és újraindult a buszöböl kiala-

kítása.  November 11-én 
Tömöri Balázs polgár-
mester, Komlós Tibor al-
polgármester, Buzás Ist-
ván, a Műszaki Bizottság 
elnöke és Herbály Attila 
műszaki ellenőr ismétel-
ten találkoztak a kivitele-
zővel, hogy megbeszéljék 
a szükséges technológiai 
lépéseket, ellenőrzési 
pontokat és módszereket. 
Fontosnak tartják ugyan-

is, hogy a szakszerű-
ség legyen a vezérelv, 
és ne a kapkodás, 
még akkor is, ha 
számtalan váratlan 
akadállyal kellett 
eddig megküzde-
ni (építés közbeni 
áttervezés a Közút 
kérésére, rajzokon 
nem jelzett Elmű ká-
bel felbukkanása, a 
rossz altalajból adó-
dó nem megfelelő 
talajmechanikai mérések, víz-
lencse miatti szakértő bevonása) 
és - érthetően - nagy a lakossági 
nyomás. A november 13-i talaj-
terhelési laborvizsgálat nagyon 

jó eredményt hozott.  Jelenleg 
a buszöböl befejezésének reá-
lis időpontja decemberre esik, 
amennyiben az időjárás is ke-
gyes lesz.

Újabb akadály hárult el 
a buszöböl befejezése elöl

Fontos, hogy a szakszerűség legyen a vezérelv, és ne a kapkodás, 
még akkor is, ha számtalan váratlan akadállyal kellett eddig megküzdeni

Hivatal
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Megkezdődik a szelektív 
kukák kiosztása

A táblázatban olvasható időpontokban, az 
Egészségház alsó parkolójának szélénél, a 
Reitter pincénél  vehetők át az új gyűjtő-
edények. A kuka átvételéhez szükséges az 
átvételkor a lakcímkártyát bemutatni. Ha 
bizonytalan abban, hogy van-e érvényes 
szerződése a nálunk lévő – szolgáltató ál-
tal megküldött – lista alapján vagy egyéb 
kérdésekben az alábbi címen tud velünk 
kapcsolatba lépni: 

hulladekszallitas@pilisborosjeno.hu.
Meghatalmazással egymásnak (pl. az 

autó nélküli szomszéd néninek, nagyma-
mának, stb) is elvihetjük a kukát, de ehhez 
meghatalmazás szükséges és mindenkép-
pen szerepeljen rajta a hulladékszállító 
céggel szerződő neve és a szolgáltatást 
igénybevevő ingatlan címe. 

2021. januárjában is fogunk biztosíta-
ni átvételi lehetőséget azoknak, akiknek 
a fentiek alapján nem sikerült átvenniük 
gyűjtőedényeket. Szűkös tárolási lehető-
ségeink miatt még nincsen fizikailag a fa-
luban az összes kuka, de a szolgáltatóval 
együttműködve  igyekszünk a fogyásnak 
megfelelően feltöltettetni a készletet, hogy 
folyamatosan tudjuk kiosztani. A kukához 
kapnak egy matricát is (lásd fénykép), 
amit otthon fel kell ragasztaniuk a kukára, 
úgy fogja elvinni a szolgáltató.

Az alábbi rend szerint lehet jönni a gyűjtőedényekért, természetesen maszk-
ban és egymástól másfél méter távolságot tartva. Javasolt saját tollat is hozni.

November 23.       hétfő 9 - 13 h külső településrész: 
lehetőleg a nyugdíjasok

November 24-27. szerda és péntek 9 - 13 h
kedd és csütörtök  14 - 18 h

külső településrész:
minden más lakos

November 30. hétfő 9 - 13 h patak folyása szerinti bal 
(Kevély felőli) oldal: 
lehetőleg a nyugdíjasok

December 1-4. szerda és péntek     9 - 13 h
kedd és csütörtök  14 - 18 h

patak folyása szerinti bal 
oldal: 
minden más lakos

December 7. hétfő 9 - 13 h patak folyása szerinti jobb 
(Kövesbérc felőli) oldal: 
lehetőleg a nyugdíjasok

December 8-11. szerda és péntek     9 - 13 h
kedd és csütörtök  14 - 18 h

patak folyása szerinti jobb 
oldal: 
minden más lakos

December 14-18. hétfő 9 - 13 h
szerda és péntek 9 - 13 h
kedd és csütörtök  14 - 18 h

bármely területről azok, 
akiknek nem sikerült a 
megadott fenti időpontban 
átvenniük a kukát: hétfőn 
lehetőleg a nyugdíjasok

patak folyása 
szerinti jobb oldal

patak folyása 
szerinti bal oldal
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Engedélyeztesse kútját!

A lakosság segítése érdekében Pi-
lisborosjenő Község Önkormányza-
ta – figyelemmel a helyi környezet- és 
természetvédelem, vízgazdálkodás, víz-
kárelhárítás megvalósulására, valamint 
községünkben a jogkövető magatartás 
biztosítására –, közösségi szervezés-
sel segíteni kívánja a lakosok régen, ill. 
engedély nélkül létesített ásott és fúrt 
kútjainak fennmaradási és üzemelteté-
si engedélyeztetését. Szakmai tudással 
és tapasztalattal is rendelkező, a piaci 
ár töredékéért dolgozó szakemberek: 
Ringhofer János geográfus, valamint 
Gerstenkorn András vízkészlet-modelle-
zési szakértő a jelentkezők tulajdonában 
lévő kutak felmérését az alábbi napokon 
végzik:

2020. december 11. (pénteken) 
8:30 -12:00 között

2020. december 12. (szombaton)
 8:30 -12:00 között

Természetesen egyénenként, később 
is lebonyolítható a vízjogi engedélyezte-
tés-de már most is csak többszörös áron 
lehet találni erre jogosult szakembert – , 
ezért mindenkinek azt tanácsoljuk, hogy 
most végeztesse el. Az összeírás környe-
zetünk védelmét és az erőforrásainkkal 
való felelős gazdálkodást szolgálja.

A jegyzői hatáskörben engedélye-
zett fúrt kutak engedélyeztetésének 
vállalási díja ebben az esetben csak 
11.000 Ft/kút, ásott kutaké 6.000 Ft/kút. 
(Illetéktől, igazgatási és szolgáltatási díj-
tól, egyéb járulékos költségektől mente-
sen.)

JELENTKEZÉS MÓDJA

Kérjük a telek valamennyi tulajdonosa 
otthon töltse ki az önkormányzat ügyfél-
szolgálatán, vagy a honlapon található 
kútengedélyeztetési adatlap személyes 
adatait a kútvizsgálat időpontjáig, és  

 
adja át a helyszínen a szakembereknek. A 
Hivatal műszaki ügyintézőjénél a boros.
gabor@pilisborosjeno.hu e-mail címen, 
vagy a 06-26-336-028/118 telefonszá-
mon 2020. december 4. napjáig lehet 
jelentkezni, hogy melyik idősáv lenne 
Önöknek megfelelő, amikor a szakembe-
rek megvizsgálhatják az engedélyeztetni 
kívánt kutat.

Reméljük, hogy a lakosság minél na-
gyobb arányban él ezzel a lehetőséggel! 
Bővebb információ: 

info@kutengedelyeztetes.hu

További információ, egyéb feltéte-
lek, tudnivalók:

Emlékeztetőül: a település jegyzője 
saját hatáskörében az alábbi feltételek 
mellett járulhat hozzá a fennmaradási 
engedély kiadásához:

–  magánszemély a kérelmező
–  500 m3/év vízigénybevétel alatti
–  a vízkivétel házi ivóvízigény és a ház-

tartási igények kielégítését szolgálja
–  a kút nem gazdasági célú vízigényt 

szolgál

Jegyzői hatáskörön túl, katasztrófavéde-
lem által elbírált fúrt kút engedélyeztetése 
19.000,- Ft/kút, ásott kúté 14.000,- Ft/kút.

A hatályos jogszabályok szerint az engedély nélkül létesített ásott vagy 
fúrt kutak tulajdonosainak 2023. december 31-ig kell kérelmezni a 

tulajdonukban álló kút fennmaradási, avagy megszüntetési 
engedélyezési eljárását.

Gyűjtések
rászorulóknak

CIPŐSDOBOZ GYŰJTÉS

Kérjük, érdeklődjenek Ludasi Évánál 
(Családsegítő vezetője) a 

+36 70 947 9884 vagy a 
+36 70 670 8973-as telefonszámon, 

illetve a pbjcsaladsegito@gmail.com 
e-mail címen. A titkos információk 
alapján összeállított dobozokat (tartós 
élelmiszert és pénzt a rászorulóknak) 
várják a Családsegítőben (Iskola u 2.), 
december 12-én 8-11-ig. Az udvaron 
veszik át az adományt, kérjük maszk-
ban jöjjenek.

COVID GYŰJTÉS
Időszak: mostantól újra folyamatos
Bankszámlaszám: 
2097 Csoport Egyesület 
73612102-10212408-00000000 
Közleménybe írják rá: 
„Adomány rászorulóknak Covid-19”
További információk: 
Facebook – ildima.nevelosforgacs

Hivatal
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Pályázat

Külső településrészeket és az 
ófalut is érintő fejlesztésekre 

kértünk támogatást

Siker esetén a régóta hiányzó gyalogos és 
buszos közlekedés feltételei javulhatnak, 
akár 100%-os támogatással. Ezekkel 
mind a falu lakosságának, mind az idelá-
togató kirándulók közlekedésbiztonsága 
jelentősen javulhat. A tervezett fejlesz-
tés egyes elemeinek megvalósítását a 
Magyar Közút Pest Megyei Igazgatósága, 
Solymár Önkormányzata és a Magyar 
Természetjáró Szövetség is támogatja.  
A pályázatunkban szereplő tervezett fej-
lesztések:

Közlekedésbiztonsági 
beruházások

Kövesbérci utca - Bécsi út (10. sz. főút) 
csatlakozásnál közvilágítás-fejlesztés-
sel együtt kiépítendő gyalogátkelőhely 
létesítése. A gyalogátkelőhely létesítése 
közlekedésbiztonsági szempontból el-
engedhetetlen, tekintettel arra, hogy a 
Kövesbérci utca mentén halad keresztül 
az Országos Kéktúra útvonala is, jelen-
leg rendkívül balesetveszélyes átveze-
téssel a 10. sz. főúton keresztül mind a 
gyalogosok, mind a túrázók számára. Itt 
az elmúlt években sajnos több gázolás is 
történt. 

Szintén gyalogos átkelőhely létesítése 
tervezett a Téglagyári úti buszmegál-
ló közelében, melynek során a meglévő 
buszmegálló felújítása, valamint a másik 
oldali hiányzó buszmegálló kiépítése is 
megtörténik, hozzátartozó járda kiépí-
tésével.

 

Gyalogos közlekedés  
feltételeinek javítása

A Kövesbérci utca - Bécsi út találkozá-
sától az Országos Kéktúra erdei gyalogút 
szakaszának kezdetéig kiépítésre kerül-

ne egy modern P+R parkoló és a hozzá 
vezető burkolt gyalogjárda. A gyalogjár-
da Bécsi út felőli vége csatlakozik a 10. 
sz. főúton kiépítendő tervezett gyalogát-
kelőhelyhez.

 
Autóbuszöblök felújítása, fizikai 

állapotának a javítása, továb-
bá a szükséges akadálymentes 

járdakapcsolatok kiépítése

A tervezett gyalogátkelőhelyek létesí-
tésével szoros összefüggésben és ahhoz 
kapcsolódóan tervezzük a Bécsi út (10. 
sz. főút) menti településrész leromlott 
állapotú buszmegállóinak felújítását, 
színvonalas, fedett buszmegállókkal ki-
építve. Jelen fejlesztés során a 10. sz. főút 
nyomvonalán 3 buszmegálló pár kerülne 
felújításra, és a Téglagyári útnál jelenleg 
hiányzó buszmegálló kerülne kiépítésre. 

 Járda kiépítése lakott 
területen belül

Az ófaluban, a Levendulás előtt lévő 
üres önkormányzati telken 24 férőhelyes 
új bölcsődeépítést valamint 60 férőhe-
lyes óvoda bővítést tervezünk. Ezen in-
gatlanfejlesztéshez azonban infrastruk-
túra-fejlesztésekre is szükség van. Ennek 
megfelelően a Kossuth tértől a hiányzó 
járdaszakaszok kiépítése is megvalósul-
na jelen beruházás során, mivel ez az 
óvodához, bölcsődéhez, a sportpályára 
és a játszótérre tartó kisgyerekeseknek, 
babakocsisoknak közlekedésbiztonsági 
szempontból fontos fejlesztést jelent.

Az Ilona utca - Fő út kereszteződésé-
től a Fő út 13. számig a buszmegállóhoz 
vezető gyalogos járda teljes mérték-
ben hiányzik, a gyalogosok az útpályán 
közelítik meg a buszmegállót. Annak 
megközelítése biztonságos gyalogos jár-
dán elengedhetetlen, a jelenlegi helyzet 

Fontos pályázati lehetőséggel éltünk novemberben, beadtuk a Versenyképes 
Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) Fenntartható Közlekedés-

fejlesztés Pest Megyében című kiírására pályázatunkat.
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Új szintre léptek 
a közmeghallgatások

Élő közvetítések és e-mailen megküldhető kérdések segítették a széles bevonást

A járványtól függetlenül sze-
rettük volna megújítani a köz-
meghallgatásokat, hogy a tör-
vényben meghatározott módon 
tölthessék be feladatukat, misze-
rint olyan fórumok lehessenek, 
ahol a lakosok megkereshetik 
közérdekű kérdéseikkel válasz-
tott képviselőiket.

Az alkalmak biztonságossá té-
tele további motivációt jelentett 

ahhoz, hogy egyrészt megszer-
vezzük az élő internetes közve-
títést, másrészt népszerűsítsük 
az internetes azonnali, illetve 
emailben is megküldhető kérdé-
sek lehetőségét.  Harmadrészt 
3 földrajzi részre bontva a falu 
lakosságát koronavírus-kompa-
tibilisabbá tettük a közmeghall-
gatást, és egyúttal több alkalmat 
is biztosítottunk, valamint a kül-

területen élőknek testközelbe is 
vittük a közérdekű kérdések fel-
tevésének lehetőséget.

Tapasztalatunk szerint jól 
fogadták a lakosok a változtatá-
sokat, kulturált és konstruktív 
hangulatban teltek a meghall-
gatások. Az ófaluban inkább az 
online részvétel volt erősebb, a 

Téglagyár székei viszont mind 
tele voltak érdeklődőkkel. A fel-
tett kérdések nagyon sokszínűek 
voltak, a legnagyobb érdeklődést 
az ipartelepi bekötőút váltotta ki. 
A felvételek visszahallgathatók a 
Facebookon és a honlapon egy-
aránt, a jegyzőkönyvek is feltöl-
tésre kerültek.

közlekedésbiztonsági szempontból nem 
megfelelő.

Az Ilona utca - Fő utca kereszteződésé-
től a Fő út 1. számig húzódó gyalogjárda 
korszerű és megfelelő műszaki színvona-
lú, közvilágítás-fejlesztéssel járó felújítá-
sa közlekedésbiztonsági szempontból 
elengedhetetlen, tekintettel arra, hogy 
ezen szakaszon a gyalogosforgalom, de 
még a kerékpáros forgalom is jelentős az 
általános iskola miatt. 

 
Igényes P+R parkoló helyek 

kiépítése az ófalu elején
Hétvégenként akár több száz autóval 

érkeznek kirándulók a faluba. A parko-
lási igények kielégítésére ingyenes P+R 
parkolót tervezünk az ófalu elején, me-
lyek sorompóval, térfigyelő kamerával, 
jegyszedő épülettel, vízelvezetéssel, 

„Smart” megoldásokkal és elektromos 
autók számára létesített elektromos 
töltőállomással kerülnének kiépítésre. 
A P+R parkolók kiépítésére jelenleg 2 
alternatív helyszínjavaslat áll rendelke-
zésre, amely jövőbeni vizsgálatok és ter-
vezés során kerül pontosításra. 

Tömöri Balázs

Pályázat
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Dolgozói jegyzet

Mi fán teremnek 
a birtokvédelmi perek?

Magyarországon jelenleg 
több mint 1280 jegyző gyako-
rol birtokvédelmi hatáskört. 
Évenként átlagosan hétezer 
birtokvédelmi eljárásban – az 
ellenérdekű feleket is számol-
va – legalább tizennégyezer 
állampolgár vitáját intézik a 
jegyzők.

Lényeges szempont ezért 
– mint más hatósági vagy bí-
rói eljárás során –, hogy az 
állampolgárok ugyanolyan 
elbírálásban részesüljenek, 
függetlenül attól, hogy mely 
településen élnek. 

Birtokvédelmi kérdésben 
a jegyző a vonatkozó jogsza-
bályok szerint dönt, ameny-
nyiben arra lehetősége van. 
Eljárásában érvényesül az 
okiratiság elve, amely szerint 
a benyújtott bizonyítékokat 
mérlegeli, és az alapján dönt. 
Talán még azt mindenképpen 
szükséges leszögezni, hogy 
a birtoklás jogának kérdé-
se nem birtokvédelmi ügy, 
az polgári peres eljárás és a 
bíróságok hatáskörébe 
tartozik. Továbbá érde-
mes megjegyezni, hogy a 
birtokvédelmi kérdések 
alapesetben polgári peres 
esetek, amelyek első lép-
csőjeként jelenhet meg a 
jegyző, mint a helyi tör-
vényesség őre, hogy se-
gítséget nyújtson a viták, 
nézeteltérések hatóság 
döntésének súlyával tör-
ténő lezárásához.

Amennyiben a jegyző 
döntése nem megnyug-
tató, úgy a birtokvédel-
mi határozattal szemben 
közigazgatási úton ugyan 
jogorvoslatnak helye 

nincs – hiszen, amint fent is 
utaltunk rá a birtokvédelem 
polgári peres eljárás –, ellen-
ben az a fél, aki a jegyző ha-
tározatát sérelmesnek tartja, 
a határozat kézbesítésétől 
számított tizenöt napon belül 
az illetékes járásbíróságtól a 
másik féllel szemben indított 
perben kérheti a határozat 
megváltoztatását.

A jegyzői határozatok rit-

kább esetben lehetnek meg-
nyugtatóak, hiszen a döntés 
szerint a birtokvédelemnek 
helyt adó határozat a keve-
sebb. Persze nem akarjuk 
kizárni a lehetőségét annak, 
hogy a birtokvédelmet kérő 
által beadott kérelem eluta-
sítása is megnyugvást hozhat 
a kérelmező számára. Ennek 
oka többnyire, hogy a birtok-
védelmi kérés a szigorú sza-

bályozás szerint gyakran 
nem befogadható, mert 
ha valami zavaró tevé-
kenységre a szomszéd-
nak lehetősége van, azt 
törvény, vagy helyi ren-
delet nem tiltja, akkor az 
gyakorolható. Mindent 
szabad, amit nem tilos – 
és ne gondoljuk azt, hogy 
a túlzott törvényi szabá-
lyozás a békés együtt-
élést szolgálná. 

Az, hogy egy kérelem 
elutasításra kerül, je-
lentheti azt, hogy a prob-
lémának a megoldását 
nem a birtokvédelmi 
eljárás nyújtja, vagy azt, 

hogy birtokvédelmi kérdés 
ugyan, de a bíróság hatáskö-
rébe tartozó ügy, és azt is je-
lentheti, hogy ugyan zavaró a 
szomszéd magatartása, de azt 
elfogadni vagyok köteles. 

A szomszéd szabadsága 
az én szabadságom határáig 
terjedhet, azonban ez az elv 
komoly falakat emelhet kö-
zénk és eltávolíthat egymás-
tól, amíg a jó szomszédsági 
viszony összeköt és támogat, 
vendégként üdvözli a mási-
kat. 

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárás a helyi közhatalom egyik 
eszköze arra, hogy a polgárok egymás közti nézeteltéréseit, vitáit gyorsan 

és a hatóság döntésének súlyával zárja le.  Oláh Tibor jegyzői referens írása.

A jegyzői referens a jegyző munkáját segíti közvetlenül. Szervezeti ábra 
Polgármesteri Hivatal friss Szervezeti és Működési Szabályzatából

„A jegyzői birtokvédel-
mi eljárásokban hozott 
döntések alapvetően be-
folyásolják embertársa-
ink életét, mivel a megol-
dandó probléma mögött 
nagy százalékban hozzá-
tartozók, szomszédok kö-
zötti problémák, konflik-
tusok, akár évtizedes 
torzsalkodások állhatnak, 
így igazi generalistaként 
a tények vizsgálatán és a 
jogszabályok alkalmazá-
sán túl a jegyzőnek (vagy 
a nevében eljáró ügyin-
tézőnek) tanácsos olyan 
mediációs készségeket 
is felmutatnia és pszi-
chológiai ismereteket is 
alkalmaznia, melyekkel 
még hatékonyabban tud 
a problémához közelíteni, 
és amelyek hatékony al-
kalmazását csakis a napi 
gyakorlat során sajátít-
hatja el." 

(dr. Kajó Cecília:  Kakasok, 
kutyák és a többiek – a birtok-
védelem elmélete és gyakorla-
ta ) 
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A jószomszédi viszony 
befolyásolja az egészségünket is, 

ezért érdemes dolgozni rajta

A témán mindenkinek érde-
mes gondolkodni, mert falusi 
környezetben megtörténhet, 
hogy ugyanazoknak  az em-
bereknek a szomszédságában 
éljük le az életünket, és egyál-
talán nem mindegy, hogy ho-
gyan kezeljük a közelségüket, 
az értékrendjüket és a saját 
közeledésünket, viselkedés-
modorunkat. 

Fizikailag beszélünk tő és 
másodszomszédokról, esetleg 
utca és kert szomszédokról, 
de a falusi létből eredendően 
ez a kör sokkal tágabb, hiszen 
mindannyian egy közösség 
tagjai vagyunk. Viselkedé-
sünkkel hatunk egymás ér-
zékszerveire, gondolkodására 
és érzéseire is. Pszichológiai 
értelemben a szomszédi vi-
szonyokat amentén határoz-
hatjuk meg, hogy milyen sze-
repeket vállalunk mi magunk, 
milyen a befogadási stílusunk, 
és milyen eszközökkel fogad-
tatjuk be magunkat a közös-
ségbe. Minél kisebb egy falu, 
annál fontosabbak ezek az 
identitás-meghatározások és 
felelősségvállalások. Össze-

számoltam, eddig hat faluban 
és három városban éltem, és 
nagyon izgalmas dinamikákat 
véltem felfedezni. A legkisebb 
falu egyetlen egy utcából állt, 
ott mindenki mindenkinek 
köszönt, tudta a másik dol-
gait, tudta kihez kell fordul-
ni különböző ügyekben. Ott 
köszönés hangossága és mo-
dora is osztályozva volt, míg 
a nagyvárosban örültem, ha 
bárki viszonozta a lépcsőház-
ban a köszönésemet. 

Maradjunk a mi kis-köze-
pes falunknál, és mindenki 
egy pillanatra gondolkodjon 
el, hogyan is került épp Pi-
lisborosjenőre? Ha röviden 
megfogalmazná magában, 
hogy mi is az ő identitása itt 
a faluban, máris közelebb 
kerülhet ahhoz, hogy ő mint 
szomszéd milyen ingereket, 
attitűdöket, elvárásokat, aján-
dékokat visz bele a szomszéd-
ságba. Vannak tősgyökeresek, 
több évtizede itt élők, vannak 
olyanok, akik nemrég költöz-
tek ki családjukkal a városból. 
Vannak bérlők és saját tulaj-
donnal rendelkezők, vannak, 

akik a faluban dolgoznak és 
akik nem… a sor végtelen, de 
ezek a különbözőségek min-
denképpen meghatározzák, 
hogy ki milyen motivációval 
közlekedik az utcán, mennyit 
tud és szeretne befogadni a 
környezetéből. Ez nagyban 
meghatározza, hogy hogyan 
kötődik Pilisborosjenőhöz, és 
mennyire felelősségteljes és 
kötelességtudó akkor, amikor 
valamilyen probléma adódik, 
amikor valamilyen ügyet kell 
megoldani.

Több kutatás is kimutatta, 
hogy pszichológiai jólétünkre 
nagy hatással van a jó szom-
szédi viszony, amit én itt ki-
terjesztettem a jó közösségi 
viszonyra is. Ha életképes 

közösségben és jó szomszé-
dokkal körbevéve élünk, ak-
kor cselekvőképesebbekké, 
tudatosabbakká válunk. Ilyen 
esetben megnő a biztonsá-
gérzetünk, boldogabbak, 
mentálisan és fizikailag is 
egészségesebbek leszünk. A 
szomszédok bátoríthatnak, 
mintát adhatnak, támogathat-
nak, segíthetnek, taníthatnak. 

Itt mindenki el is gondol-
kodhat, mi mindenért hálás a 
szomszédainak, mit köszön-
het nekik az elmúlt években, 

és mit tudna tenni az elkö-
vetkező időszakokban, hogy 
még jobban ki tudja fejezni 
elköteleződését, türelmét és 
figyelmességét.  

Persze vannak olyan hely-

Amíg a családi, baráti, párkapcsolati viszonyok feltérképezésére számtalan cikk, 
szakkönyv született, addig a szomszédi viszonyokat nemigen tanulmányozták, 

pedig szükség van gondolatébresztő, szemléletformáló írásokra 
a szomszédságról. 

Balázs Nelli pilisborosjenői 
pszichológus szakértő írása 
szomszédsági viszonyokról

Szakértő válaszol
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Szakértő válaszol

zetek is, amikor sérül az au-
tonómiaérzetünk, amikor úgy 
érezzük, hogy megrendül a 
biztonságunk, amikor nem 
tudunk konstruktívan alkal-
mazkodni egymáshoz. Ez 
több okból is létrejöhet:

− amikor úgy érezzük, hogy 
a kijelölt territóriumunk sé-
rül. Az emberek nagyon rö-
vid időn belül elkezdenek 
viszonyulni a helyükhöz, és 
kijelölik a saját járdájukat, ut-
carészüket, kerítés vonalukat, 
fájukat, intimitás zugukat stb. 

Ha úgy érzik, hogy ez veszé-
lyeztetve van, akkor képesek 
konfliktusokat generálni. 

−a minket körülvevő inge-
rek (szomszédból eredő han-

gok, zajok, szagok, színek), 
mégha nem is mindig tuda-
tosítjuk őket, nagyon nagy 
hatással tudnak lenni érzék-
szerveinkre, összegyűlik ben-
nünk ezek negatív hatása, és 
egyszer csak azt vesszük ész-
re, hogy nagyon stresszesek 
vagyunk.  

− ha megváltoznak az élet-
körülményeink (pl. a mosta-
ni járvány, gyesre megyünk, 
elválunk, megbetegszünk, túl 
sok vagy túl kevés munkánk 
lesz, vagy bármi más családi, 

személyes életbeli változás áll 
be) és ezekkel nem foglalko-
zunk áthatóbban, nem tuda-
tosítjuk ezek hatásait, akkor 
megtörténhet, hogy abba kö-

tünk bele, amibe nem kéne: a 
szomszéd parkolási stílusába, 
modorába, frissen kiültetett 
fájába…

Okos gazda a szomszéd 
házát is védelmezi 

a tűztől

Érdemes megfontolni ezt a 
mondást és átgondolni, hogy 
miként tudnánk még segítő-
késszebb, toleránsabb, meg-
értőbb szomszédokká válni?
• ha kitöltjük életünket 

tartalommal, kevesebb 
időnk jut piszlicsáré 
ügyekkel foglalkozni

• ha tudatosítjuk saját bel-
ső frusztráltságunkat, 
akkor a közelséget is job-
ban toleráljuk

• ha megpróbáljuk megér-
teni szomszédaink mo-
tivációját, értékrendjét, 
azzal rugalmasabbakká 
és elfogadóbbakká vá-
lunk

• ha megismerjük a má-
sikat (nevét, életvite-
lét, szokásait…), akkor 
otthonosabban fogunk 

mozogni szomszédaink 
közelségében.

• ha megtanulunk igénye-
ket kifejezni, problémá-
kat megbeszélni, akkor 
kompromisszumokat 
köthetünk

eljátszhatunk a  gondolat-
tal, hogy tényleg ki is a “rossz” 
szomszéd (pl. drogdíler, meg-
keseredett rosszakaró, keze-
letlen pszichiátriai beteg…) 
és ebből a szemszögből talán 
már nem is lesz akkora gond 
egy ablak, szag, ág...

Persze vannak azok a hely-
zetek, amikor mindez nem se-
gít és egyszerűen nem tudunk 
közelebb kerülni a másikhoz, 
veszélyeztetve érezzük ma-
gunkat, akár az egészségünk 
is károsul a környezeti ha-
tások következményeként. 
Ekkor érdemes megvédeni 
magunkat, jogi segítséget 
kérnünk, de előtte mindig 
próbáljunk meg közös neve-
zőre jutni, a problémát meg-
beszélni, hiszen egyedi egy-
másrautaltságról van szó, ami 
akár egy egész életre szól!

A különbözőségek mindenképpen 
meghatározzák, hogy ki milyen motivá-
cióval közlekedik az utcán, mennyit tud 
és szeretne befogadni a környezetéből.  

„
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Nagy örömmel adjuk hírül, 
hogy csaknem 12 millió forint tá-
mogatást nyertünk a Teleki Lász-
ló Alapítvány Népi Építészeti 
Program keretein belül a német 
nemzetiségi tájház felújításának 
folytatására. Ez az összeg lehető-
vé teszi, hogy hozzáfoghassunk 
a lakhatatlan állapotban lévő, 
udvari szobák rendbe tételéhez.

Teleki László Alapítvány 
nyertes pályázat

E hónap 10-én megjelenik a 
Mi, svábok. Történetek ma-
gyarországi németekről című 
kiadvány. Pilisborosjenő Né-
met Önkormányza-
ta a község Önkor-
mányzatával együtt 
még tavaly év vé-
gén úgy döntött, 
hogy közremükö-
dik ennek a nagyon 
igényes könyvnek 
a létrehozásában. 
A kiadvány közel 
másfélszáz hazai 
település sváb tör-
téneteit mutatja 
be, közösségi és 
személyesebb té-
májú riportokkal 
fűszerezve, színes, 
fotós album formá-
jában. Pilisborosje-
nő számára 6 oldalt 
tartottak fenn,  melyet ki is 
használtunk. Az Önkormány-
zat nevében a jelenről Máthé 
Krisztina írt két tartalmas ol-

dalt, a fennmaradó négy oldalt 
pedig Szegedi Ferenc töltötte 
meg a sváb múltról írott infor-
matív és olvasmányos cikké-

vel. A kötet a Nemzeti Értékek 
Könyvkiadó gondozásában 
jelenik meg.

Történetek a magyarországi 
németekről

Elkészítési idő: másfél óra
A recept két kalácsra elegendő 
Hozzávalók: 

1 kg sima liszt
1 kanál só 
400 ml tej
100 ml viz
50 g friss élesztő
100 g cukor
100 g olvasztott vaj
2 tojás sárgája
100 g mazsola
olaj a sütőforma bekenéséhez
összehabart tojásfehérje a ka-
lács bekenéséhez
ízlés szerint cukor a kalács 
meghintéséhez

Elkészítés: 
Az Allerheiligenstriezel  el-
készítéséhez a vizet és a tejet 
keverjük össze, és melegítsük 
langyosra. Egy kis cukor hozzá-
adása után futtassuk meg ben-
ne az élesztőt, és hagyjuk egy 
picit állni. Fontos, hogy a folya-
dék ne legyen langyosnál me-
legebb, hogy az élesztő hasson.
Keverjük hozzá a tojás sárgáját, 
a cukrot és a folyósított vajat. 
A lisztet és a sót egy nagy 
edényben összekeverjük. A 

folyadékot hozzáöntjük, és jó 
alaposan összegyúrjuk. A ma-
zsolákat csak a legvégén adjuk 
hozzá, és még egyszer gyúrjuk 
át a tésztát. 
A Striezel-tésztát takarjuk be 
egy konyharuhával, és meleg 
helyen hagyjuk fél órát kelni. 
Ezután gyúrjuk át ismételten, 
és hagyjuk még egy kicsit da-
gadni.  
Felezzük meg a tésztát, és a 
feleket is osszuk újból három, 
négy, vagy hat részre, attól füg-
gően, hogy hány ágú kalácsfo-
nást tudunk elkészíteni.
Ehhez a tésztagombócokból a 
jól ismert módon hosszúkás 
formákat sodrunk, és ezeket 
mint egy copfot összefonjuk.  A 
második kalácsot is ugyanígy 
formázzuk meg és helyezzük 
egymás mellé a kizsírozott/ola-
jozott tepsire.
Melegítsük elő a sütőnket 200 
fokra.
Pihentessük a kalácsokat egy 
további fél órát, majd kenjük 
meg fehérjével, szórjuk meg 
cukorral. 
180° C foknál mintegy 35 - 40 
percig süssük szép aranybar-
nára.

Allerheiligenstriezel
Fonott kalács kelt tésztából – Perlinger Györgyi receptjeMi, svábok

Sváb sarok
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