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Fókuszban a külső településrészek 
problémái – 6- oldal

Falu a faluért

A 2000 évvel ezelőtti kará-
csony is szerény volt, egy jászol-
ban született meg a Megváltó, de 
annál nagyobb örömet hozott az 
életünkbe. A járványügyi helyzet 
miatt idén nem kerülhetett sor a 
tartós élelmiszer gyűjtésére, de 
az ajándékozás örömét minden-
képpen szerettük volna megtar-
tani. A Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat az Önkormányzattal, 
több civil szervezettel és segítő-
kész egyénekkel fogott össze az 
idei karácsony méltó megünnep-
léséért. Idén is volt Cipősdoboz 
ajándékgyűjtés Dr. Csányi Márta 
áldozatkész segítségével és szer-
vezésével, több mint 80 cipős-
doboz gyűlt össze, telis-tele sze-
retetteljes ajándékkal. A Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat pilisbo-
rosjenői szervezete, (korábban 
Karitasz) 100 000 Ft készpénzzel, 
150 000 Ft értékű tisztítószerrel 
és 40 db élelmiszercsomaggal tá-
mogatta a karácsonyi ünnepeket.

A 2097 Egyesület gyűjtésének 
köszönhetően 20-25 nehéz sor-
sú család kap gazdagabb aján-
dékcsomagot. Szénási Lászlótól 
nagy értékben mézet kaptunk, 
nagyon hálásak vagyunk, hogy 
évente kétszer ,,megédesíti’’ 
az életünket. Kishalmi Ildikó, a 
Kis-Kevély Söröző nevében idén 
is egy bőséges karácsonyi menüt 
ajánlott fel egy családnak. Csató 

Richárd közel 1500 tojást ado-
mányozott, a Nagycsaládosok 

Országos Egyesületének helyi 
szervezetétől könyvek érkeztek.
Az Önkormányzat által a 70 éven 
felülieknek kiküldött karácsonyi 
ajándékutalványt is többen fel-
ajánlották.

A Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat egy bankszámlaszá-
mot hozott létre, melyre főleg a 
karácsonyi időszakban, de egész 
évben várjuk szeretettel a felaján-
lásokat, amiből víz-villany-gáz 
számlákat fizetünk ki, gyógyszert 
veszünk.

Számlaszám: 
65700093-50090972
Ludasi Éva 

Reméljük, hogy ezekkel az 
ajándékokkal segíthetünk a ka-

rácsonyi ünnep szebbé tételében.
Köszönjük a felajánlóknak a szív-
ből jövő támogatásukat, akár ci-
pősdobozban, akár anyagiakban 
testesült meg. Nagy öröm szá-
munkra érezni azt, hogy egy falu-
közösség, amikor szükség van rá, 
akkor össze tud fogni a gyengébb, 
nehezebb sorsú társainkért.

Ezzel az örömmel kívánunk 
mindenkinek:

áldott, békés karácsonyi ün-
nepeket, és egészségben gazdag, 
boldog új évet!

Család és 
Gyermekjóléti Szolgálat

Ludasi Éva intézményvezető 
és Rafai Józsefné családsegítő

Az idei, COVID-os karácsonyunk más, mint az előző években volt, 
szerényebbek a lehetőségek, mégis nagy örömmel fogott össze a falu a faluért

Az önkormányzat idén 451 db, 
a Pöttöm ABC-ben levásárol-
ható élelmiszerutalványt jutta-
tott el a szépkorú lakosoknak. 
Azért választunk évente más 
helyi boltot (tavaly a Coopban 
lehetett levásárolni), mert az 
idősekre való odafigyelés mel-
lett fontos számunkra a helyi 
vállalkozások támogatása is.
A gondnokság munkatársai-
nak segítségével kiosztottuk 
az igénylők között a szociális 
tűzifát is.

Karácsony a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál

Évvégi
szociális
intézkedések

Ludasi Éva, Pomázi Ágnes és Dr. Csányi Márta a „cipősdobozok" átvétele közben
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Rendhagyó advent

Ebben az évben is rengeteg önkéntes se-
gített az adventi koszorú, a karácsonyfa 
és a betlehem felállításában és feldíszí-
tésében. Az Erdei Mikulás videóüzenetet 
küldött a gyerekeknek, az adventi mese-
naptár pedig minden nap új mesékkel 
örvendeztet meg bennünket. Köszönjük 
a lakosoknak és esetenként családjaik-
nak, hogy szép számban meséltek a falu 
számára. Lapzártáig 48-an jelentkeztek 
ehhez az online közösségi programhoz. 
A legváltozatosabb műfajban adtak elő 
mesélőink, előkerültek saját szerzemé-
nyek is. 

December 12-től egy új adventi prog-
ramra várunk minden érdeklődő sétálni 
vágyót:

Ezúton szeretnénk megköszönni az önkén-
teseket koordináló Brinza Krisztina és Cson-
ka Írisz munkáját, Nevelős-Forgács Ildima, 
Nevelős Zoltán, valamint Frivaldszky Berna-
dett munkáját, akik további projektek gazdái 
voltak.

Nagyon köszönjük minden önkéntes segí-
tőnek: Budahelyi Dalmának, Kiss Ildikónak, 
Komlós Erzsébetnek, Medvecki Sándornak, 
Morris Nórának, Nagy Krisztinának, Révész 
Árpádnénak, Sági Katalinnak, Szőllősi Pá-
lmának, Varga Anikónak, Antonovits Ben-
cének, Buzás Istvánnak, Dömény Jánosnak, 
Fodor Máté Bencének, Komlós Tibornak,  
Petrányi Dezsőnek, Raffai Ferencnek,  
Reiter Lajos, Sági Zsoltnak, Minorics Péter-
nek, valamint a Trunk Kft-nek és a Meditop 
Gyógyszeripari Kft-nek a felajánlott eszközö-
ket. Továbbá köszönjük a sok-sok önkéntes 
munkáját, akik saját civil kezdeményezésük-
kel hozzájárultak az adventi készülődéshez, a 
jótékony gyűjtésekhez! 

Köszönjük a Jenői Advent boltot, a Vegyünk 
Jenői Facebook csoportot, az Adventi ablak-
diszítő naptárt és a feldiszített megállókat, 
ablakokat.

Szeretetteljes, békés karácsonyi ünne-
peket kívánunk!

Fiala Krisztina és Bozsódi Borbála

A mesék az alábbi oldalon hallgathatóak 
meg vízkeresztig:  
pilisborosjeno.hu/adventi-naptar

Mesemondás közben saját szerzemények 
is előkerültek: 

Simon Judit 

KARÁCSONYI ANGYAL 

December érkezett díszes fenyő szánon, 
Hófehér takarót terítve a tájon, 
Alszik a természet, hold süti az ágyát, 
Karácsony angyala vigyázza az álmát. 

Csillogó ékszerbe öltöztek a házak, 
Az ünnepi fényben még havasan sem fáznak. 
Gyertyaláng fényében pislákol egy ablak, 
Hívogat befelé: vajon itt kik laknak? 

Az ajtódísz fenyőből, fagyöngyből van kötve, 
Szélcsengő csilingel, szellő lengi körbe, 
Hóember mosolyog ajtó mellett állva, 
Hívogat befelé a jó meleg házba. 

Odabent adventnek négy gyertyája pislog, 
Fenyőfa díszesen, ünneplőben csillog, 
Körötte nagycsalád, három gyermek dalol, 
Karácsony éneke szív mélyéig hatol.

Mennyi sok ajándék bújik a fa alatt! 
Apának könyveket, Anyának fonalat, 
Kicsiknek játékot, narancsot, mogyorót 
Hozott a Jézuska, ennyi sok földi jót! 

Áldás és szeretet tölti meg szívüket, 
Boldogság, izgalom hatja át lelküket. 
Kisvonat! Tűzoltó! Baba és kistáska! 
A két boldog szülő is mosolyog egymásra. 

Este van, békesség, alszik minden gyermek, 
Álmukban Jézushoz, mint három király, mennek. 
Gyertyaláng kialszik, kandalló elcsitul, 
Már csak a hóember őrködik szótlanul. 

Utcán az emberek vonulnak csendesen, 
Éjféli misére tartanak békésen. 
Nagyharang megkondul templomnak tornyában, 
Imádság hangzik fel padjai sorában. 

Karácsony angyala munkáját bevégzi, 
Szeretet szirmait szívéből elhinti, 
Elmondja áldását Szent Család ünnepén, 
S a hold fényén távozik karácsony éjjelén.

Idén nem a megszokott módon készültünk karácsonyra. Rendezvények 
helyett a falu díszítésével, online programokkal és a szabadban felkereshető 

új kezdeményezéssel igyekeztünk meghitté tenni a készülődést.

Új adventi kalandra hívunk Benneteket: 
valahol a Köves-bérc vadregényes 
berkeiben egy feldíszített karácsonyfa 
rejtőzik december 12-től, szombattól. A 
helyszín megkereséséhez térképvázlatot 
mellékelünk. A karácsonyfa egy kellemes 
sétával megközelíthető mind az ófaluból, 
mind Külső-Pilisborosjenő felől (bab-
akocsival viszont az út nemigen járható). 
Indulhat a keresés, kalandra fel!

Kalandos karácsonyfa-
keresés a Köves-bércen

Művelődési ház
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Hivatal

Tisztelt Pilisborosjenőiek!

Mikor e sorokat írom, szürkületben, szitá-
ló eső kopog az ablakon. Kissé depresszív az 
időjárás, de ezt akár az egész őszi időszakra is 
érthetném. Tapasztalom, hogy mindenki sok-
kal ingerültebb, lobbanékonyabb. Ennek elke-
rülésére tett minden tudatos törekvés, erőfe-
szítés ellenére igencsak megszenvedjük mind 
a világjárvány okozta, feszültségekkel teli pe-
riódust! Sokan élnek köztünk, akik sajnos el-
veszítették vagy elveszíthetik kórházban lévő 
szeretteiket, akiknek több fronton kell helyt-
állniuk, mint eddig. Ezért is fontos, hogy min-
den korábbinál türelmesebbek, megértőbbek, 
támogatóbbak legyünk egymással, hiszen 
nem tudhatjuk, hogy ki milyen élethelyzetbe 
került, milyen újkeletű, megoldhatatlan vagy 
annak tűnő problémákkal küzd!

Nem akármilyen jövő év 
lesz 2021! 

Elég sok a bizonytalanság a jövőt tekintve 
is, hiszen a koronavírus világjárvány és ve-
szélyhelyzet pontos vége is bizonytalan. A 
járvány helyi cégekre, lakosokra, családi eg-
zisztenciákra gyakorolt hatása sokak számára 
létbiztonságot, akár súlyosabb megélhetési 
gondokat okoz. Ezen országos szinten jelent-
kező gondok orvoslására egyes önkormány-
zati források megvonása is felmerült, ami itt 
falunkban erős fejfájást okozna. Reméljük, 
hogy az elvonások helyett további együttmű-
ködő partnerekre találunk és támogatásokat 
kapunk. Ha nem is bizonytalanság, de kihívás 
maradt idénről jövő évre az is, hogy 

• miként tudjuk átalakítani a faluban a 
parkolást a bölcsőde építésének meg-
kezdéséig, 

• milyen forrást találunk a külső telepü-
lésrészen élők legégetőbb problémáiban 
szükséges előrelépésekre, 

• hogyan tudjuk a főváros-kormány kö-
zötti politikai feszültségek közepette a 
fővárosi szennyvízhálózatra való csatla-
kozást a legjobb műszaki megoldással 
megvalósítani, 

• miként tudjuk elősegíteni a falunkban 
alakult Meditop Gyógyszeripari Kft. 
bővülési szándékából létrejött helyzet 
megoldását,

• miként tudjuk megoldani az előző kép-
viselő testület 2018-as HÉSZ-módosí-
tása miatt létrejött problémát, melynek 
következtében a 2013-as HÉSZ-hez ké-
pest építési jog vesztést okoztak a Vár-
völgyben érintett ingatlantulajdonosok 
számára és így kártalanításért fordulnak 
az önkormányzathoz.

Ezek mellett elég sok előrelépés várható 
2021-ben falunkban. Csak néhány, legbizto-
sabb példát említsek:

• Elkészül a generációk óta várt tornate-
rem. 

• Elkezdődik és remélhetőleg befejezés 
közelébe jut év végére a bölcsőde épí-
tése. 

• Két háziorvos működik majd a faluban 
és azon dolgozunk, hogy legyen helyben 
államilag finanszírozott fogorvos is. 

• A polgármesteri hivatal, illetve a műve-
lődési ház és könyvtár külön épületben, 
egymás munkáját nem zavarva, elegen-
dő rendelkezésre álló térben fognak 
tudni működni jövő évtől.  

• Tovább szépül és fejlődik a Tájház a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat sikeres 
pályázatának következ-
tében. 

• Egy új közétkeztetést 
támogató szoftver se-
gítségével az iskolás 
szülők a havi étlapot 
látva interneten tudják 
megrendelni – vagy ha 
szükséges lemondani – 
és fizetni gyerekük szá-
mára a étkezést. 

• A jövő évben elkészül a 
lazareth-i közvilágítás. 

• Kijavítjuk a Bor utca 

felületét és a Kossuth tér alatti át-
eresz-problémát. 

• A külső településrészen már a jövő év-
ben elkészülhet egy A-típusú sportpark 
és körötte közösségi tér pados, kiülős 
park. 

• B-típusú sportpark épülhet az új műfü-
ves focipálya mellé.

 
Ezek végigviteléhez sok erőre, türelemre, 
megbízható cégekre, szakértelemre, szeren-
csére és együttműködésre lesz szükség. 

Idén is nagyon-nagyon sok segítséget kap-
tunk önkéntesektől, áron alul dolgozó szak-
értőktől, csupaszív falubeliektől, amit ezúton 
is nagyon köszönök!

Számítok Önökre, türelmükre, építő kri-
tikájukra és észrevételeikre, támogatásukra 
2021-ben is! Meggyőződésem, hogy együtt, 
közösségi összefogással, egymást támogatva 
előre fogunk tudni jutni, akármilyen meg-
próbáltatások várnak még ránk a következő 
esztendőben. 

Kívánok minden Falubelinek áldott  
Karácsonyt és legfőképpen jó egészséget, 
boldogságot, sikereket és szerencsét az Új 
Esztendőre!

A képviselő-testület, bizottságai és az Ön-
kormányzat dolgozói nevében

Tömöri Balázs
polgármester

Polgármesteri köszöntő
Közösségi összefogással, egymást 

támogatva előre fogunk tudni jutni

„
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A 2020-as év dr. György Péter 
ügyvéd szemszögéből

Péter helyi lakos, 4 gyerme-
kes családapa és aktív ön-
kéntes, közösségi ember, akit 
ideköltözése óta aggasztja az 
önkormányzatokat jellemző 
folyamatos pereskedés. Visz-
szatekintve a 12 hónapra, 
kértem, hogy vázolja fel az el-
múlt egy évet az ő szempont-
jából. Nem gondoltam, hogy 
több részletben, órákon át 
szükséges beszélni a sok-sok 
ügyről, melynek csak szegé-
nyes kivonata fér el egy újság 
lapjain.

Egy éve Péter a Budai Tég-
la kárpótlási igényét jelző, 
1,7 milliárdos bírósági meg-
hagyás ügyével ugrott fejest 
abba a fajta önkormányzati-
ságba, amelyik az előző veze-
téseket jellemezte, és aminek 
következtében ki sem látszot-
tak a peres ügyekből. Külön 
pikantériája az esetnek, hogy 
hanyagság következtében 
csak véletlenül szerzett tu-
domást a falu számára le-
hetetlenül magas kárpótlási 
összegről, amikor egy másik 
ügy kapcsán vett részt egy 
bírósági tárgyaláson. Történt 
mindez egy olyan időszakban, 
amikor az új önkormányzat 
éppen próbálta kiismerni 
magát az örökölt témák kö-
zött úgy, hogy rengeteg irat 
hiányzott, ráadásul az iktatás 
is hiányosan működött. Azzal 
a problémával is szembesül-
niük kellett, hogy a korábbi 
faluvezetés nem számolt el 

időben az útfelújí-
tási állami támoga-
tásával, ezért kö-
rülbelül 130 millió 
forintot kellett vol-
na befizetni az Ál-
lamkincstárba. Az 
ügy szövevényes, 
többszört hírt is 
adtunk róla. Vissza-
kanyarodva a Budai 
Tégla ügyéhez el-
mondható rá, hogy 
a jogi krimikbe illő 
történetben megta-
lálható nem teljesí-
tett megállapodás, 
nem kézbesített és 
nem iktatott kere-
set, jogi mulasztá-
sok és legfőképpen 
egy elmérgesedett 
viszony. Jogi szak-
értelemmel, áldo-
zatos munkával és 
egy másfajta attitűddel sike-
rült az évek óta húzódó ügy 
végére pontot tenni. Ezzel 
megszűnt 187 per és az ön-
kormányzati vagyon gyara-
podott 5 telekkel 435 millió 
forint értékben. A tárgyalásos 
megoldással először sikerült 
azt a választási ígéretet meg-
valósítani, hogy a falu peres 
ügyeit lehetőleg párbeszédes 
úton, pereken kívüli tárgyalá-
sokkal igyekszik az új falufe-
vetés rendezni.

Lazareth évek óta húzó-
dó és igen szerteágazó ügye 
sem tűnt könnyű terepnek, 

igen nagyfokú kitartás és el-
szántság kellett hozzá. De 
a Fenntartható Fejlődés és 
Településfejlesztési Bizott-
sági tagjai itt is számíthattak 
Péterre. Kidolgozták a stra-
tégiát, jelenleg a kivitelezése 
zajlik. Felkeresnek minden 
szereplőt, egyenként meg-
nézik, hogy ki hol tart a köz-
művesítésben való hozzájáru-
lásban, készpénzes befizetés 
vagy telekleadás terén. Zajlik 
az online adategyeztetés, de 
ezt nehezítik a tulajdonoscse-
rék és különböző motivációk. 
Az adategyeztetést követően 

mindenkit tájékoz-
tatnak írásban az 
ingatlantulajdonát 
terhelő közműve-
sítési kötelezettség 
költségéről és az 
ebbe beszámítható 
csökkentő tételek-
ről. A Lazaréti Vízi-
közmű Társulattól 
a vagyonátvétel is 
célegyenesben van, 
ami komoly siker-
történetnek te-
kinthető az elmúlt 
évtizedek után, és 
lapunk megjelené-
sekor már múlt idő-
ben beszélhetünk 
róla. Mint ahogy fo-
lyamatban van egy 
egyszerűsített szer-
ződés is azokkal, 
akik le szeretnék 
vetetni a jelzálogot 

az ingatlanjukról. Ők a befi-
zetők közül kerülnek ki, ezért 
különbözeti elszámolásban 
vannak. Zádor István külső 
bizottsági tagnak nagy mun-
kája van abban is, hogy felállt 
egy munkacsoport helyi lako-
sokból, melynek révén egyre 
több lakost tudnak bekap-
csolni az egyeztetésbe, mely 
egyben a helyi közösséget is 
építi, és pereskedések helyett 
közvetítő szerepet lát el.

Az önkormányzat ügyvéd-
jenként a faluvezetést elkísé-
ri olyan megbeszélésekre is, 
ahol szükség lehet a segítsé-

Az új faluvezetés számos jogi útra terelt ügyet örökölt és sok váratlan, tudomására 
nem hozott jogi problémával szembesült, ezért az önkormányzat egy éve 

dr. György Péter ügyvédi irodáját bízta meg a helyhatóság 
teljes körű jogi képviseletével. 

„A falu peres ügyeit lehetőleg párbeszédes úton, pereken kívüli 
tárgyalásokkal igyekszik az új falufevetés rendezni.”

dr. György Péter, önkormányzatunk jogi képviselője

Portré
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Portré

Harcos Bálint: Dorka és az elgurult 
gomb – történetek az elalvásról és az el 
nem alvásról gyerekeknek és felnőtteknek 
egyaránt. Mindenkinek ajánljuk, akinek 
óvodáskorú gyermeke van.

Rippl Renáta: Pan-
ka balerina lesz – 
mese a táncról és a kitartásról vagány 
óvodás lányoknak, akik között köztudot-
tan nagyon sok a balerina és a hercegnő.

Lackfi János: Csodafogkrém – Hát azt 
tudtátok, hogy a világűrben több bolygó 
létezik, mint ahány szem homok a világ 
összes vízpartján együttvéve? Honnan 
szed ez a gyerek ilyeneket? Szerintem 
Lackfi János meséskönyvét olvassa.

Maksai Kinga: Erik 
és a legfelső utáni emelet – Kalandok 
a valóságban és a virtuális térben, ver-
senyfutás az idővel és egy elszánt csapat 
egy nem mindennapi történetben. Tíz-
éves korosztálynak ajánljuk a karácso-
nyi szünetre.

Murakami Haruki: Különös könyvtár – 
Egy magányos fiú, egy titokzatosan szép 
lány és a megkínzott Birkaember szöké-
sének története a számos irodalmi díjjal 
jutalmazott japán írótól.

Miklya Luzsányi Mó-
nika: Az ecsedi bo-
szorkány – Az ecsedi 
boszorkány a híres 
törökverő, Török Bálint utolsó leszár-
mazottja, Török Kata, akit boszorkány-
ság, szerelmi bűbáj, vérfertőzés és 
gyermekgyilkosság vádjával 1614-ben 
vagyonelkobzásra és 
fővesztésre ítéltek. 

Naszádi Kriszta, Nemes Ödön: Párbe-
széd az öregséggel – „Varázslatos mese 
ez az élet kincseiről, és előretekintés oda, 
ahova nem szoktunk tekinteni – a halál-
ra és azon túlra.” (Perczel-Forintos Dóra, 
Semmelweis Egyetem Klinikai Pszicholó-
gia Tanszék vezetője)

Újdonságok 
a könyvtárban

gére, így például szomszédos 
településekkel folytatott tár-
gyalásokra, melyekkel közös 
megoldandó feladatok van-
nak. Állandó segítője - nem-
csak fentebb említett témák-
ban - a Fenntartható Fejlődés 
és Településfejlesztési Bizott-
ságnak, de követi a COVID-19 
járvány miatt folyamatosan 
változó törvényeket és tájé-
koztatja róla a Koronavírus 
Koordinációs Csoport tagjait. 
Ő köti a szerződéseket a külső 
felekkel, így például a Völgy-
zugoly Műhellyel is, amelynek 
tagjaival jövőre folytatódik 
a településfejlesztési kon-
cepció és stratégia közösségi 
megalkotása a falu lakosságá-
nak részvételével. Pénzügyi, 
gazdasági és műszaki témák 
kerülnek főleg elé, így volt 
szerencséje év elején a nem 
megfelelő módon elkészült 
utakhoz is és az azokból fa-
kadó kártérítési perekhez is. 
A Moderndorf fejlesztés ügye 
meg azért került asztalára, 
mert 4 telek és egy játszótér 
illeti ott meg az önkormány-

zatot, és vagyonvesztést az 
önkormányzat nem könyvel-
het el. A közművesítéssel kap-
csolatos gondokban az önkor-
mányzat csak közvetítőként 
tud fellépni, ennek volt része 
a tulajdonosok számára létre-
hozott fórum.

Egész napja a falunkról 
szól, ráadásul problémás 
aspektusból, számított is 
erre, gyakorlata is van benne, 
mert egy városi önkormány-
zatnál látott már el ügyvédi 
feladatkört hosszú éveken át. 
De egészen más intenzitású 
a feladat akkor, ha valaki az 
adott településen él, minden-
ki mindig elérhetőnek gon-
dolja és ő is saját magát, mert 

“nem hagyhatom cserben a 
fiúkat”, indokolta. Valóban 
nem gondolták, hogy ennyi 
ügy lesz egyszerre, de meg-
tanult priorizálni: “Semmire 
nem mondtuk azt, hogy nem, 
ami helyes és semmire nem 
mondtuk azt, hogy majd, ami 
viszont helytelen.” Szerencsé-
re nagyon jó munkakapcsola-
ta van dr. Horti István jegyző-
vel, bármiben számíthatnak 
egymásra. Kitartásra viszont 
szüksége van, mert az örökölt 
ügyek, fejlesztések (a 027-es 
és a malomdűlői fejleszté-
sekről helyhiány miatt már 
nem tudunk itt bővebben szót 
ejteni) számát és az azóta 
keletkezett ügyeket elnézve 
kitöltik a ciklus végéig a min-
dennapokat.

Nem hivatalos minőségé-
ben pedig Péter a Jenői Ad-
vent egyik szellemi atyja, ko-
ordinátora. Nem jól éli meg, 
hogy idén elmarad, tele vol-
tak ugyanis elképzelésekkel 
és tervekkel. De úgy gondolja, 
hogy fontos a lakosok védel-

mében az ajánlások és rendel-
kezések értelmében eljárni, 
amihez ő - a jog embereként 
- egyébként is szigorúan tart-
ja magát. Maszkban egymás-
ra mosolyogni és forralt bort 
inni egyébként sem érdemes. 
Őrizzük meg magunkban 
inkább a felszabadult Jenői 
Adventek emlékét, melyen jö-
vőre annál nagyobb öröm lesz 
részt venni. A kézműveseket 
támogatandó viszont kézmű-
ves bolt nyílt a helyszínen (Fő 
utca 50, rózsaszín ház), ahol 
december 1-től minden héten 
csütörtöktől vasárnapig lehet 
majd helyi készítésű ajándé-
kokat vásárolni.

Frivaldszky Bernadett

sikerült azt a választási ígéretet 
megvalósítani, hogy a falu peres ügyeit 
lehetőleg párbeszédes úton, pereken 
kívüli tárgyalásokkal igyekszik az új 
falufevetés rendezni

„
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Fókuszban a külső 
településrészek problémái

2020. október 17-én 290 háztartásba 
küldtünk két-két kérdőívet postai úton, 
továbbá elérhetővé tettük a kérdőívet 
a pilisborosjeno.hu honlapon kinyom-
tatható pdf formában is, arra kérve a 
lakosokat, hogy lehetőleg minden, a ház-
tartásban élő 18. életévét betöltött sze-
mély töltsön ki egy ívet. Összesen 111 
válaszboríték érkezett be, amelyből 175 
db kitöltött kérdőív került elő. A 2019-es 
választási adatok alapján a 175 kitöltött 
kérdőív a megkérdezettek 38%-át jelen-
ti, mely egy ilyen típusú felmérés esetén 
jó eredménynek tekinthető.

A településrészek legfontosabb 
problémái

A korábbi lakossági fórumokból megis-
mert problémákat két csoportba osztottuk, 
arra kérve a lakosokat, hogy válasszák ki és 
rangsorolják a számukra legfontosabb há-
rom ügyet. A válaszokból jól kirajzolódik, 
hogy bár a legfontosabbnak ítélt problé-
mák hasonlóak az egyes településrésze-
ken, fontosságuk eltér, és megjelennek spe-
cifikusan az egyes településrészre jellemző 
problémák is. Az utak állapota, a vízelveze-
tés hiánya és a zebra hiánya valamennyi te-
lepülésrészt egyaránt érinti, míg a járda in-
kább a Panoráma út – Tücsök utca – Bécsi 
úti rész problémája, addig a Téglagyáron a 
szennyvízelvezetés, a Malomdűlőn a faluba 
bejutás került dobogós helyre.

Az illegális szemétlerakás szintén min-
den területen probléma. Az egyes telepü-
lésrészek előre soroltak speciálisan, csak 
az adott településrészt érintő problémá-
kat. Ilyen a parkoló autók okozta nehéz-
ségek a Panoráma úton, vagy a lakosok és 
az ingatlanfejlesztők közti konfliktus a Ma-
lomdűlőn. A legtöbb területet érintő prob-
léma az illegális szemétlerakás, az átmenő 
forgalom, a területek jogi rendezetlensége 
és a környezet rendezetlensége.

Ha összeadjuk, hogy egy tényezőt há-
nyan jelöltek első, második vagy harmadik 
helyre, akkor az alábbi sorrend bontakozik 
ki:

Pilisborosjenő Község Önkormányzata 2020 októberében papíralapú 
kérdőíves felmérést végzett a külső településrészek problématérképének 

véglegesítése és a feltárt problémák priorizálása céljából.

Első problémacsoport Második problémacsoport

Probléma Jelölés 
(db) Probléma Jelölés 

(db)

1 Vízelvezetés hiánya, ennek 
következményei 104 Szemetelés, illegális 

szemétlerakás,roncsautók 111

2 Utak hiánya, rossz 
útburkolatok, kátyúk, por 96 Átmenő forgalom 79

3 Zebra hiánya, veszélyes az 
átkelés 94

Környezet (köz- és 
magánterület) 

rendezetlensége
59

4 Járda hiánya, veszélyes 
közlekedés 82 Területek jogi 

rendezetlensége 47

Első problémacsoportból 
legfontosabb

Második problémacsoportból 
legfontosabb

Bécsi út – 
Tücsök utca

1. Vízelvezetés hiánya, ennek 
övetkezményei

2. Járda hiánya, veszélyes 
közlekedés

3. Utak hiánya, rossz 
útburkolatok, kátyúk, por

1. Átmenő forgalom
2. Szemetelés, illegális 

szemétlerakás, roncsautók
3. Környezet (köz- és 

magánterület) 
rendezetlensége 

Panoráma 
út és 
környéke

1. Zebra hiánya, veszélyes az 
átkelés 

2. Járda hiánya, veszélyes 
közlekedés 

3. Vízelvezetés hiánya, ennek 
következményei

1. Szemetelés, illegális 
szemétlerakás, roncsautók

2. Átmenő forgalom 
3. Parkoló autók okozta 

közlekedési problémák 

Téglagyár

1. Utak hiánya, rossz 
útburkolatok, kátyúk, por 

2. Vízelvezetés hiánya, ennek 
következményei 

3. Szennyvízelvezetés hiánya

1. Szemetelés, illegális 
szemétlerakás, roncsautók

2. Területek jogi 
rendezetlensége

3. Átmenő forgalom

Malomdűlő

1. Utak hiánya, rossz 
útburkolatok, kátyúk, por 

2. Zebra hiánya
3. Nehézkes bejárás a faluba

1. A lakosok és egyes 
ingatlanfejlesztők közötti 
elmérgesedett viszony

2. Szemetelés, illegális 
szemétlerakás, roncsautók

3. Területek jogi 
rendezetlensége

Az egyes településrészeket legfontosabb problémái:

Bizottság
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Bizottság

Első problémacsoportból 
legfontosabb

Második problémacsoportból 
legfontosabb

Bécsi út – 
Tücsök utca

1. Vízelvezetés hiánya, ennek 
övetkezményei

2. Járda hiánya, veszélyes 
közlekedés

3. Utak hiánya, rossz 
útburkolatok, kátyúk, por

1. Átmenő forgalom
2. Szemetelés, illegális 

szemétlerakás, roncsautók
3. Környezet (köz- és 

magánterület) 
rendezetlensége 

Panoráma 
út és 
környéke

1. Zebra hiánya, veszélyes az 
átkelés 

2. Járda hiánya, veszélyes 
közlekedés 

3. Vízelvezetés hiánya, ennek 
következményei

1. Szemetelés, illegális 
szemétlerakás, roncsautók

2. Átmenő forgalom 
3. Parkoló autók okozta 

közlekedési problémák 

Téglagyár

1. Utak hiánya, rossz 
útburkolatok, kátyúk, por 

2. Vízelvezetés hiánya, ennek 
következményei 

3. Szennyvízelvezetés hiánya

1. Szemetelés, illegális 
szemétlerakás, roncsautók

2. Területek jogi 
rendezetlensége

3. Átmenő forgalom

Malomdűlő

1. Utak hiánya, rossz 
útburkolatok, kátyúk, por 

2. Zebra hiánya
3. Nehézkes bejárás a faluba

1. A lakosok és egyes 
ingatlanfejlesztők közötti 
elmérgesedett viszony

2. Szemetelés, illegális 
szemétlerakás, roncsautók

3. Területek jogi 
rendezetlensége

A listán nem szereplő problémákon túl a 
buszmegállók állapotát, helyzetét említették 
a legtöbb alkalommal.

Az önkormányzattól kapott 
tájékoztatás minősége

A válaszadók 78%-a értékelte úgy, hogy 
előrelépést tapasztal az önkormányzati tájé-
koztatásban. A kapott tájékoztatással minde-
mellett a válaszadók negyede elégedett, míg 
45%-a elvárja a további javulást.

Az ófalu és a településrészek 
közötti kapcsolat

A válaszadók több, mint fele ritkábban, 
mint havonta, vagy egyáltalán nem jár be az 
ófaluba. A napi szinten ingázók aránya mind-
össze 11%. Az ófaluba járás célja elsősorban 
postai, orvosi, valamint hivatali ügyintézés.

Az ipartelepi bekötőút 
támogatottsága

Az út megépülését támogatók aránya 37%, 
szemben az utat ellenző 45%-kal. 7% nyilat-
kozott úgy, hogy az útépítés nem érinti, 11% 
pedig nem tudta a kérdést megválaszolni. 

Amennyiben kizárólag az útról támogató 
vagy ellenző véleményt alkotók arányát ha-
sonlítjuk össze, úgy 45% a támogatók, 55% 
az ellenzők aránya.

Itt is jól kirajzolódik a különböző telepü-
lésrészek eltérő attitűdje. A beérkező vá-
laszokból azt láthatjuk, hogy az úttal kap-
csolatban a válaszadók legnagyobb részét 
adó Panoráma utca környékén élők  (76 db 
kitöltött kérdőív) fogalmazták meg a legha-
tározottabb véleményt. Ők azok, akiket az 
út építése közvetlenül érintene: 87%-a nem 

támogatja az utat, ebből 68% ki-
fejezetten ellenzi. 

A Bécsi út – Tücsök utcai vá-
laszadók (55 db válasz) vélemé-
nye megosztott. 51 %-a támogató 

lenne egy ilyen bekötőúttal kapcsolatban, 
míg 27 % ellenezné. 

A  válaszadók 14 százalékát kitevő Ma-
lomdűlői lakosok (24 db  kitöltött kérdőív) 
támogatnák egyértelműen  egy ilyen út meg-
épülését. 

A Téglagyári útról beérkezett kisszámú 
válaszból  (20 db válasz) azt láthatjuk, hogy 

őket érinti legkevésbé a bekötőút 
kérdése. 

Egy tervezett bekötőút megíté-
lésében a lakóhely mellett az is 
lényeges szempont, hogy milyen 
gyakran jár be valaki a külső tele-
pülésrészről az ófaluba.

A kérdőívek alapján azt láttuk, 
hogy a válaszadóknak csupán 
csak az ötöde jár be  heti többszö-
ri alkalommal a külső település-
részről az ófaluba. Ők értékelték 
úgy, hogy számukra segítség len-
ne egy új bekötőút, mivel a rend-
szeres bejárók 70%-a  támogatna 
egy ilyen bekötőutat. 

A külső településrészen lakók ⅘  része vi-
szont csak heti, havi gyakorisággal jár be az 
ófaluba. Azt mondhatjuk, hogy a két falurész 
közötti rendszeres életvitelszerű forgalom 

nem tipikus, nem jellemző. Aki már csak heti, 
havi szinten jár be a faluba (válaszadók szin-
tén 22%-a), azoknak közel fele (49%) nem 
támogatna egy ilyen utat.  

A külső településrészeken élők többsége 
(57%) pedig csak egy hónapban egyszer 
vagy annál is ritkábban jár be a faluba. Ez – a 
külső településrészre legjellemzőbb – cso-
port  nem szeretné, ha új bekötőút épülne, 
70 %-uk nem támogat egy új utat.

Azt mondhatjuk, hogy azok, akiknek a 
lakóhelyét közvetlenül érinti a tervezett új 
bekötőút, azok nem támogatják, sőt kifeje-
zetten ellenzik egy ilyen bekötőút építését. A 
felmérésben résztvevők 43 %-a lakik az érin-
tett Panoráma út környékén. 

Azok számára pedig segítség lenne egy 
ilyen új bekötőút, akik naponta, vagy heten-
te többször járnak be az ófaluba. A külső 
településrészen élőknek viszont csak ötöde 
ingázik rendszeresen a két településrész kö-
zött. 

Az út megépülésének 90 előnyét sorol-
ták fel a válaszadók, melynek zöme a faluba 
történő könnyebb bejárást említi. Érdekes 
azonban, hogy miközben ezt az előnyt 55 fő 
említette, összesen nincs 55 válaszadó, aki 
gyakori rendszerességgel (legalább heti egy-
szer) jár a faluba.

Az úttal szemben felsorolt hátrányok szá-
ma 219, melyek közül a legfontosabbak az 
odaterelődő forgalom, az útépítés okozta 
környezetkárosítás, a megnövekedő zaj-, 
por- és károsanyag-terhelés, valamint az in-
gatlanok elértéktelenedése. 

Összegzés

Az elvégzett felmérés fontos iránymutató 
az önkormányzat számára, segít abban, hogy 
a megfelelő helyre tegyüka fókuszt. Látha-

Havonta vagy 
ritkábban jár be
lakosság 57%-a

Heti-havi 
szinten jár be
lakosság 
22%-a

Heti többször 
is bejár az 
ófaluba
lakosság
21%-a

Vélemény a 
bekötőútról 

(a teljes 
mintán mért 

arányok)

Nem érinti 11% 6% 3%* 8%

Támogatja az utat 20% 28% 68% 32%

Feltételekkel 7%* 20% 3%* 9%

Nem támogatja az 
utat 62% 46% 26% 51%

Ezen problémákat haladéktalanul 
kézbe vesszük, és bízunk benne, hogy 
rövid úton érzékelhető eredményt tudunk 
felmutatni

„
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Szabálytalan tereprendezések 
Lazareth-en

Az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében az épített 
környezet alakítása és védelme széleskörű társadalmi bevonás és 

a nyilvánosság biztosítása mellett történik községünkben.

Ennek eredményeképpen nem csak 
a megalapított Településkép Védelmi 
Tanács tagjai, a választott képviselők 
és a Polgármesteri Hivatal dolgozói 
jelzik, ha környezet károsítására uta-
ló tevékenységet látnak a faluban, ha-
nem a lakosság erre érzékeny, nyitott 
szemmel járó tagjai is különböző úton 
(telefon, e-mail, fórum, ügyfélszolgálat, 
stb.) értesítenek a szemmel láthatóan 
helytelen, káros tevékenységről. A jel-
zések arra késztették a hivatalt, hogy 
rendszeressé tegye az ilyen célú bejárá-
sokat. Az első szemlén 17 olyan fotó és 
feljegyzés készült, melyek feltehetően 
szabálytalan beavatkozásokat rögzítet-
tek. Van közöttük építési tevékenység, 
tereprendezés, környezetalakítás, épí-
tési törmeléklerakás, rendeltetésének 
nem megfelelő ingatlan használat, ter-
mészetkárosítás, stb. Leglátványosab-
bak a lazareth-i földmunkák.

Felhívom az építtetőket, hogy mind 
az épületek építése előtt, mind utána 
a terep rendezését szabályosan vé-
gezzék!

A tereprendezés legáltalánosabb, 
alapvető szabálya, hogy a telekről földet 
ne vigyünk el és ne hozzunk oda. A hu-
muszt az altalajtól elválasztva tároljuk 
az építkezés ideje alatt. Az építési telek 
természetes terepszintjének 1,0 m-nél 
nagyobb mértékű, végleges megváltoz-
tatása engedélyhez, illetve egyszerű 
bejelentéshez kötött tevékenység, enge-
dély nélkül szabálytalannak minősül.  

Az építmények megvalósítása során a 
telek természetes terepfelületét és az ér-
tékes növényállományt megváltoztatni 
nem szabad, kivéve, ha az a megközelí-
tés, csapadékvíz-elvezetés biztosítása 
érdekében szükséges. 

A rendezett terepszint a közvetlenül 
szomszédos telkek terepszintjéhez ké-
pest nem térhet el. 

Az általános szabályoktól eltérő sza-
bályokat a helyi építési szabályzat 10. § 
állapít meg. Például:

A feltöltés akkor lehet nagyobb, mint 
1 méter, ha a csatlakozó telek feltölté-
sével együtt valósul meg.

A szabálytalannak ítélt építési tevé-
kenységet az Önkormányzat bejelenti 
az ellenőrzésre és intézkedésre hatás-

körrel rendelkező építésügyi hatóság-
nak, amely szerv szakértő bevonásával 
ellenőrzést tart a helyszínen, majd szük-
ség szerint építésrendészeti eljárás foly-
tat le.

Amennyiben településképi köve-
telmények (17/2018. (VIII. 31.) ör.) 
megsértését tapasztaljuk, az önkor-
mányzat polgármestere településképi 
kötelezés formájában – önkormányzati 
hatósági döntéssel – a településképi kö-
vetelmények teljesülése érdekében az 
ingatlan tulajdonosát az építmény, épít-
ményrész felújítására, átalakítására vagy 
elbontására kötelezheti.

Jámbor László
okl. városépítési-városgazdasági  egyetemi 

szakmérnök, települési főépítész

tó, hogy a problémák nagyja csak költséges 
beavatkozás által számolható fel. Az ehhez 
szükséges forrás önerőből nem áll rendel-
kezésre, így minden pályázati lehetőséget 
megragadunk, hogy ezt előteremtsük. Je-
lenleg elbírálás alatt van a VEKOP-5.3.2-15 
pályázatra beadott 299 millió forintos támo-
gatási igényünk, mellyel a Bécsi úti járda és 
gyalogátkelőhelyek kialakítását, valamint a 
buszmegállók felújítását szeretnénk megva-

lósítani, és folyamatosan figyeljük az újabb 
pályázati lehetőségeket.

Mindemellett a területen lakók fontos 
helyre soroltak olyan problémákat is, melyek 
nem beruházásigényesek, mint az illegális 
szemétlerakás, vagy a területek rendezet-
lenségének problémája. Ezen problémákat 
haladéktalanul kézbe vesszük, és bízunk 
benne, hogy rövid úton érzékelhető ered-
ményt tudunk felmutatni. Végül szeretnénk 

köszönetet mondani minden válaszadónak, 
aki időt szánt a kérdőív átgondolására és 
kitöltésére, ezzel segítve a terület fejlődésé-
ért végzett munkánkat! Szintén köszönettel 
tartozunk a felmérés kivitelezésében segítő 
valamennyi személynek! 

A felmérés és a kiküldött kérdőív teljes ter-
jedelmében a www.pilisborosjeno.hu olda-
lon érhető el. 

Antonovits Bence és Gál Nikolett

Látványos lazareth-i földmunkák

Hivatal

8



hírmondó

Hivatal

A jelzéssel megkerestük a Budapesti Köz-
lekedési Központ Zrt.-t, valamint a Volán-
busz Zrt.-t. A megkeresett szolgáltatók a 
külső Bécsi úton menetrend szerint közle-
kedő buszjárataira alkalmazott menetren-
dekkel kapcsolatban az alábbi tájékozta-
tást adták:

A külső Bécsi utat érintő, 2020. augusz-
tus 20-tól életbe lépett menetrendi válto-
zások értelmében:
• A 218-as járatok munkanap kora reg-

gel 20, majd egész nap 30 percenként 
indulnak.

• A Külső Bécsi úton a 820-as és 830-as 
járatok minden érintett megállóban 
megállnak, így a 218-as buszokkal 
egyenletes közlekedést biztosítanak 
az ott élőknek.

• Új, 848-as járatok indulnak, melyek 
az Árpád híd és Pilisborosjenő között 
az Aranyvölgyi úton át közlekednek. 
így közösen a jelenlegi kiszolgálás-
nál gyakrabban közlekednek buszok 
majd az Aranyvölgyi úton, közvetlen 
metrókapcsolatot biztosítva.

Jelentősen gyakrabban indulnak a 840-
es és az új 848-as, pilisborosjenői járatok 
minden időszakban:
• munkanap reggel 10, napközben és 

este 30, délután 15 percenként, míg 
hétvégén jellemzően 30 percenként 
közlekednek az Árpád híd és Pilisbo-
rosjenő között,

• csúcsidőben 30 percenként 848-as 
jelzéssel Aranyvölgyi úton át közleke-
dik a 218-as járatot kiegészítve,

• az utolsó Kőbánya-Kispest irányából 
érkező metróhoz is csatlakozást biz-
tosítanak.

A fenti járatokon igénybe vehető bérle-
tekkel kapcsolatban az alábbi tájékozta-
tást kaptuk:

Pilisborosjenő és Solymár, téglagyári 

bekötőút megállóhely között Volánbusz 
által (Pilisborosjenő-Solymár, téglagyá-
ri bekötőút) adott viszonylatra kiállított 
helyközi bérlet érvényes, amellyel Üröm 
vasúti megállóhelyen át kell szállni. Ezeket 
a járatokat a menetrendek.hu internetes 
honlap a kereső használatával részletezi, 
amely könnyebbséget jelenthet az eligazo-
dásban. 

A fent említett bérlettel azonban 
BKK-s járatra (kék busz) az utas nem 
tud felszállni, azaz a 218-as számú já-
ratra másik bérlet/menetjegy vásárlá-
sa szükséges.

Solymár területén az alábbi bérletek 
használhatóak: 

1. Volánbusz által, adott viszonylatra ki-
állított helyközi bérletek. 

2. MÁV-Start bérletek: bármely megál-
lóhelyről Solymár és Szélhegy meg-
állóhelyekig kiadott vasúti bérlet 
Solymár közigazgatási határán belül 
a környéki járatokon, valamint Üröm 
vmh. – Solymár Auchan megállóhe-
lyek között BB kiegészítő bérletként a 
helyközi járatokon; 

3. BKK bérletek: Solymár 5 kilométeres 
BKK környéki bérlet Solymár köz-
igazgatási határán belül a környéki já-
ratokon, valamint Üröm vmh. – Soly-
már Auchan megállóhelyek között 
BB kiegészítő bérletként a helyközi 
járatokon;

A kapott válaszok után Pilisborosjenő 
Község Önkormányzata kérte a BKK Zrt. 
tájékoztatását azzal kapcsolatban, hogy 
milyen módon lehet kezdeményezni a 
218-as számú járatát Üröm vasúti meg-
állóhely és Auchan megállóhely közötti 
szakaszán – kiegészítő bérlet, vagy jegy 
megváltása nélkül – érvényes Budapest 
bérlettel történő igénybevételét.

A válaszból az derült ki, hogy a menet-
rendeket a Budapest Főváros Önkormány-
zatának a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
riummal kötött szerződése tartalmazza, 
mert az agglomerációs közlekedési felada-
tokat az állam 2016 novemberével visz-
szavette, ezért a Volánnal és BKK-nak arra 
nincs ráhatása.

Boros Gábor

A külső településrész tömegközlekedéssel való ellátottságára vonatkozóan érkezett 
lakossági panasz, miszerint a 218-as buszok egyre ritkábban közlekednek és az ott 
megálló Volán járatokra se tudnak átszállni,  hacsak nem vesznek külön bérletet rá. 

Nem jelentenek valódi megoldást a BKK megállókat is használó sárga buszok

Üröm, Vasúti megállóhely – Solymár Auchan megállóhely között közlekedő autóbusz járatok

Nem mindenhol 
lett könnyebb buszozni
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Állattartás: kötelességek 
és felelősségek

Találjuk ki közösen, hogyan legyen jobb 
kedvenceinknek és a lakosoknak egyaránt!

A konfliktusok miatt vagy el-
kerülése végett szeretnénk 
megkérni az állattartókat, 
hogy tanulmányozzák a rá-
juk érvényes szabályokat, az 
együttélés szabályainak 7. 
pontját, a Szabálysértési tör-
vény és erdőtörvényt (91§). 
Ezek egyértelműen kimond-
ják a póráz kötelező hasz-
nálatát, valamint azt, hogy 
lovaglásra a jelzett gyalogos 
turistautat csak abban az 
esetben szabad használni, ha 
az lovas használatra is ki van 
jelölve. Az önkormányzatnak 
nincsen jogi lehetősége meg-
engedőbb szabályozást hozni. 

Ha valaki szabadon kószá-
ló kutyát lát, kérjük értesítse 
a közterületfelügyelőt, Szol-
lár Györgyöt (kozterulet@ 
pilisborosjeno.hu, +36-30 
605-2577), akinek munka-
köri kötelessége, feladata a 
szabályok betartatása, illetve 
a gyepmestert, aki befoghat-
ja a kutyát (Szűcsné Mércse 
Adrienn:  +36-70-619-9311). 
Ha bűncselekmény, baleset 
történik, kérjük, hogy hívja 
a 112-t vagy Apáti Szabolcs 
körzeti megbízottat: +36-
30-597-5787. Kérjük, hogy a 
telefonszámokat mentsék el 
a telefonjukba, ne a Faceboo-
kon jelezzék a problémát.

A kialakult helyzetre te-
kintettel előrehoztuk a ku-
tyafuttató kialakításáról való 
gondolkodást. Jelenleg Tö-
möri Balázs polgármester 
kérésére Jámbor László főépí-
tész vizsgálja át a vonatkozó 
szabályokat és a szóba jöhető 
önkormányzati tulajdonú te-
rületeket. 

A Pilisi Bioszféra Rezervá-
tum keretében a Duna-Ipoly 
Nemzeti Parkkal és a Pilisi 
Parkerdő Zrt-vel eredetileg 
decemberi aláírásra terve-
zett, de a koronavírus miatt 
várhatóan tavaszra csúszó 
hármas szerződés alapján 
szeretnénk a lovasok, illetve 
kerékpárosok számára kije-
lölt útvonalakat létrehozni. 
Így mindenki tisztában lesz 
azzal, hogy melyik útvonalon 
találkozhat lovasokkal, illetve 
kerékpárosokkal is. Erről az 
érintettek (lovasok, kerékpá-

rosok) véleményét is ki fog-
juk kérni. 

A különböző híroldalak-
nak elküldtük a kérést, hogy 
érdemben tájékoztassák a 
turistákat, hogy az országos 
szabályozás értelmében ná-
lunk is csak pórázon sétál-
tathatják a kutyákat, és ezt 
a közelmúltban történt bal-
esetek és konfliktusok miatt 
fokozottabban ellenőrizzük 
a számunkra előírt törvényi 
kötelezettség szerint  (Mötv.: 
II. 13. § A helyi közügyek, va-
lamint a helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellá-
tandó helyi önkormányzati 
feladatok, különösen: (1) 17. 
közreműködés a település 
közbiztonságának biztosítá-
sában). 

Tőlük értesültünk róla, 
hogy a hír megjárta a turisták 

Facebook oldalait és csoport-
jait, eljutott a Magyar Termé-
szetjáró Szövetséghez is, úgy-
hogy remélhetőleg elterjedt a 
köztudatban.

A pilisborosjenői lakosok 
türelmét kérjük a kutyafutta-

tó és lovas útvonalak kialakí-
tásáig. Amennyiben bármi-
lyen konstruktív javaslatuk 
lenne, kérem küldjék meg a 
polgarmester@pilisborosjeno.
hu e-mail címre. Hasznos len-
ne például hazai jó gyakor-
latok felkutatása. Az eddig 
érkezett javaslatokat köszön-
jük!

A madárinfluenza járvány 
miatt az ÁNTSZ elrendelte 
a szárnyasok kötelező zárva 
tartását, kérjük, hogy olvas-
sanak utána a részleteknek 
a pilisborosjeno.hu oldalon, 
ahol megosztottuk a teljes 
hatósági dokumentumot.

 Amennyiben bármilyen konst-
ruktív javaslatuk lenne, kérem küldjék 
meg a polgarmester@pilisborosjeno.hu 
e-mail címre

„

Hivatal
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Mozaik

Hírek röviden
Megújult a Malomdűlőre vezető út
A nyári malomdűlői fórumon merült fel 
lakossági igényként az út megújulása is, 
melynek a murvás szakasza – alpolgár-
mesteri közbenjárásra – mostanra meg-
újult és jól járhatóvá vált.

Hírek a buszöbölből
Lapzártánkig a buszöböl szegélyköve-
zése, aszfaltozása megtörtént és a járda 
térkövezése is megkezdődött. Ezt köve-
tően – amint az időjárás megengedi (szá-
raz és 5 fok körüli napi átlaghőmérsék-
let) – a zebra felfestése is megtörténik.

Tücsök utca
Pilisborosjenő Község Önkormányzata 
kérésére a DMRV Zrt. – a korábban sú-
lyosan károsodott úttest végleges hely-
reállítását megelőzően – elvégezte a ter-
vezett vízvezetékcserét. A munkálatokat 
követően a kivitelező kialakította az ide-
iglenes murvás útburkolatot, hogy gya-
logosok számára járható útfelület álljon 
rendelkezésre. A Tücsök utca alsó sza-
kaszán mintegy 230 folyóméter hosszan 
került sor az eternit csövek lecserélésé-
re, lakossági bekötéseket is beleszámít-
va. 2020. november 18-án Pilisborosjenő 
Község Önkormányzata képviseletében 
Komlós Tibor alpolgármester és Boros 
Gábor műszaki ügyintéző visszavette a 
Tücsök utca alsó szakaszát érintő építési 
munkaterületet a DMRV Zrt. által megbí-
zott kivitelezőtől. 

Telekadó csökkenése
Az arányos közteherviselés értelmében 
200 Ft/ nm vagy m² -ről 50 Ft/ nm vagy 
m² -re csökken azoknak a telkeknek az 
éves adóterhe, amelyekhez nem vezet út 
és közmű.

Nyugdíjasok ablaka 
A Nyugdíjas Klub idén az önkormányzat-
tól kapott támogatást arra költötte, hogy 
a lakosság számára adventi díszként – a 
régi iskola utcafronti ablakában – kará-
csonyi városkát rendezett be. Aprófalvá-
ban innentől kezdve minden évben gyö-
nyörkedhetünk. További gesztusként a 
szépkorúak feldiszítették Pilisborosjenő 
számára az alsó buszmegállót is, mely-
nek környékét ősszel rendbe is tették.

Online időpontfoglalás
A kényelmesebb ügyintézés elősegíté-
séhez elérhető honlapunkon az online 
időpontfoglalás adó- és hagyatéki ügyek-
ben, valamint a főépítész fogadó óráihoz.
 
Pályázati hírek
Támogatást nyertünk arra, hogy a hiva-
tal számára kedvezményesen számító-
gépeket vásárolhassunk, tartaléklistára 
került három Magyar Falu pályázatunk 
(óvoda bővítés, szolgálati lakás gépé-
szeti felújítása,valamint polgármesteri 
hivatal felújítás). Továbbra is előre dol-
gozunk tervekkel a pályázatokhoz, hogy 
minden számításba jövő lehetőséggel 
megpróbálkozhassunk.

 Ágdarálás
A Falugondnokság munkatársai 72 db 
utánfutónyi ágdarálást teljesítettek la-
kossági kérésre 2020. április 22-e és no-
vember 30-a között.

Továbbra is várjuk a lakossági javas-
latokat a díszpolgári kitüntetésre
Még 2021 januárjában is várjuk a lakos-
sági javaslatokat a díszpolgári kitünte-
tésre. Kérjük, hogy amennyiben valakit 
méltónak találnak a „Pilisborosjenő 
díszpolgára" címre, 2021. január 31-ig 
küldjék el nekünk az indoklással alátá-
masztott jelölést postai úton vagy a vele-
meny@pilisborosjeno.hu e-mail címre! 
A testület ezek figyelembevételével feb-
ruárban dönt a díszpolgári cím adomá-
nyozásáról. A kitüntetésre a március 15-i 
ünnepségen kerül sor.

Megtörtént a lazareth-i 
víziközmű vagyonátadása
Aláírásra került az Önkormányzat és a 
Lazaréti Víziközmű Társulat (VKT) kö-
zött a vagyon átadásról szóló szerződés, 
amelynek keretében a csatorna közmű 
és a közvilágítás földben lévő, passzív 
része átadásra került. A szerződéssel 
elhárult az akadály az elől, hogy kiírjuk 
a közvilágítás felszín feletti részére a 
beszerzési eljárást, mivel már az önkor-
mányzat a megépített rész tulajdonosa. 
Az ajánlattételi felhívást hamarosan ki-
írjuk és reméljük, hogy a következő hó-
napokban már győztest hirdethetünk és 
kezdődhet a kivitelezés.

Február 1-től indul a használt 
sütő olaj gyűjtés
A használt sütőolaj a környezetbe jutva 
súlyos szennyezést okoz: jelentős része a 
települési csatornahálózatba kerül, mely 
dugulást okozhat, táplálja az élősködő-
ket és patkányokat, a szennyvíztisztítót 
pedig leterheli. Az összegyűjtött olaj 
100%-ban újrahasznosításra kerül: a fel-
dolgozás során bioetanol készül belőle. 
Gyűjtse olaját üvegben vagy palackban 
és hozza le, mi átvesszük!
Gyűjtőhely: a falugondnokság hulladé-
kudvara (üveggyűjtő konténer mellett)
Részletek a következő számban.
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Több évtized a falu 
szolgálatában

Sokan vannak a faluban, akik felvállalnak egy vagy több feladatot, melyet hűségesen 
visznek éveken, évtizedeken át. Ilona is ilyen. Az a típus, aki sosem megy nyugdíjba 
abban az értelemben, ahogy sokan a megérdemelt pihenéssel töltött éveket képze-
lik. Több hónapja terveztem a beszélgetést,  több szempontból is aktuális volt már.

Decemberben 16-án van a kó-
rusok világnapja. Falunkban 
több kórus is van, de idén az 
egyik 20 éves és 10 éve vezeti 
Ilona, az alapító Czigány Feri 
bácsi halála óta. A kórus olyan 
falunkbéliekből jött létre, akik 
saját örömükre jártak ösz-
sze énekelni mint Zsitnyányi 
Attila, Szecsányi Eszter, Hor-
váth János és még néhányan. 
2000-ben alakultak meg hiva-
talosan is. Mindvégig Paloytai 
Érsek Ágnes nótaénekes volt 
a szakmai vezetőjük, aki a Rá-
koshegyi Rezedák Dalkört is 
viszi, ezért szoros a kapcsolat 
a két kórus között. A pilisbo-
rosjenői dalkör létszáma volt 
25 is, jelenleg körülbelül 15-
en vannak, sajnos többen már 
elhunytak közülük. Budai 
Zoltán temetése - aki szintén 
oszlopos tag volt - például 
nemrégiben, december 1-én 
volt. Többször próbáltak fia-
talokat is hívni maguk közé, 
de végül közösségen belül 
maradtak. Szeretnek együtt 
lenni, népdalokat, nótákat, 
slágereket énekelni. Kóruson 
kívül is összekapcsolja őket az 
élet, többen a Nyugdíjas Klub 
aktív tagjai is, számíthatnak 
egymásra bármiben. Szerte 
az országban élő kapcsolat-
ban vannak dalkörökkel, el-
járnak egymáshoz fellépni, 
Pilisborosjenőn is évente 
megrendezésre kerül a Dalos 
találkozó. Legnagyobb bána-
tukra viszont pont idén, a 20. 
évfordulón a járvány miatt 
nem volt lehetséges megszer-

vezni. Felléptek az Életet az 
éveknek fesztiválokon is és 
- természetesen - jelen vol-
tak a pilisborosjenői rendez-
vényeken is, ha nem éppen 
ők szervezték meg azokat, 
mint például hosszú időn át 
az Anyák napi ünnepségeket. 
Hogy közösségüket fejlesz-

szék, eljártak csapatépíteni is, 
ahol a napi két próba mellett 
közösen pihenni, szórakozni 
is lehetőség volt. Gratulálunk 
az eltelt 20 évhez, kívánunk 
még sok közös sikert és örö-
met, és nem utolsó sorban jó 
egészséget is hozzá.

Ilonát ezután a helyi Mál-

tai szervezetről kérdeztem. 
Arról évek óta tudok, hogy 
jótékonysági csoportot vezet 
és ennek részeként adomány-
bolt is van már a faluban. 
Kérdezem, de nem emlékszik 
pontosan, hogy mikor kezdett 
bele, úgy 25-27 éve. Dolgoz-
tak régi romos épületben, 
beázó konténerben, jelenleg 
az önkormányzattól kapnak 
helyiséget a régi iskola épü-
letében. Együtt tud érezni a 
rászorulókkal, hisz ők is min-
denért apránként dolgoztak 
meg. Mostanra lett olyan gaz-
dag a falu, hogy a jómódúak el 
tudják tartani a rászorulókat 
ruhákkal, lakásfelszereléssel. 
Sőt, marad is. Emiatt is volt 
szükség arra, hogy nagyobb 
szervezethez kapcsolódjon a 
helyi segítők csoportja. Van-
nak olyan szegény részei az 
országnak (Miskolc-Lyukóbá-
nya, Edelény, Ópályi...) ahová 
még jut is a feleslegünkből. 
Azt tapasztalja, hogy nagyon 
helyesen egyre inkább terjed 
az a gyakorlat, hogy a lakosok 
nem dobják ki a jó minőségű 
feleslegessé váló dolgokat, 
hanem elajándékozzák. Ez 
fontos a tárgyak újrafelhasz-
nálása és az egymásról való 
gondoskodás szempontjából 
is. Boltjukba nem csak rá-
szorulók járnak, valódi kin-
cseket lehet ott fellelni jelké-
pes összegért. Karácsonykor 
jelentős összeggel szoktak 
hozzájárulni a családsegítő 
keretéhez, de idén a bolt ke-
veset tudott nyitva lenni, hisz 

Kóruson kívül is összekapcsolja 
őket az élet, többen a Nyugdíjas Klub 
aktív tagjai is

„Amikor még mind együtt voltunk

Rendszeres összejöveteleiken mindig jó a hangulat

Portré
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Portré

A legváltozatosabb helyzeteket 
próbálja megoldani úgy, hogy szakorvosi 
ajánlás nélkül új gyógyszert nem írhat fel 

„

Hogyan van, Doktor úr?
Vajon szoktunk-e arra gondolni, hogy milyen lehet ezekben az időkben 

körzeti orvosnak lenni? Mostanában néha megkérdezem tőle. Hol lakosként, 
hol a Hírmondó szerkesztőjeként.

Utolsó telefonálásunk óta 
orvosunk helyzete - ha lehet 
-  még nehezebbé vált. Úgy 
látszik, hogy nem sikerült 
kérését sikeresen tolmá-
csolnunk a falu felé, hogy ne 
hívjuk influenza elleni oltás 
miatt, mert akadályozzuk 
a munkában. A telefonjuk 
folyamatosan csörög és ők 
mindig csak ugyanazt tudják 
elmondani: azonnal jelent-
keznek, amint megkapták a 
készletet. Naponta hívják az 
illetékeseket, kérik folyama-
tosan, hogy küldjék meg fa-
lunk számára. Ez idáig hiába, 
még úgy is, hogy a falu szélén 
gyártják. A hivatalos útvonal 
ettől még nem rövidül meg. 
Most viszont jó hír, hogy úgy 
tűnik, az újság tördelésének 
napjai alatt megérkeznek az 
ampullák. Ha így lesz, azonnal 
értesít minket a doktor úr, mi 
meg a lakosságot. És ha meg 
is történik mindez a lap meg-
jelenéséig, nem haszontalan 
leírni. Nem árt ugyanis tud-
nunk, hogy milyen helyzeten 
vannak túl.

Hallgatva orvosunkat, pró-
bálom elképzelni, amiket 
mond. A törvény szerint nem 

engedhetnek be légúti tüne-
tekkel beteget a rendelőbe. 
Ezért az érkezők kint vára-
koznak. Be kéne őket en-
gedni, de közben a telefon is 
csörög egyfolytában. Mivel 

az egészségügy félbénult ál-
lapotban van, ezért a szakor-
vosi ambuláns betegek is nála 

kötnek ki. A legváltozatosabb 
helyzeteket próbálja meg-
oldani úgy, hogy szakorvosi 
ajánlás nélkül új gyógyszert 
nem írhat fel. 

Kérdezem azt is, hogy hol 
tart a praxismegosztás fo-
lyamata dr. Herczeg Líviá-
val. Örömmel hallom, hogy a 
doktornő sikeresen letette a 
szakvizsgáját, szívből gratulá-
lok neki magamban, annak vi-
szont már nem tudok örülni, 
hogy a szükséges engedélyek 
normális időkben meg tudná-
nak érkezni egy hónap alatt, 
de a karácsony és a járvány 
miatt Levente doktor úr azzal 

számol, hogy még két hóna-
pot kell kibírnia. Érzi, hogy 
az emberek türelmük végére 
értek minden tekintetben, és 
- mi tagadás - a nap végének ő 
is mindig nagyon örül. Felve-
tem, hogy nem tudunk-e se-
gíteni valamiben, hivatalként 
vagy önkéntesekkel, jól esik 
neki a kérdés, de most nincs 
ötlete. 

Kedves Doktor Úr! Mind-
annyiunk nevében köszönöm 
nagy hálával egész éves kitar-
tását és csak remélni tudom, 
hogy karácsony idején jut kis 
idő pihenésre is. 

Frivaldszky Bernadett

Aláírás praxismegosztásról

Ilona és több társa is a veszélyeztetett 
korosztályhoz tartozik. A havonta pati-
kának juttatott 15 ezer forint pénzbeli 
juttatást viszont továbbra is fel tudják 

ajánlani, melyből azoknak a falusiaknak 
a gyógyszerét finanszírozták, akiknek 
erre nem tellett. Üdvözöljük Pilisboros-
jenőn a Magyar Máltai Szeretetszolgála-

tot, köszönjük Ilonának, a 8 aktív tagnak 
és számos segítőjének a munkát, az ada-
kozó lakosoknak pedig a tudatosságot.

Frivaldszky Bernadett
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Szerenáddal mondtuk el…

Új hagyományt teremtettünk Pilisborosjenőn. Két, helyben lakó 
pedagógusunk is nyugdíjas lesz idén, így ki kellett találnunk, miképpen 

búcsuztassuk  őket a jelen helyzetben. 

Nem volt ugyanis ballagás, 
nem volt tanévzáró, így nem 
szólhatott nekik a méltán járó 
taps. Terveztük az ajándékot, 
amivel örömet okozhatunk, 
ők készültek a búcsú ebédre. 
Majd egy augusztusi estén 
elindultunk…. és szerenádot 
adtunk Nekik. 

„Kell még egy ölelés mielőtt 
elmennél...”

Mert olyan sokat adtatok 
a gyerekeknek, szülőknek és 
nekünk is. Már most hiányzik 
a humorotok, az érvelésetek, 
az ötleteitek, a véleménye-
tek…

„Neked hadd mondjam el, 
milyen szép a világ..."

Emlékezzetek az iskolai 
programokra, a táborokra, a 
tantestületi összejövetelek-
re, a köszöntésekre, a közös 
kirándulásokra, az értekezle-
tekre, MINDENRE! 

„Nem csak a húsz éveseké 
a világ...”

Visszavárunk Benneteket! 
Bármikor jöttök, mindig örül-
ni fogunk nektek. Jelen hely-
zetben sajnos nem tudtunk 
igazi, valós interjút készíteni, 
így online küldtük át kérdése-
inket. Az alábbiak foglalkoz-
tattak bennünket: 

Melyik intézményben kezd-
ted a pályafutásodat? Hogyan 
kerültél ebbe az iskolába, és 
mi tartott itt, nálunk? Mi volt 
a pályádon a legnagyobb ki-
hívás? Volt-e olyan emlékeze-

tes pillanat, amelyet szívesen 
megosztanál velünk? Lenne-e 
valamilyen jótanácsod a diá-
koknak, szülőknek, kollégák-
nak? Ennyi év távlatából min 
változtatnál az iskolarend-
szerrel kapcsolatban? Mi fog 
a legjobban hiányozni a suli-
ból?  Hogyan éled meg azokat 
a változásokat, amelyeket a 
nyugdíjba vonulás hozott az 
életedbe?

Íme a válaszok: 

Gyetvai Ágota tanárnő, 
igazgatóhelyettes

Véletlenül kerültem az is-
kolába, egy félreértés követ-

keztében. 1982-ben Mici néni 
nyugdíjba vonulása után nem 
volt némettanár, már közele-
dett a szeptember. Meggyesi 
János, akkori matematika-fi-
zika szakos tanár szokott len-
dületével beállított hozzánk, 
hogy vállaljam el az állást. 
Nem ismert, de hallotta, hogy 
tanár vagyok. Mondtam neki, 
hogy én magyar-francia sza-

kon végeztem az ELTÉ-n, mire 
ő: „Nem baj. De sváb vagy, 
tudsz németül.” Mivel szaba-
dúszóként nem volt rendsze-
res munkám, gondoltam, egy 
évig kipróbálom. Ebből lett 
közel négy évtized.

Mondhatnám, hogy ez volt 
a legnagyobb kihívás a pályá-
mon, hiszen elsőtől nyolcadi-
kig tanítottam németet. A kol-
légák egyike sem beszélte a 
nyelvet, és néha eljátszottam 
a gondolattal, mi lenne, ha 
inkább franciára tanítanám 
a gyerekeket, feltűnne-e? A 
legnehezebb mégsem a ta-
nítás volt, hanem az akkori 
idők vidéki iskoláira jellemző 
oktatási szemlélet és légkör 
megtapasztalása. Egyfajta 
időutazásnak tűnt a múltba, 
amit huszonévesen szeren-
csére nem vettem komolyan. 

A legemlékezetesebb szá-
momra az első igazi – 34 fős 
- osztályommal töltött négy 
év volt. Sokat tanultam tőlük, 
remélem, ők is tőlem vala-
mit. Nem vágytam osztály-

főnök lenni, hiába mondták 
az idősebb kollégák, hogy 
akkor fogom igazán érezni, 
hogy tartozom valahová. Nem 
akartam őket kiábrándítani, 
de bevallottam, hogy én in-
kább úgy vagyok ezzel, hogy 
ha egy csapat gyerek szembe-
jön a járdán, legszívesebben 
átmennék a túloldalra – in-
nen induljunk. Aztán mégis 
együtt sírtunk, együtt nevet-
tünk – szerencsére ezt gyak-
rabban. A mai napig kicsit az 
„enyémeknek” érzem őket. 
Persze a későbbi évekből is 
sokakhoz közel kerültem, az 
utolsó osztályomat is nagyon 
megszerettem. Számomra 
nem az események maradnak 
emlékezetesek, hanem egy-
egy gyerek, és talán ez tartott 
a pályán, hiszen nincs közöt-
tük két egyforma.

Jótanácsot nem tudok adni. 
Ha felnőttként, tanárként 
nem szeretnénk ártani, elég, 
ha visszaemlékszünk saját 
gyermek- és iskoláskorunkra, 
és tudni fogjuk, mit és hogyan 

Gyetvai Ágotának és Illés Tiborné Illikének boldog nyugdíjas éveket kívánunk

Szerenád

Intézményeink
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Intézményeink

kellene tennünk, vagy éppen 
nem tennünk. Ehhez persze 
az kell, hogy bármilyen a sze-
mélyiségünk, hiteles legyen. 

Az iskola magától is válto-
zik, ha hagyják, és hogy hol 
milyen irányba, abban na-
gyobb szabadságot lehetne 
biztosítani a tanárok, szülők, 
tanulók részére. A lényeg 
ugyanaz marad: „tanár tanít 
– gyerek tanul”– foglalta ösz-
sze lakonikusan egy egyetemi 
csoporttársam a pedagógia 
módszertanát. Az oktatási 
rendszeren belül az általános 
iskola sokkal meghatározóbb, 
mint gondolnánk. Valóban 
alap, amire aztán építeni le-
het. Mindezt nem az elmúlt 
évtizedek tapasztalata mon-
datja velem, mindig is így 
gondoltam. Nagyon jó iskolá-
im voltak, ehhez próbáltam 
mérni magamat és a munká-
mat kezdettől fogva.

Nyilván hiányozni fog az 
iskola légköre, elsősorban a 
kollégák összeszokott, baráti 
közössége, figyelmük, segítő-
készségük, szeretetük.

Nem hinném, hogy megvál-
tozom, csak több szabadidőm 
lett.

Illés Tiborné, Ilike néni

Először is mélyen együtt-
érzek a kollégáimmal, akik 
ebben a nehéz időszakban 
végzik a munkájukat. Minden 
reggel azzal ébredek, hogy 
nekem is ott lenne a helyem, 
minden segítségre szükség 
lenne a gyerekek körében.

Tervezem is, hogy ha lehet-

séges, megyek. Örülnének a 
kollégáim, a gyerekeim, akiket 
3 évig tanítottam.  Hiányzunk 
egymásnak.

De ki tudja, hogy hogyan 
folytatódik a tanév? Minden-
esetre nyitott vagyok, és ha 
hívnak, megyek.

40 év a pályán! Gyorsan el-
telt. Pilisborosjenőre 1995-
ben költöztem a családommal 
és abban az évben kezdtem el 
az iskolában is tanítani. 

Az akkori igazgatónővel – 
Papp Józsefné Zsóka – és he-
lyettesével – Gyetvai Ágota 
– való első beszélgetésemre a 
mai napig emlékszem. Mindig 
hálás maradok nekik, hogy 
akkor bizalommal voltak hoz-
zám. 

Emlékszem az első osztá-
lyomra is, akik közül néhá-
nyukkal gyakran találkozom, 
és boldog mosollyal üdvözöl-
jük egymást. De így van ez a 
későbbi osztályomba járó gye-
rekekkel szintén.

Míg együtt voltam velük, 
magam köré tudtam gyűjteni 
őket, mint egy tyúkanyó. (Ezt 
visszahallottam a szülőktől.) 
Ezért is örültek nekem azok 
a szülők, akik úgy gondolták, 
hogy a gyerekeiknek több tü-
relemre, anyáskodásra van 
szükségük. Mindig jó volt a 
kapcsolatom a családokkal, 
ami nekem nagyon fontos volt. 

Azt gondolom, hogy ha nincs 
meg a gyerek, szülő, pedagó-
gus hármas, megbízható kap-
csolat, akkor nem lehet ered-
ményes a fejlődés sem. És ez a 
fejlődés nemcsak a tanulmá-
nyi eredményeket kell, hogy 
tükrözze, hanem az érzelmi 
fejlődést is. Az önbizalom 
megerősítése egy gyerekben 
legalább olyan nehéz feladat, 
minthogy megtanítsuk őket 
írni, olvasni. Azt észrevenni, 
hogy miért nem megy a tanu-
lás, mi zajlik egy-egy gyerek 
kis fejében, nem egyszerű. 
Tudjuk, hogy nem egyformák 
a képességeik, de ez nem baj. 
Mindenki megmutathatja ma-
gát valamelyik területen. 

Én azt hiszem, mindig pró-
báltam erre figyelni. Hogy 
sikerült-e, nem tudom. Azt 
viszont tudom, hogy a pályám 

végére érve megtaláltam a 
hitvallásomnak is nevezhető 
idézetet, amit szívből ajánlok 
minden kedves fiatalabb kol-
légámnak.

„A gyerek olyan, mint a 
pillangó a szélben:
egyesek magasabbra száll-
nak, mint mások, de mind-
egyikük a legjobb tudása 
szerint repül, miért hasonlí-

tanánk hát össze őket?
Mindegyik más.
Mindegyik különleges.
Mindegyik gyönyörű!”

Kívánunk csodás, egész-
ségben és örömökben teli, 
időben is gazdálkodni tudó, 
visszajáró, vidám nyugdíjas 
éveket! 

Dienes Dóra
iskolaigazgató

Sportparkok épülhetnek jövőre falunkban
Támogatta az önkormányzat kérését az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma (EMMI), hogy a 2016-os pályáza-
ton elnyert C-típusú sportpark helyett a Kövesbérci-út 
és a Panoráma út találkozásánál A-típusú sportpark, az 
új műfüves focipálya és a játszótér között pedig egy B-tí-
pusú sportpark épülhessen. A kérésre azért volt szük-
ség, mert a C-típusú sportparkot méretei nem tették le-
hetővé azokra a helyekre elhelyezni, ahol feltételezhető 
lakossági használatra lehetett számítani. Így mind az 
külső településrészen, mind az ófaluban élők számára 
lesz új mozgási lehetőség. 

Bölcsőde
A bölcsőde kivitelezői közbeszerzése jelenleg is folyik, 
várjuk az ajánlattevők árajánlatát. Ezt követi majd a 
hiánypótlás és a Bíráló Bizottsági ülés, majd a döntés 
a nyertes kivitelezőről. Lapzártakor reálisnak tűnik 
a szerződés megkötése év végéig, és jövő év elején az 
építkezés megkezdése.

Ünnepi miserend 
Újra a borosjenői katolikus templomban:
December 24. 22:00 (ha a kormányzati rendelkezések 
engedik az éjjeli kijárást)
December 25. 10:30; December 26. 10:00; 
December 27. 10:30 (család- és boráldás)

Református ünnepi 
szertartások rendje
A pilisborosjenői református imaházban december 25-
én 9:00 órakor lesz úrvacsorás istentisztelet.
December 24-én, 25-én, 26-án 10:00 órakor úrvacsorás 
istentiszteletek lesznek Ürömön a két falu közös refor-
mátus templomában. December 24-én éjjel 23:00-kor 
szintén itt lesz a születésnapi istentisztelet, ha a kor-
mányzat engedélyezi az éjjeli kijárást.

Hírek röviden
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Patakrehabilitáció: 
ófalu ütőerének 

természetbarát kezelése

Egyszerre szeretnénk a 
vízfolyás szociális-rekre-
ációs és ökológiai szol-
gáltatásának hasznát 
venni, annak egyensúlyát 
megtalálni. Pilisborosje-
nő Önkormányzata ezért 
2020 őszén felkérte Du-
kay Igort, az ismert, kis-
vizekre specializálódott 
természetvédelmi szak-
értőt a Borosjenői-patak 
természeti értéktárának 
elkészítésére és a patak 
természetközeli kezelési 
koncepciójának kidolgo-
zására. A szakember két 
ütemben mérte fel a pa-
tak állapotát, állat- és nö-
vényvilágát a Szent Donát 
utcai egykori forrástól Üröm közigazgatási 
határáig. 

Dukay két éve már járt a falunkban a patak 
miatt, így a terep nem volt ismeretlen számá-
ra. A szakember elmondta:

„...ha vízfolyásainkat nézzük szerte az or-
szágban, többnyire már nem eredeti állapo-
tukat látjuk, hanem egy szabályozott medret, 
gyakran kibetonozva, fák és más élőlények 
nélkül. Szennyezettségük is jellemzően mind 
a mai napig fennáll. Nem különbözik ebben a 
Borosjenői-patak sem. Ugyan 200 évvel ezelőtt 
még kanyargott az akkori „Weindorf” terü-

letén, de a patakokra 
jellemző ligeterdő már 
akkor is hiányzott a 
partjáról. A helyzet az-
óta annyiban romlott, 
hogy a patak medrét 
„rendezték”, később 
több helyen burkolták, 
sőt, csőbe kényszerítet-
ték, oldalát építési tör-
melékkel, hulladékkal 
töltögették, partjára 
tájidegen fafajokat te-
lepítettek. Idővel honos 
növény- és állatfajok 
visszatelepedtek a pa-
takba és környezetébe, 
így a patak „természeti 
képe” meglehetősen ve-
gyes, de van mit védeni, 

van hova továbblépni. Éppen ennek apropójá-
nak kellett, állapotfelmérés alapján, javaslatot 
tennem 2020 őszén.

Nem egyedi az ilyen jellegű igény, hiszen 
szerte a világon már évtizedek óta tart a víz-
folyások ökológiai szempontú rendezése és 
helyreállítása. Sőt, az Európai Unióhoz való 
csatlakozással, Magyarországon is életbe lé-
pett az ezt célzó Víz Keretirányelv. A szemléleti, 
módszertani átállás sajnos lassan megy.”

A felmérés során leírás készült a patak 
kis- és nagyvízi medréről a különböző sza-
kaszokban, a vízminőséget jól jelző makrog-

erinctelen fajokról, illetve a patakmederben 
megfigyelhető egyéb állat- és növényfajokról. 
A látottak alapján kirajzolódik a patak keze-
lési koncepciója is, melyből ki lehet alakítani 
egy konkrét akciótervet. Ennek fő pontjai:

1. 1. Hulladék eltávolítása a mederből és 
a meder környékéről, szemetelés meg-
akadályozása.

2. 2. Nagyobb, látszó építési törmelékdara-
bok eltávolítása a mederből és a meder 
környékéről.

Elkészült a Borosjenői-patak természeti értéktára

A múlt év során betonozott patakmeder a patikánál 
– a kivágott fák helyén őszi virágok nyílnak

Már a választások előtt megfogalmazódott az igény, hogy a falunkat átszelő, 
méltatlanul elhanyagolt Borosjenői-patakot településünk ékkövévé alakítsuk 

és azt minél természetközelibb módon kezeljük. 

Gabionos mederbélelés kezdete a Budai 
út hídjánál

Zöldfalu
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3. 3. Utakról lemosódó murva meder előt-
ti megfogása hordalékfogóval és/vagy 
burkolatváltással.

4. Tájidegen fa- és cserjefajok (pl. akác, 
bálványfa stb.) fokozatos, szálankénti 
eltávolítása.

5. Honos fa- és cserjefajok telepítése.
6. A betöltések legalább részleges eltávolí-

tása. Prioritás a forrás(ok) és a forráspa-
tak „kiszabadítása” lehet.

7. Meder ökológikus rendezése.
8. llegális szerves anyag kihelyezések meg-

előzése, szankcionálása.
9. További burkolások mellőzése, illetve 

természetközeli megoldások választása 
a part és a meder védelemben.

10. Nagyobb volumenű tevékenység köré-
ben a zárt szakaszok megnyitása, „élő-
vé tétele”, ide értvea forrás és forráság 
kibontását, a Kossuth téri szakasz ren-
dezését. Új engedélyes terv keretében 
a közbenső egyenes szakaszok változa-
tosságának növelése is lehet cél.

A pontok között találunk könnyebben, va-
lamint nagy költséggel, csak hosszú távon 
kivitelezhető javaslatokat. Ezen pontok figye-
lembevételével kezdtük meg a régóta elha-
nyagolt Budai úti fák kezelését faápoló szak-
ember segítségével. 

Mivel az idegenhonos fák eltávolítása csak 
fokozatosan javasolható, így a mostani keze-
lés alatt ezen fák koronaalakító, illetve egész-
ségügyi kezelését végeztettük el, mindössze 
két veszélyessé vált fát vágattunk ki. Jelentő-
sebb beavatkozást az önkormányzat a részle-
tes akcióterv kidolgozása és bemutatása után 
tervez. 

Antonovits Bence

Budai úti fák
A Budai út menti 

fasor számos fája ve-
szélyesen belenőtt a 
20kV-os nagyfeszült-
ségű villanyvezeték-
be, így szükségessé 
vált azok visszavágá-
sa . A tervezett áram-
szünetet kihasználó, 
a veszély megszün-
tetését célzó, első 
nagyoló vágást kö-
vetően faápoló szak-
ember alakította ki 
az egészséges tava-
szi kihajtást lehetővé tévő koronaalakot és tá-
volította el az elhalt ágakat. Ezzel nem csupán 
egy esetleges későbbi balesetet előz meg, de a 
fák élettartamát is meghosszabítja. A mostani 
beavatkozás azért tűnik ilyen drasztikusnak, 
mert az évek óta elhanyagolt belterületi fák 
több évnyi elmaradt kezelését kellett most egy 
lépésben – az áramszünet alatt gyors tempó-
ban  –  pótolni.

A legegészségesebb 
település

Interjú Medveczky Györggyel, a Kevély Körözés Karantén 
Kihívás Karácsony Környékén szervezőjével

Mi az idei kihívás lényege? 
A járványhelyzet a korábbi tömeges 

körözést, közös művházi teázást kizár-
ja, így határoztuk el, hogy a teljes ünnepi 
időszakot (adventtől vízkeresztig) felölelő 
hat hetet karantén kihívásként hirdetjük 
meg, melyet mindenki egyénileg visz vég-
hez, de az interneten gyűjtjük a köröket, 
így ugyanúgy látjuk egymás köreit a ,,fel-
hőben’’, mint eddig. Most már biztosan 
mondhatjuk, hogy ez egy nagy közösségi 
körgyűjtő játék, amiben minden résztve-
vő győztes, és várhatóan még több embert 
mozgat meg, mint az eddigiek.Egyúttal az 
év végi, hagyományosan sok kiadós ünne-
pi étkezéssel tarkított időszakot gazdagít-
juk mozgással, ami után a családi együttlét 
is biztosan boldogabb lesz.

De lehetőség ez a körözés arra is, hogy 
a járványhelyzet miatti bezártságot oldjuk 
a véletlenszerű hegyi találkozásokkal, vagy 
tervezett közös körökkel, mely közben 
nyugodtan beszélgethetünk egymással, 
megfelelő távolságtartással, biztonságo-
san.

Milyen a fogadtatás, van esélyünk a 
címben szereplő szlogent kiérdemel-
nünk? 

A falu egészsége az életformánkon mú-
lik. Kevés település mondhatja el magáról, 
hogy ennyien mozognak a friss levegőn, 
mint most mi. Miközben ezeket a sorokat 
írom, már valahol 600 kör közelében já-
runk! Nagyon jól haladunk a legegészsége-
sebb falu cím felé. Már nem csak ,,törzsidő-
ben’’ vagyunk ott a hegyen. Hétköznap 
kimentem egy napzárókörre, zuhogó 

esőben, vaksötétben, sűrű ködben, meg-
döbbenésemre egy csomóan kint voltunk. 
Tavaly 500-an voltunk. A nagy álom, hogy 
most kétszer annyian, ezren menjünk fel a 
csúcsra a faluból, legalább egyszer! Gyer-
tek és hívjatok másokat is, írjátok be a kö-
röket, akkor biztosan meglesz! Ha megcsi-
náljuk, tényleg minden okunk meglesz rá, 
hogy a legegészségesebb falunak érezzük 
magunkat, büszkén és boldogan.

Hogyan indult a Kevély körzés? Miért 
fontos Nektek, hogy megmozduljunk?

Onnan kezdeném, hogy valamikor bő 10 
éve, ha kimentem futni a ,,hegyünkre’’, alig 
találkoztam pár emberrel, jobbára elszánt 
arcú futó ismerősök jöttek szembe, akik a 
faluból, környékbeli településekről szintén 
a varázslatos hegyünkre jártak kikapcsol-
ni, edzeni.

A Kevély Körözésekkel eljutottunk oda, 
hogy 2020 január elején több mint 500-an 
vettünk részt a faluból és még jó páran a 
környékbeli településekről (főként Üröm-
ről). A januári, 12 órás körözést egy kö-
zös eufóriában töltöttük, ami nagy pozitív 
energiává egyesült. Sokan ettől kaptunk 
lendületet, hogy többet mozogjunk, de 
ugyanígy fontos, hogy ez a ,,falukörözés’’ 
épít bennünket, a közösségünket és a fa-
luhoz fűződő kötődésünket, szeretetünket.

A kihívás részletei és 
jelentkezés a „Kevély Kör” 
Facebook csoportban ta-
lálhatóak meg. A körök 
itt láthatók, gyűjthetők:  

Fotó: Józsa Miklós
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Régi karácsonyi szokások
Perlinger Györgyi írása a borosjenői ünnepi hagyományokról

Az iskolai hittan- és énekórá-
kon énekelt adventi és kará-
csonyi dalok, valamint a szülők 
és nagyszülők meséi rég volt 
karácsonyokról, régi történe-
tekről nagy izgalomba hozták 
a gyerekeket a karácsonyvárás 
idején.

Feszülten várták a Kis Jézus 
megszületésének ünnepét. Az 
esti lefekvéskor gyakran kér-
dezték a mamájuktól, hogy 
mennyit kell még aludni a Jé-
zuska születéséig. Összekul-
csolt kezekkel imádkoztak, 
hogy a Jézuskától sok és bősé-
ges ajándékot kapjanak. Mikor 
eljött végre a karácsonyest, a 
szobát feldíszítették, a szentké-
pek fölé fenyőágakat tűztek. Az 
anya tömjént tett parázsra, és 
ezzel illatosította a házat és az 
istállókat. Míg a háziasszonyok 
a vacsorát készítették, a család 
többi tagja izgalommal várta a 
betlehemesek érkezését. A bet-
lehemes csapat 12-14 év körü-
li, karácsonyi dalokat éneklő 
gyerekekből, két angyalból 
(Gabriel és Rafael), Máriából, 
Józsefből és a virgácshordóból 
állt. A csengő tiszta hangja már 
messziről hallatszott a csendes 
téli utcákon. Kopogtak az ajtón 
vagy az ablakon, és kérdezték: 
„Beengeditek a betlehemese-
ket?” Bebocsátásra várva áll-
tak az ajtó előtt, József hosszú 
köpenyben, mitrával (a katoli-
kus püspök süvege) a fején és 
virgáccsal a kezében, Mária és 
az angyalok hófehérbe öltözve, 
kibontott hajjal jelentek meg, 

hátul állt a virgácsvívő.
A bejövetel után a szülők 

odaadták az ajándékokat a bet-
lehemeseknek, amit azok az 
éneklés után átadtak a gyere-
keknek. Ezután belépett Gab-
riel angyal a szobába, kezében 
a gyertyatartó égő gyertyával, 
amit az asztalra tett és éne-
kelt. Azután Rafael angyal jött 
be, ő is énekelt, majd behívták 
Máriát, aki a kisded Jézussal a 
kezében lépett a szobába, és 

szintén énekelt. Legvégül Jó-
zsef lépett be. A közös éneklés 
után a betlehemesek megkér-
dezték a szülőket, hogy a gyer-
mekek szorgalmasan énekel-
nek, imádkoznak-e. Ha nem, 
József meglendíti a virgácsot 
és a szülőknek adja. A végén 
József átadja az ajándékokat 
a gyerekeknek, a szülők pedig 
pénzt adnak a betlehemesek-
nek a szép éneklésért. Azok ki-
felé menet énekelve köszönik 

meg az adományt, valamint a 
fogadtatást, és kívánnak áldott 
karácsonyt. 

Ezután a gyerekek boldogan 
játszanak a kapott ajándékok-
kal, babákkal, kardokkal, hin-
talovakkal. A karácsonyfán a 
szaloncukrok és az arany- és 
ezüstpapírba csomagolt diók 
fénylenek. A szobában keve-
redik a fenyő és az ünnepi étel 
illata. Rántott hal, borleves, sült 
krumpli, saláta volt az ünnepi 
vacsora; nem hiányozhatott az 
ünnepi asztalról a diós, mákos 
bejgli, hiszen a néphit szerint a 
mák távol tartja a gonosz szel-
lemeket a háztól. Az éjféli misé-
ig a felnőttek kártyával ütötték 
el az időt, a fiatalok közösen te-
áztak a barátokkal, majd mind-
annyian együtt mentek az éjféli 
misére. 

2007 decemberében a De-
utschklub karácsony estéjén 
újjáélesztette németül a betle-
hemezés szép hagyományát, 
melyet 2008-ban, a falu nagy 
nyilvánossága előtt, a temp-
lomban is előadott. 

A betlehemes előadás videó-
felvétele digitalizálásra került, 
mely hamarosan a youtube 
csatornán is elérhetővé válik. 

Fröhliche Weihnachten und 
ein glückliches neues Jahr!

Áldott, békés karácsonyi ün-
nepeket és sikeres új esztendőt 
kívánunk mindenkinek!

Német Nemzetiségi 
Önkormányzat

Míg a háziasszonyok a vacsorát 
készítették, a család többi tagja izgalom-
mal várta a betlehemesek érkezését. 

„
Az előadás szereplői balról jobbra: Gabriel arkangyal - Szegedi Róbertné (Magdus néni)
Szűz Mária – Pfeiffer Ferencné (Nusi néni), József - Perlinger Györgyi
Rafael arkangyal- Küller Jánosné (Márta néni)

Sváb sarok
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