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Márciusi öregek

Itt a tavasz! Élednek a remények. Az öregek 
is el-elmosolyodnak. A járvány-korszak alatt 
megtanultuk nélkülözni a közösséget, nélkü-
lözni a feloldódást a kortársainkban; sokunk-
nak a magány üressége (teljessége) jelentett 
új élményt.

És mindnyájan megtapasztaltuk valame-
lyest a természet végtelen hatalmát, sőt, 
olykor az esztétikájával is szembesültünk. 
Az elgyötört városlakók tömött sorokban se-
regellnek az Egri várhoz, a Teve-sziklához, a 
Kevély-nyeregre: jöttek a természetbe.

A márciusi forradalom ünnepéhez is a 
természet éledése, a lelkesültség, a lázas te-
vékenység, a „nyílt sisak”, a fiatalság attribú-
tumai társulnak. Nemigen fordul elő, hogy az 
a 48-as március tűnődésre, szemlélődésre, 
vizsgálódásra indítana bennünket, kései ma-
gyarokat. Az ünnepélyes emlékezés minden-
kor a fiatalság apoteózisává avatja az évfor-
dulót. Igen helyesen.

Az idén először azonban – némiképp a jár-
vány teremtette viszonyoknak köszönhetően 
is, – esélyt kaptunk a gondolkodásra. Esélyt 
arra, hogy a szokásos gyermeteg szócsép-
lésen, az üres poltikai frázisokon túllépve 
– kvázi önerőből (sic!) – megpróbáljuk meg-
érteni azokat a bámulatra méltó szellemi-lelki 
folyamatokat – a nemzet szellemi teljesítmé-
nyét – melyek elemi erővel vezettek el a nem-
zeti önmeghatározás eufóriájáig. Gondoljunk 
csak a „mi forradalmunk” egyképp nemzeti és 
európai mivoltára! Vessük össze a „teljesítmé-
nyünket” Petőfi, Arany, Jókai korával, vegyük 
észre, hogy már az ő művük is csaknem isme-
retlen a mai átlagember számára... Talán még 
az öregek utánanéznek egy-egy verssornak, 
egy szóképnek, egy hangulatnak...

Pedig gyanakodhatnánk, hogy Petőfi nem 
egyszerűen a „Talpra magyar” költője, hanem 
a magyar és az európai szellem és spiritualitás 
egyik legnagyobb alakja, műve felfoghatatla-
nul széles bölcseleti, történelmi és művészet-
történeti alapokon nyugszik. A kackiás-népi-
es-bohém Petőfi képe pedig csak álca: nem 
föltétlen a költőé, sokkal inkább a kommu-
nizmus és az ostoba fogyasztói önzés sújtotta 
szellemi közállapotok álcája. Nemigen értjük 
ma már Petőfit, korszerűtlennek érezzük, pe-
dig sokszor modernebb és intellektuálisabb 

korunk önjelölt bölcseinél. Olvassuk, ismer-
jük meg újra – a karantén-időbe se fér bele? 
Meglepődnénk: jólesik!

És ott van Eötvös, Kemény Zsigmond, 
Vörösmarty és Tompa és Vajda János. És ott 
van Liszt!

Liszt Ferenc. Annyi nemzet vallotta ma-
gáénak hogy csak ő maga tehetett rendet: 
egész életében magyarnak vallotta magát, 
soha más ország állampolgárságát föl nem 
vette, korabeli magyar útlevéllel szágul-
dozott Európa-szerte. Szelíden tudomásul 
vette Heine szemrehányásait a vészkorszak 
kezdetén, és rendre megírta azokat a mű-
veit, melyek mindenkor a magyar nemzeti 
é  thoszt közvetítették Európa számára: a 
Szent Erzsébet legendáját, az Esztergomi 
Misét, a Hungáriát, az elbukott szabadság-
harc drámai gyász-darabját (Les Funérail-
les), a Magyar Rapszódiákat, és élete alko-
nyán a végsőkig letisztult, különös, már-már 
20. századi hangvételű Magyar Történelmi 
Arcképeket (ez utóbbi zongoraciklust e so-
rok írója dolgozta át zenekarra, s vezényelte 
lemezre éppen húsz évvel ezelőtt).

Liszt (aki vélhetően németül olvasta Pe-
tőfit) értette meg igazán a költőt. Rokonlélek 
volt, szenvedélyes és lázadó; szilárdan hitt a 
jóság, az igazság és a szépség győzelmében. A 
géniusz mindenkor naiv...

Hát efféle gondolatok ötlenek fel a márciusi 
öregek fejében, így járvány idején. Aztán be-
kapcsolják a tévét és máris látni vélik a reklá-
mot: „Olvasson Petőfit, Aranyt, Jókait! Hallgas-
son Lisztet! A legtöbb, mi adható!”

Szép tavaszt, megnyugvást, békés napokat 
kívánok.

Selmeczi György

Neves helyit kértünk meg, ossza meg velünk ünnepi gondolatait. 
És nem véletlenül Selmeczi Györgyöt, a komponistát, hisz Liszt Ferenc Petőfiről 
szóló zongoradarabjából ő készített zenekari átiratot. Jó szívvel ajánljuk a Liszt 

Hanglemez Nagydíjas albumot meghallgatásra.
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Farsangi szokások

„Aki egész évben egészséges szeretne ma-
radni, annak farsangkor táncra kell perdül-
nie.“ mondták nálunk Pilisborosjenőn. Erre 
volt is alkalom bőségesen, hiszen szilvesz-
ter és a farsang keddje között sok bál került 
megrendezésre, külön a házaspároknak, és 
külön a párkeresőknek.  

Az utolsó farsangi napokon a falu minden 
vendéglátó helyén táncos rendezvényeket 
tartottak. Ezek 15 órakor kezdődtek és 
hajnalig tartottak, megszakítva 18-tól 20 
óráig egy kis szünettel, amikor is minden-
ki hazatért, hogy megetesse az állatokat, 
vacsorázzon és átöltözzön. Miközben az 
ifjúság fúvószenére ropta a táncot a három 
legnagyobb helyi vendéglőben (Reitter, Szi-
meth, Wührl-Steifü) azalatt a házaspárok 
és az idősebbek sramli zenére vígadoztak 
a kedvenc italkimérésükben (Fallabeck, 
Stadtmüller, Steinmüller).

Ebben az időszakban még a gyerekek-
nek is megengedett volt, hogy táncolni 
menjenek. Farsang vasárnapján egy üres 
lakó- vagy üzlethelyiségben 15-18 órá-
ig a gyerek-farsangra voltak meghívva. A 
legénykéknek ehhez egy “farsangi lányt” 
kellett felkérni. A kislány édesanyja szala-
got kötött a fiúcska kalapjára, és abba egy 
rozmaringágat tűzött. A gyermek- farsang-
ra a kislányok népviseletbe öltöztek. A kö-

vetkező napon a lányka édesanyja fánkkal 
és kávéval vendégelte meg a legénykét. A 
farsang hétfője volt a házaspárok kimenő 
napja, amikor is az elmúlt év mátkapárjait 
ünnepelték. A zenekar tust játszott, és a fia-
tal párokat a magasba emelték.

Szokás volt az is, hogy azok a fiatalembe-
rek, akik az év folyamán nagykorúvá váltak, 
a farsang valamelyik napján egy idősebb 
legénynél “bevásárolták” magukat, vagyis 
felvételt/italt fizettek. Őket is a magasba 
emelték zenekari aláfestéssel, és ezzel fel-
vételt nyertek a társaságba. Kedden a mu-
latság csak 23 óráig tartott, utána a farsang 
el lett temetve. Egy fiatalember a vendéglő 
asztalára feküdt, ezután hat társa mint egy 
koporsót a vállaira vette, és a táncparkett 
közepére vitte, ahol már összegyűltek a 
gyászolók. Ezután tréfás gyászszertartás-
ra került sor, melynek során szenteltvíz 
helyett borral hintették meg a “megboldo-
gultat.” A gyászmenet végül a gyászindulót 
játszó zenekart követve a vendéglő pincéje 
felé vette az irányt, itt nyert ugyanis a far-
sang végső nyugodalmat. A legények a pin-
cében mulatoztak tovább, az összes többi 
vendég számára azonban véget ért az ün-
nep. 

Éjfélkor minden vigasságnak, rendez-
vénynek vége kellett, hogy legyen. Ekkor 
kezdődött a nagyböjt, melyet a templomi 
harangok zúgása hirdetett meg. 

Maria Welsch, geb. Matuschek: Mein Weindorf című könyvéből 
fordította Horváth Kornélia

A gyászmenet végül a 
gyászindulót játszó zene-
kart követve a vendéglő 
pincéje felé vette az irányt, 
itt nyert ugyanis a farsang 
végső nyugodalmat

„Farsang az 50-es években

Sváb sarok
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Jeles napok

Wilheim Péter atya:
Figyelem gyümölcse

Idei évünk nagyböjtjében ismét egy 
olyan helyzetet élünk meg, ami nagyon 
nem a megszokott, és valljuk meg őszin-
tén, nem is a remélt mód. Ám azt bát-
ran mondhatjuk, hogy mennyi minden 
lett és történt körülöttünk, amit nem is 
gondoltunk volna. “Aki örömét leli Isten 
törvényében, s parancsairól elmélkedik 
nappal és éjjel/ Olyan, mint a víz partjá-
ra ültetett fa, amely kellő időben gyümöl-
csöt terem, és levelei nem hervadnak. 
Siker koronázza minden tettét.” (Zsolt 
1, 2-3) Zsoltáros fent említett szakasza 
pont egy ilyen belső figyelésre hív meg 
minket nem csak most, hanem minden 
nap. 

Isten csodálatos kincseit felfedezni a 
csendben, a kicsit magányban és rádöb-
benni arra a fontos tényre, hogy még 
élek és még van feladatom itt a földön. 
Valóban, mi az életem értelme? Biztos 
az, hogy a munkába hajszoljam magam? 
Attól leszek jó és elfogadható, hogy jók 
a statisztikáim és különféle mutatóim? 
Tényleg attól vagyok értékes, hogy tele 
a naptáram? A járvány időszaka rádöb-
bentett mindannyiunkat arra, hogy bi-
zony nem. Az igazi lényeget valóban a 
kimutathatatlan és megfoghatatlan érté-
kes dolgok adták meg. Egy telefonhívás, 
egy online találkozó, tál étel egy rászo-
rulónak, bevásárlás az idősebb szomszé-
domnak. A helyzetünk rávilágított arra, 
hogy az emberrel és leginkább annak Te-
remtőjével nem törődtünk nagyon sok-
szor. Lecsendesedett a világ körülöttünk, 
néha ijesztően is, de ebben a csendben 
szólaltak meg azok a hangok, amiket 
nem hallottunk sokszor. Istené, saját lel-
kemé, családomé, barátoké, szeretteimé. 
Figyeljünk továbbra is a lényegre, és ne 
félelem éljen Bennünk, hanem a szerető 
törődésé!

Becker Norbert tiszteletes:  
Visszaadni valamennyit

„Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te 
szemeid az én útaimat megőrizzék!” Pél-
dabeszédek 23:26

Böjt időszakában vagyunk, amikor a 
hívő keresztyének, keresztények igye-
keznek megtisztítani a szívüket és oda-
figyelni sokkal jobban a körülöttük lévő 
emberekre, akár a családban, akár a 
munkahelyen, iskolában, vagy a bará-
tok között. Ugyanis a böjtnek nem a bi-
zonyos ételek fogyasztásának tiltása a 
lényege, hanem az ember életének egy 
olyan részéről való lemondás, amellyel 
az ember áldozatot hoz az Isten szerete-
tének ügyéért. Ilyenkor a hívő keresztyén 
ember adakozik az idejéből, a pénzéből, 
a szeretetéből, az erejéből, és mindezt 
azért cselekszi, hogy visszaadjon valamit 
az Istennek abból a rengeteg mindenből, 
amit Tőle kapott. Kicsit olyan ez, mint a 
napkeleti bölcsek útja, akik nem mentek 
az Úr Jézushoz üres kézzel. Mi is adjuk 
oda a szívünket és életünket Jézusnak, 
vegyük észre a magunk életén túl a má-
sik embert, mert ez az Isten szerint való 
böjt! Adja az Úr, hogy így legyen! Ámen! 

Református istentiszteletek min-
den vasárnap 9:00-tól a Pilisboros-
jenői Református Imaházban, online 
és élő formában is, mivel imaházunk 
ajtaja nyitva minden vasárnap! Illetve a 
szerdai bibliaóránkat online tartjuk a 
pandémia miatt jelenleg. Péntekenként 
17:00-19:30-ig Jenői Ifi az imaházban 
vagy a templomban. Keresztelés, esketés, 
konfirmáció örömteli eseményei kap-
csán, de temetés ügyében is kereshetnek! 
Becker Norbert Gyula református lelkész  
(norbiteso@gmail.com, 0630-526-80-
10) 

Az Úr Jézus legyen gyülekezeteink és 
családjaink őriző pásztora! Áldás, békes-
ség!

Nagyböjti gondolatok
„Köszönet a nőknek. Köszönet neked, 
aki megszültél. És neked, aki a felesé-
gem voltál. És neked, te harmadik, ti-
zedik, ezredik, aki adtál egy mosolyt, 
gyöngédséget, egy meleg pillantást, az 
utcán, elmenőben, vigasztaltál, mikor 
magányos voltam, elringattál, mikor a 
haláltól féltem. Köszönet neked, mert 
szőke voltál. És neked, mert fehér vol-
tál. És neked, mert a kezed szép volt. 
És neked, mert ostoba és jó voltál. És 
neked, mert okos és jókedvű voltál. (...) 
Köszönet a nőknek, köszönet.”

Márai Sándor

Nemzetközi 
Nőnap

Nők Léderer Tamás, helyi képzőművész rajzain
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Hivatal

Bár magam még felszínesen sem foglal-
koztam eddig asztrológiával, nemrégiben 
egy kedves falubelitől kaptam az alábbi 
információt. Ezek szerint 2021 a Bivaly 
Éve, amelyet a felelősségvállalás, a kemény 
munka, a kitartás, a szervezettség, az el-
szántság és az érdemek jellemeznek. 

Függetlenül attól, hogy hiszünk-e az 
asz trológiában: ezekre bizony mind nagy 
szükség lesz idén! Az érdem pedig az Önöké 
lesz, akik türelemmel kivárják és segítik a 
fejlesztéseket, a változásokat. Egy év múlva 
közösen visszatekintünk, hogy mi alakult e 
jóslatoknak megfelelően. Annyi súlyos ügy 
van folyamatban, hogy remélem 2021-ben 
minél többet megnyugtatóan sikerül le-
zárni. Ha kívánhatnék polgármesterként 
és apaként is, azt hiszem, hogy több fontos 
megoldandó helyi ügy mellett most mégis 
azt kívánnám első helyen, hogy mihama-
rabb jöjjön el végre valahára a koronavírus 
világjárvány és veszélyhelyzet vége.

Idén az új uniós 7 éves pénzügyi ciklus és 
a 2022-es országgyűlési választások miatt 
is pályázati dömping várható, amit feltét-
len szeretnénk kihasználni. Belügyminisz-
tériumi és Magyar Falu Program keretek 
között már megjelentek pályázatok, ame-
lyeknél nem, vagy csekély mértékű önrész 
szükséges. Miután a legtöbb célra már ta-
valy elkészítettük a szükséges fejlesztések 
tervét, arra számítok, hogy ezért valamivel 
könnyebb lesz ezeket beadni. Mivel közben 
a korábbi nyertes pályázatokat is határidő-
re meg kell valósítani, a pályázás és a győz-
tes pályázatok megvalósítása összességé-
ben jelentős feladatmennyiség, ami viszont 
szűkös forrásaink miatt semmivel sem he-
lyettesíthető, feltétlen megoldandó kihívás. 

Ezúton gratulálok Marton Ferencnek és 
családjának, ugyanis házuk helyi védett 
épületté nyilvánítási kérelmüket ellensza-
vazat nélkül támogatta a Településkép-vé-
delmi Tervtanács és a képviselők is. A kő-
ről-kőre újrarakott Marton-házról sokan 
gondolták, hogy védett építészeti emlék, de 
valójában 2021. február közepén lett az. A 
kérelem fő oka, hogy a ház teteje méltó mó-
don újulhasson meg egy helyi védettséget 
élvező épületek tulajdonosai számára kiírt 
népi építészeti támogatás révén. 

Helyi védelemre bármely épület eseté-
ben Ön is tehet javaslatot. Várjuk indok-
lással alátámasztott javaslatát a foepitesz@
pilisborosjeno.hu e-mail-címen!

Az elmúlt napokban végre sikerült az  
iskolai buszöblöt és a gyalogátkelőt 
megnyitni a lakosság számára. Egy vég-
leges festékkel történő burkolati jel felfes-
tése még hátravan, de mind a Pest Megyei 
Közút, mind a Kormányhivatal közlekedési 
hatósága engedélyezte a megnyitást, addig 
is, amíg a tavaszi időjárás mellett megvaló-
sul a végső felfestés. Köszönjük a türelmü-
ket, amivel kivárták, hogy csak szabályo-
san elkészített és szabályos megvalósulási 
dokumentációval, hatósági engedélyek és 
nyilatkozatok birtokában adjuk át a kivilá-
gított gyalogátkelőt és a megnagyobbított, 
átalakított buszöblöt! Az egész folyamatot 
a közeljövőben kiértékeljük és levonjuk a 

tanulságokat. Várhatóan változtatunk az 
ajánlattételi felhívásainkon, a kivitelezői 
szerződésen és a kivitelező választási folya-
maton is. Annak érdekében, hogy színvona-
lasan, de sokkal gyorsabban készüljenek el 
beruházásaink.

Félig tele vagy félig üres? – a fakivágások 
kapcsán ez a kérdés merült fel bennem 
olvasva, hallva a lakossági észrevételeket. 
Több megkeresés érkezett azzal kapcsolat-
ban, hogy erdőirtást tapasztalt a falu kör-
nyéki, Kis-Kevély alatti erdőkben a sűrűn 
kiránduló lakosság és mintha nem erről 
egyeztettünk volna 2020 őszén a Pilisi Par-
kerdő és a Duna-Ipoly Nemzeti Park veze-
tőivel. A koronavírus őszi hulláma megaka-
dályozta, hogy már tavaly decemberben, 
a Pilisi Bioszféra Rezervátum fórumán a 
tervezett hármas szerződést kössük meg a 
természetvédelmet, az erdőgazdálkodást, a 

Bivalyos

Azt kívánnám első helyen, hogy mihamarabb 
jöjjön el végre valahára a koronavírus világjárvány és 
veszélyhelyzet vége

„

Tömöri Balázs polgármester jegyzete

Jegyzet
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JegyzetHivatal

fenntartható turizmust érintő kérdésekről. 
De továbbra is igaz, amit szeptember végén 
az örökerdő téma legnagyobb hazai szak-
értője, dr. Csépányi Péter, a Pilisi Parkerdő 
erdőgazdálkodási és természetvédelmi ve-
zérigazgató-helyettese ígért: a falu közvet-
len közelében lévő erdőrészletekben körül-
belül 25 hektáron, örökerdő üzemmódú 
kísérleti területet alakítanak ki, melynek 
előkészítését év végén a Pilisi Parkerdő 
szakemberei megkezdték.

A véghasználatra váró erdőrészletek ki-
termelésének jelentős részét pedig évek-
kel, sőt egyes erdőrészletek kitermelését 
évtizedekkel elhalasztották. A januárban, 
a Kis-Kevély aljában kisebb erdőrészletek-
ben tapasztalt véghasználat sokszorosát 
állították le vagy ütemezték át a Nagy-Ke-
vély aljában lévő erdőrészletek tekinteté-
ben. Emlékeztetőül: eddig a falu környéki 
erdők döntő része a vágásos üzemmódban 
volt, ahhoz képest a megállapodás alapján 
és folyamatos erdőborítás szempontjából 
nézve feltétlen jelentős pozitív elmozdulás 
történik idén. 

Több pilisborosjenői lakostól kaptam 
levelet a tüzijátékok teljes tilalmát kérve. 
Miután a kormány a koronavírus veszély-
helyzet okán a pirotechnikai eszközök 
közterületről történő indítását megtiltotta, 

ezért reméltük, hogy nem alakul ki olyan 
helyzet, ami miatt a helyi lakosoknak pa-
naszlevél írásával kell tölteni az új esztendő 
első napját. Köszönöm a visszajelzéseket, a 
képviselő testület 2021-es munkatervébe 
javaslom felvenni a kérdést, tárgyalni fogjuk 
idén, és jóval december előtt egyértelmű 
döntés fog születni a kérdésben. 

A hivatal pénzügyi vezetőjének közre-
működésével, a képviselőkkel többször 

alaposan átbeszélve, megalkottuk a 2021-
es költségvetést. Jegyzőnkkel, dr. Horti Ist-
vánnal olyan módszert dolgoztak ki, amely-
nek segítségével 2021-ben honlapunkon 
jobban nyomon követhető lesz a költségve-
tés alakulása.   

Idén több olyan esemény is elképzelhető, 
amely a falu vagyonát akár jelentősen növe-
li, de lehetnek olyan pénzügyi kihívások, fi-
zetési kötelezettségek és kényszerek, ame-
lyekre költenünk kell. Az egyik ilyen például 
a Várvölgyben és az oda vezető út mentén 

lévő ingatlanok esetében – a korábbi ve-
zetés által – történt építési jog megvonás, 
ami miatt az önkormányzattal szemben 
merültek fel kártalanítási igények. Ezekkel 
kapcsolatban igyekszünk a lehető legked-
vezőbb feltételek mellett megállapodni a 
földtulajdonosokkal, de a végleges lezárás 
időigényes és nem egyszerű folyamat.

Jön viszont a tavasz, és az átoltottság 
szintjének remélt, gyors emelkedését köve-

tően mielőbb jönnie kell az újranyitásnak, 
mert a társas lénynek, az embernek szinte 
már hiánybetegségei alakulnak ki a közös-
ségi rendezvények, személyes találkozások, 
ünnepek elmaradása miatt. Itt az idő, hogy 
közösségi tereink megteljenek újra élettel, 
megismerjék a  Művelődési Ház és Könyv-
tár megújult csapatát, együtt mehessünk 
akár színházba, koncertre, fürdőbe, jógára, 
zumbára, társasjáték klubba vagy beülhes-
sünk egy kávéra a Kiskevélybe!  

Tömöri Balázs

Az embernek szinte már hiánybetegségei alakul-
nak ki a közösségi rendezvények, személyes találko-
zások, ünnepek elmaradása miatt

„
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Faluháztól szociális 
térképig

A Magyar Falu Programban a Faluház ki-
alakítására elnyert pályázat megvalósí-
tásával december végéig kell elszámolnia 
az önkormányzatnak. Elsőként a vizesedő, 
penészes termek vízszigetelése valósulhat 
meg, majd a könyvtárhelyiség kialakítása 
és a könyvtár átköltözése, végül pedig a 
rendezvényterem kialakítása és a teljes 
művelődési ház átköltözése. A Művelő-
dési Ház és Könyvtár sikeresen pályázott 
a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemé-
nyek Kollégiuma által kiírt Kistelepülések 
könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, 
korszerűsítése című pályázatán, amellyel 
3.420.000 Ft-ot nyert a leendő könyvtár 

berendezésére, a meglévő eszközök fej-
lesztésére. A pályázat lehetővé teszi, hogy 
korszerű bútorokkal felszerelve indulhas-
son be a könyvtár az új helyszínen.

Már több körben egyeztettünk a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem Szociológi-
ai Intézetével a falu szociális térképének 
elkészítéséről. Hamarosan sor kerülhet a 
szerződéskötésre, amelynek értelmében 
három kutató szakmai koordinálása mel-
lett az egyetem szociológus hallgatóinak 
közreműködésével valósulhat meg a ta-
vaszi előkészületi időszak után a nyári te-
repmunka, amelynek során kérdőívekkel 
és interjúkkal zajlik majd az adatfelvétel. A 

várhatóan ősszel elkészülő dokumentum 
segítségünkre lesz a településfejlesztési 
irányok meghatározásában, a lakosság igé-
nyeinek megfelelő intézményi ellátottság 
és működés elősegítésében.

A helyi ifjúság támogatása és bevonása 
fontos célja a faluvezetésnek. Szeretnénk 
elkészíteni a helyi ifjúsági stratégiát, 
amelynek megvalósításához pályázatot 
adtunk be az Erzsébet Ifjúsági Alap Non-
profit Kft. által kiírt Felhívás települési 
vagy térségi szintű ifjúsági stratégiai do-
kumentumok elkészítéséhez szakmai/
módszertani tanácsadás igénybevételére 
című pályázatára. Nyertes pályázat ese-
tén szakmai segítséget kaphatunk a helyi 
ifjúság igényeinek feltérképezéséhez, cse-
lekvési terv kidolgozásához és konkrét 
programok megvalósításához. Az ifjúsági 
stratégia alapján szeretnénk elősegíteni a 
helyi fiatalok szerepvállalását, aktivitását 
és kezdeményezéseinek megvalósítását. 
A járványhelyzet következtében tapasz-
talhatóan megnőtt a fiatalok igénye a ta-
lálkozásra, programokra. Az alakulóban 
lévő Ifjúsági Klub szervezői szabadban is 
megvalósítható programokkal szeretnék 
a klub működését mielőbb beindítani, en-
nek részleteivel hamarosan jelentkezünk.

A Humán Bizottság egyik aktuális témá-
ja a Pilisborosjenő Díszpolgára cím és a 
Pilisborosjenőért emlékérem adományo-
zása. A Képviselő-testület fontosnak tartja, 
hogy ezeket a kitüntetéseket jól átgondol-
tan, világos szempontok mentén ítélje oda 
egy-egy kiemelkedő lakosnak. A bizottság 
javaslatot tett a korábbi 5/2019 (IV.05.) sz. 
rendelet módosítására, amelyben az odaíté-
lés szempontjait, a díszpolgári kitüntetéssel 
járó díjazást, a jelölés módját javasoljuk 
finomítani, kiegészíteni. A díjátadást is a 
március 15-i ünnepségen javasoljuk meg-
tartani, bízva abban, hogy így több falubeli 
jelenlétében kerülhet sor a kitüntetésekre. 

Képviselőként egyik legmeghatározóbb feladatom a Humán Bizottság 
működtetése, tanácsnokként pedig a nagyobb projektek összefogása. 
Néhány fontosabb ügyünk alakulásáról szeretnék röviden beszámolni 

– Bozsódi Borbála képviselő jegyzete.

Az önkormányzat és a szervezők közötti együtt-
működés alapját az az elv adja, hogy a program a 
lehető legnagyobb mértékben helyieknek szóljon

„
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Februárban dönt a testület a rendeletmó-
dosításról és arról, hogy idén odaítéli-e 
valakinek a díjakat. A döntés formája a kor-
mányzati előírásoknak megfelelően várha-
tóan még polgármesteri döntés lesz. 

Nagy örömünkre megkereste az önkor-
mányzatot egy családias hangulatú össz-
művészeti fesztivál ötletével a Viprodukció 
Fesztiváliroda, amelynek vezetője Virág 
Zsóka helyi lakos. Amennyiben a járvány-

helyzet is engedi, júniusban egy hétvégén 
át egy színvonalas és hangulatos művésze-
ti eseménynek, a Szeláví! Fesztiválnak ad 
otthont a falu a levendulamező környékén. 
Az önkormányzat és a szervezők közötti 
együttműködés alapját az az elv adja, hogy 
a program a lehető legnagyobb mérték-
ben helyieknek szóljon. Ez többek között 
kedvezményes jegyárat és elővételi lehe-
tőséget jelent a falubelieknek, valamint 

fellépési lehetőséget ad helyi kötődésű ze-
nekaroknak. A fesztivál gasztronómiai és 
iparművészeti vásárába is várjuk a falubeli 
kézművesek és szolgáltatók közreműkö-
dését.

Ha kérdésük, észrevételük vagy ötletük 
van a nagyobb projektek vagy egyéb ügyek 
kapcsán, keressenek a bozsodi.borbala@ 
pilisborosjeno.hu e-mail címen!

Bozsódi Borbála

Ebben a hosszan tartó vírushelyzetben 
egyre inkább hiányoznak már a vendége-
ink. Csendes a ház, nincsenek tanfolyamok, 
programok, nincs gyerekzsivaj.  

Ezért kislétszámú szabadtéri program-
mal, illetve virtuálisan és telefonon próbál-
juk tartani a kapcsolatot, hogy amint lehet, 
újra indulhasson az élet. Nyugdíjas klubunk 
lelkes tagjaival beszélgetve elég volt egy 
gondolat és máris a megvalósításon dolgoz-
tunk. 

Így született meg az az ötlet, hogy a Pol-
gármesteri Hivatal előterében állítsunk egy 
kézműves szívekkel felékesített ágkompo-
zíciót. A horgolt, filcből, zseníliából készült 
szívek Komlós Tiborné Erzsike, Stampf 
Károlyné Cila és Szekeres Hajnika kedves 
munkái. A szeretettel készült portékákat fel-
ajánlották a betérő falubelieknek, hogy ma-

gukkal vigyék, vagy tovább ajándékozzák.
Sajnos idén a farsangi mulatság és fánk-

verseny is elmaradt. Hogy mégse marad-
junk farsangi hangulat nélkül, megkértük 
Pilipárné Király Margitkát, hogy tanítson 
meg minket a káposztás fánk fortélyaira. 
Saját konyhájában mutatta meg a régi csa-
ládi recept alapján készül különleges fánk 
lépéseit, amelyeket Pongrátz Anita fotóso-
rozatban örökített meg. A receptet most 
közkinccsé tesszük. Jó étvágyat hozzá! 

Káposztás fánk 
(Pilipárné Király Margitka családi receptje)
Hozzávalók:
A káposztás töltelékhez:
1,5 kg fejeskáposzta lereszelve, só, bors, 
cukor

Almareszelőn lereszeljük a káposztát, 
lesózzuk, kicsit állni hagyjuk, majd kinyom-
kodjuk és olajon vagy zsíron megdinsztel-
jük. A cukrot akkor adjuk hozzá, amikor 
már kicsit összefonnyadt, és hagyjuk kicsit 
karamellizálódni. 

A tésztához:
60 dkg liszt
3 tojás sárgája
2 teáskanál só
4 dl tej (ebből 1 dl az élesztő felfuttatásához)
3 dkg élesztő
5 dkg olvasztott vaj
1-2 evőkanál rum

Az élesztőt felfuttatjuk a deci tejjel, pici 
cukorral. A többi alapanyaggal együtt lágy 
tésztává dagasztjuk és meleg helyen duplá-
jára kelesztjük. Lisztezett deszkára borítjuk 
és 0,5-1 cm vastagra nyújtjuk, majd kb. 8x8 
cm-es darabokra vágjuk. A négyzetek köze-
pére hosszában 1 kiskanál káposztás töl-
teléket teszünk. A kiálló tésztadarabkákat 
mindkét irányban meghúzzuk és felülről 
lefelé ráhajtjuk a töltelékre. Kis párnákat 
kapunk, amelyeket tovább pihentetünk. 1 
liter olajat felforrósítunk. Mielőtt beleten-
nénk a fánkot, éles késsel bevagdaljuk azt 
a részt, ahol a tésztát egymásra hajtottuk. 
Kissé szét is húzzuk a bevágásoknál. Akár 
a sült szalonna, úgy néz ki. Beletesszük a 
forró olajba és mindkét oldalát pirosra süt-
jük. Papírtörlővel kibélelt tálba szedjük ki. 
Köretként, vagy csak magában, porcukor-
ral, lekvárral gazdagítva is pompás eledel. 
Remek sörkorcsolya!    

Fiala Krisztina
Reichel József Művelődési Ház vezetője

           fotó:  Pongrátz Anita 

Ismerkedés fánk sütés közben
A Művelődési Ház munkatársai és a Nyugdíjas Klub tagjai közös fánk sütés 

közben ismerkedtek egymással
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Hol tartotok Lazareth ügyével?
Bubik Szabolcs: Nagyon jól működik a 

lazarethi tulajdonosokból és a bizottsági 
tagokból álló munkacsoport. Kéthetente ta-
lálkozunk online, 10-12 fő szokott aktívan 
részt venni.. A csoport első feladata az volt, 
hogy elérjék azokat az embereket is, akik-
hez az Önkormányzatnak nem volt kapcso-
lata. Becsöngettek hát a szomszédhoz, vagy 
végigtelefonáltak egy listát, és próbálták 
megtudni, hogy az illető olvasta-e a rende-
zési tervet, mi a véleménye, akar-e csatla-
kozni. Megtudtuk így azt is, hogy mi nem 
elég világos még a tervben, vagy mi az, ami 
visszatartja a tulajdonosokat a csatlakozás-
tól, és ezért jó lenne módosítani. Ilyen volt 
például az út- és vízelvezetési terv, amelyet 
sokan homályosnak, bonyolultnak, drágá-
nak tartottak. Ezért meghívtuk az eredeti 
tervezőt, hogy magyarázza el a terveket és 
a mögötte húzódó miérteket.. Így első kéz-
ből tudtuk meg például, hogy miért nem 
lehetséges a területen a nyíltszíni, árkos 

vízelvezetés. A lejárt tervek 
aktualizálásának beszer-
zéséhez így konszenzu-
sos műszaki kiírás tudott 
születni a munkacsoport 
mérnök tagjainak segítsé-
gével, valamint felmerültek 
összköltséget csökkentő 
ötletek is. A visszaérkezett 
véleményekből az is kide-
rült, hogy sokaknak gondot 
jelent előre úgy kifizetni a 
teljes, rájuk eső összeget, 
hogy esetleg 2-3 évig nem 
történik még útfejlesztés a 
területen. Kérdezték, hogy 
nem lehetséges-e valahogy 
ütemezni a befizetéseket. 

Itt megoldásként az találtuk ki, hogy aki kö-
zös osztatlan tulajdonnal rendelkezik, elég 
ha azt most leadja az Önkormányzat részé-
re, és azt a részt fizeti csak ki – ha még nem 
tette meg –, ami a fejlesztésekből már meg-
valósult, a többi befizetéssel megvárhatjuk 
a közművesítés idejét. Húsz olyan telek van 
ugyanis, amely közös osztatlan tulajdonú, 
és annak idején azzal a céllal adták le ki-
sebb-nagyobb telekhányadaikat a tulajdo-
nosok, hogy ezek eladásából finanszírozzák 
majd a fejlesztéseket, és így majd nem kell 
készpénzt befizetniük. Ha ezeket a telke-
ket most átadják az önkormányzatnak, aki 
értékesíti azokat, akkor a befolyó pénzből 
finanszírozni tudjuk a fejlesztéseket, és  mi-
vel a telekárak is nagyon felmentek - lehet, 
hogy lesznek tulajdonosok, akiknek nem is 
kell már további befizetéseket tenniük. Az 
eladott közös telek átlagára alapján pedig 
mindenképp utólag elszámolunk, vagyis ha 
megmarad pénzt, azt visszautaljuk a tulaj-
donosoknak. 

Természetesen az egész folyamat ma-
ximális átláthatóság mellett fog zajlani: ki 
mennyit fizetett be, mennyibe kerülnek a 
fejlesztések, és mennyi folyt be értékesítés-

ből. Amit most elmondhatunk, hogy min-
denkit elértünk, sokkakkal konzultáltunk, 
és a regisztráltak aránya már 60 százalékos. 
Nekik már kezükben van az elszámolás ter-
vezete véleményezésre. Idei további nagy 
eredmény, hogy tavasz végén, nyáron közvi-
lágítás is lehet a területen, mert a lapzárta-
kor zajlik a beérkezett ajánlatok értékelése, 
a szerződés aláírása után pedig 150 nap áll 
rendelkezésre a kivitelezés megvalósításá-
ra. 

A várvölgyi kárpótlások témája is 
neuralgikus...

Dömötörfy Zsolt: A Várvölgy beépítése 
kapcsán szerveződött hajdan a civil ellen-
állásunk, mert egy HÉSZ módosítással az 
akkori testület 6000 nm²-es parcellákat 
akart kialakítani beépíthető házhelyekkel. 
Egy korábbi HÉSZ-ben pedig már ezelőtt 
is beépítési jogot adtak számos, a Várvölgy 
felé eső területnek. A  falu sem az addigi, 
sem az újabb építési jogokért cserébe sem 
kapott volna semmit. Tudni kell, hogy az 
önkormányzat belterületbe vonás esetén, 

A bizottsági tagok idejének 90 százalékát még mindig olyan ügyek teszik ki, melyek 
sürgős beavatkozást igényelnek. Nem kivételek ez alól a cikkben általuk röviden 

összefoglalt projektek sem.

Örökölt ügyek lezárása 
párbeszéddel

Beszélgetés Dömötörfy Zsolttal és Bubik Szabolccsal a Fenntartható Fejlődés 
és Településfejlesztési Bizottság munkájáról

Az egész folyamat 
maximális átláthatóság 
mellett fog zajlani

„
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Bizottság

illetve építési jogokért cserébe, telkeket 
vagy más vagyoni értékű jogokat kell, hogy 
kapjon, mert majd neki kell kiszolgálnia a 
kialakuló telkekre költöző lakosokat (óvo-
da, bölcsőde, utak rendben tartása, orvosi 
ellátás, polgármesteri hivatal…), és a besze-
dett forrásokból tudja  finanszírozni majd a 
megnövekedett szükségleteket. 

Miközben a fentiek szerint módosíta-
ni akarták  a Helyi Építési Szabályzatot 
(HÉSZ), még zajlott a hierarchiában maga-
sabb szinten lévő településfejlesztési kon-
cepció megalkotása, ami pedig meg kellett 
volna, hogy előzze a HÉSZ átalakítását. Azt 
követeltük, hogy állítsák le a HÉSZ alakítási 
folyamatot, és ebből a tiltakozásból szüle-
tett meg a 2097 Csoport Egyesület. 

Az ellenállásunk hatására - bár nem ezt 
kértük - az ottani területeken először épí-
tési moratóriumot hirdettek, majd lenul-
lázták az építési jogokat, figyelmen kívül 
hagyva a várhatóan felmerülő kártérítési 
igényeket. Amikor átvettük az önkormány-
zatot, már folyamatban volt Soltész János 
tulajdonos pere, melyben decemberre a 
másodfokon is megítéltek 17 millió forint 

értékű kártérítést az elvont építési jogokért 
cserébe, és melyet már ki is kellett fizettünk 
decemberben. Mivel kötelességünk minden 
jogi lehetőséggel élni, ezért jogorvoslatra 
terjesztettük fel az ítéletet a legmagasabb 
fokra, a Kúriához. Ezzel párhuzamosan na-
pirenden van az is, hogy reális áron megvá-
sároljuk a területet, hosszú távon biztosítva 
a terület beépítetlenségét. Így beépítetlenül 
ugyanis a Várvölgy kitűnő filmforgatási 
helyszín, ami pár éves távlatban a kifizetett 
kártérítés megtérülését vetíti előre. 

Egy másik tulajdonos, Szalai Péter 80 
milliós kártérítési igénye esetén – bírósá-
gi döntés híján – még több mozgásterünk 
volt, és úgy döntöttünk, hogy – peren kívü-
li egyezség keretében – inkább megvesz-
szük a területet 35 millió forintért, amivel 
egyrészt megmenekülünk egy  80 milliós 
forintos kártérítéstől, másrészt másfél 
hektár területtel lesz gazdagabb a falu. Az 
érintett föld az, ahol tavaly a House Piknik 
volt, és idén várhatóan ott szervezzük meg 

a Szelavi fesztivált. A terület hosszútá-
vú felhasználási lehetőségeit pedig a 
faluval közösen fogjuk kitalálni az idén 
meginduló településfejlesztési koncep-
ció készítése során. A beépítés veszélye 
így elhárult, és a környező földeken 
nem is áll fenn, mert a földvédelmi tör-
vény szerint a falu átlagnál jobb termő-
földek nem vonhatóak ki művelés alól, 
és az általunk megvásárolt területen 
kívül a többi mind ilyen. Ezen a telepü-
lésrészen további egy kártérítési igény 
merült még fel, ennek megoldásán dol-
gozunk.

Mikor indulhat a közösségi település-
fejlesztési koncepció alkotás?

BSZ: Idén elkezdjük a folyamatot, ami-
re igen nagy szükség van, viszont abban 
maradtunk a nyertes Völgyzugoly Műhely 
Kft-vel, hogy előbb megvárjuk, hogy a kö-
rülmények lehetővé tegyék azt, hogy az 
abban részt venni kívánó lakosok szemé-
lyesen is találkozni tudjanak egymással. 
Internetes fórumokkal ugyanis fontos la-
kossági csoportokat egyáltalán nem,vagy 

csak alig értünk volna el.  

Van változás a Kövesbérc alatti be-
kötőút ügyében?

DZS: A falu véleményének meghallga-
tását ígértük az ipartelepi bekötőúttal 
kapcsolatban is, de ez továbbra sem ak-
tuális. Emlékeztetőül: ez az út oda épül, 
ahová a Meditop települ, így amíg nem 
dől el a telephely sorsa, addig nincs 
értelme az útról egyeztetni. Az önkor-
mányzat kérése volt a Meditop felé, 
hogy az új épületeiket a kereskedel-
mi-szolgáltató területen próbálják meg 

elhelyezni a Budai úti szántóföldek helyett. 
Erre a Meditop továbbra is nyitott, a tár-
gyalások még nem fejeződtek be, továbbra 
is bízunk egy mindenki számára elfogad-
ható megoldás megtalálásában.

Elhárult-e a száz milliós fenyegetett-
ség a Tücsök utcai lakópark fejlesztés-
nél?

BSZ: Talán sokan emlékeznek rá, hogy 
támadtuk az önkormányzat és a fejlesz-
tő között létrejött szerződést a kampány 
évében, mert rendkívül hátrányos hely-
zetbe hozta volna a falut. Extrém magas 
– több százmilliós – kötbért tartalmazott, 
ha nem tartjuk be a benne foglaltakat, vi-
szont közművesítési kötelezettséget írt 
elő számunkra. Szerencsére a befektető 
tulajdonosok nyitottak voltak arra, hogy 
újratárgyalják a szerződést az új vezetés-
sel, és ennek tartunk most a vége felé. A 
tervek szerint elkerül az önkormányzattól 

a közművesítés terhe, a beépítettség és így 
a lakosságszám is az eredeti tervek felére 
fog csökkeni, továbbá kisebb terület kerül 
majd bevonásra. Így is rendelkezni fogunk  
kb. 5000 nm² közművesített belterületi 
építési ingatlannal, amely részben a térség 
közösségi/intézményi fejlesztéseinek ad-
hat teret, részben pedig ingatlanfejlesztés-
be apportáljuk, ami által önköltségi áron 
bér-, szolgálati- vagy fecskelakások épül-
hetnének ott a település számára. A terület 
fejlesztőivel konstruktív, megoldáskereső, 
partneri viszony alakult ki, és úgy tűnik, 
sikerül olyan új szerződéses viszonyt ki-
alakítani, amelyen a fejlesztői célok mel-
lett sokkal hangsúlyosabban megjelennek 
a falunk érdekei is.

Mikor tudnak beköltözni a lakók Mo-
derndorfba?

DZS: Azt a területet nem mi fejlesztjük, 
így erre közvetlen ráhatásunk nincs, azon-
ban a 2012-es településrendezési szerző-
dés (TRSZ) szerint az önkormányzatnak 
átadandó telkek és vagyoni elemek még 
nincsenek a tulajdonunkban, ezért folya-
matos egyeztetésben vagyunk a fejlesztők-
kel, tulajdonosokkal, hogy ezekhez hozzá-
jussunk.

Említettük már, hogy a fejlesztéseknél 
a belterületbe vonáskor pénz vagy telek 
illeti az önkormányzatot, ami biztosítja a 
beköltözők későbbi kiszolgálásának anya-
gi hátterét. Ebben a projektben a falu még 
nem kapott semmit, pedig már állnak a 
házak, és ha hagyjuk így befejeződni a pro-
jektet, akkor semmilyen garanciánk nem 
marad arra, hogy teljesülnek a 2012-es 
trsz-ben vállalt kötelezettségek. Jelenleg 
a TRSZ aktualizálásáról és a vállalt kötele-
zettségek teljesítési módjáról egyeztetünk, 
és reményeim szerint egy lépésre vagyunk 
egy olyan verzió aláírásától, melyben telje-
sülnek az önkormányzatnak tett ígéretek, 
és ami után befejeződhet a közművesítés, 
és elhárul az akadálya annak, hogy a lako-
sok beköltözhessenek a házaikba.

Frivaldszky Bernadett

Lakossági fórum 2020 októberében

Közösségi településfejlesztési koncepció alkotás 2017-ben
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Hogyan sikerült 
úrrá lenni a káoszon

Dr. Horti István jegyzőt kérdeztük abból az alkalomból, hogy januárban ünnepeltük 
 hivatalba lépésének egyéves évfordulóját. Az alábbi írás a válaszokból idéz.

A legteljesebb mértékben megva-
lósult az a vágyam, ami miatt felfi-
gyeltem az álláspályázatra, misze-
rint itt majd valódi közigazgatási 
munkát tudok végezni, olyat, ahol 
a szakmaiság a lényeg, nem a párt-
politikai szempontok. Ennél már 
nem is lehetett volna szakmaibb az 
évem. Egészen a “fogd meg uram, 
ha szolgád nincs” szintig. Ez az 
év a szellemi megújulás jegyében 
zajlott. A szakmai munkából kicsit 
kiesetten érkeztem – a nagyváro-
si jegyzőségben áthelyeződnek a 
súlypontok, ott a szakmaiság he-
lyett a nagy szervezet irányítása 
fontosabb –, de a rengeteg kihívás, 
a sokrétű feladatok, és hogy mind-
egyikkel egyszerre kellett haladni, 
mert minden sürgős és hatályos 
volt, ezek hamar visszahozták a 
régi reflexeket. Mintha egy fiatalító 
workshopon vettem volna részt, 
melynek eredményeképpen fris-
sebb, gyorsabb lettem. Fizikáli-
san is eléggé megdolgoz a munka. 
A napi folyamatos kihívás után 
lehetőség szerint pihenek. A tévét 
sosem kapcsoljuk be, viszont sokat 
kirándulunk nemcsak hétvégén, 
hanem – ha tehetem – hétköznap 
is. A kiemelt országos emlékek felkutatása, 
az erdőjárás feloldja bennem a stresszt. Így 
kompenzálok. Régi a kapcsolatom a Pilissel 
is. Nem gondolom ezoterikus szinten túl a 
dolgot, de az tény, hogy ennek a térségnek 
szellemisége van, melyet nehéz megfogal-
mazni, inkább érezni lehet. Ez a lelkiség 
átjárja az embereket is, megemelve őket. 
A Pilis csaknem összes településén jártam 
az elmúlt évtizedekben, többek között Pilis-
borosjenőn is. Ismerem és használom hát a 
Pilist, és ez az emelkedett spirituális közeg 
a munkámban is segít. Megoldani a kapott 
terhes örökséget. A rengeteg elmaradást, 
pert, szabálytalanságot stb. könnyebb ne-
kem itt megoldani, mint hogyha más tele-
pülésen lennék.

Fogynak a lehetséges helyek, 
ahonnan bármikor 

felbukkanhatnak iratok

Rendszeretőként elég zavaró volt az a 
káosz, ami fogadott: nem volt iktatás, 
több száz folyóméter feldolgozatlan irata-
nyag, száz sürgősen megoldandó ügy. Még 
nincs minden százszázalékosan megold-
va. Még mindig a legváratlanabb helyekről 
bukkannak elő iratok. Találtunk már az 
egészségház padlásán vagy a kazánházban 
is, ezeknek természetesen semmi nyomuk 
nincs más rendszerben, az átadásnál sem 
szerepeltek a listában. Megkezdődött ezek 
szisztematikus feldolgozása, de még nem 
tartunk a végén. Az újonnan érkezett anya-

gokkal nincsen gond, kialakítottuk 
az iktatás és digitalizálás rend-
szerét. A régi anyagok közül is pró-
báljuk beszkennelni a fontosabba-
kat. Például a 2000-ben készült, 
felszíni csapadékvíz-elvezetési 
terv, mely a sok beépítés miatt már 
nem használható egy az egyben, de 
még hasznos lehet. A meglévő ter-
veket is mind próbáljuk felhasznál-
ni, aktualizálni az idei pályázatok-
hoz. A digitális infrastruktúránk, 
wifi-hálózatunk (ez az összes 
intézményünkre igaz) teljesen 
megújult mostanra, ami könnyíti 
a munkánkat. Az önkéntes munká-
val számunkra készített honlapot 
adományozási szerződés elkészül-
tével idén fogjuk igazán testreszab-
ni, belakni és a még hiányzó tar-
talmakkal is feltölteni. Ebben nagy 
segítség, hogy már van kommu-
nikációs munkatársunk is. Olyan 
felépítés kialakítására törekszünk, 
mely a lakosoknak és nekünk egy-
aránt kézre áll. Ezúton is köszönjük 
a lelkes és hozzáértő társaságnak a 
munkáját! A végeredmény minden 
településen megállná a helyét. A 
személyi állományunk is beállt, 
többen elmentek, akik most ve-

lünk vannak, azok elkötelezett, lelkes szak-
emberek. A feladatokhoz képest a létszám 
teljesen rendben van, még mindig inkább 
alultervezett. A bérük pedig nem jelentős 
része a falu büdzséjének. A milliárdos nagy-
ságrendhez képest a 10 milliós összkiadása 
a béreknek nem jelent gondot egyáltalán, 
míg egy tapasztalt munkatárs rengeteget 
lendíthet előre az ügyeken. Egy új kapcso-
lat, egy új ügyintézési mód, szemlélet vagy 
szoftver sokkal többet hoz a konyhára. 
És amikor jön a vád, hogy “na de hát a mi 
adónkból fizetik azt az embert”, arra csak 
azt tudom mondani, hogy az adók bevéte-
lei nagyon kis hányadát fedik le egy önkor-
mányzat kötelező feladatainak. És akkor 
nem fejlesztettünk semmit se. Ezeket nem 

Hivatal
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Hivatal

adókból, hanem jó gazdálkodásból tesszük 
meg. Ehhez jó döntéseket kell hozni, a jó 
munkaerő pedig az.

Újragondolt hivatal szervezet

A pénzügyi dolgok kicsit simábban 
mentek, mert ott kevesebb rendbe tenni 
való volt. Jól képzett, régi kollégák segí-
tenek minket. A hatósági részleget is 
sikerült mostanra nagyjából helyre-
tenni. A legutóbbi Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzat kialakításakor ők 
is kaptak egy irodavezetőt Szirák Ma-
rina személyében. Így most két egy-
ség működik a hivatalban: Hatósági 
Iroda és a Pénzügyi és Gazdasági Iro-
da, ahol meg Poros Anikó a vezető. Ő 
egyébként nagy kincs, minden dolgok 
tudója, a kontinuitás maga azzal, hogy 
az előző vezetés alatt is itt dolgozott. 
Visszakanyarodva a hatósághoz, elmon-
danám, hogy idén a kiemelt feladat az 
utcanevek és házszámok rendbetéte-
le. Az egész hivatal szabályszerűségéről 
egyébként azt tudom elmondani, hogy 
az Állami Számvevőszék egy ellenőrzés 
keretében csaknem az összes szabályza-
tunkat bekérte, és összesen egy helyen 
kértek egy 3-4 soros kiegészítést, vagyis 
úgy gondolom, hogy jól dolgoztunk.

Adóügyek: lassan sikerül 
felszámolni a káoszt

Az adókivetésben nagyon nagy elma-
radás volt, összekutyult akták, több éve 
megírt és elküldetlen válaszlevelek stb. 
Megkezdtük és idén tovább folytatjuk 
a felderítést, hogy ki nem fizet még in-
gatlan- és telekadót, mert igen igazság-
talan azokkal szemben, akik évek óta 

becsületesen fizetnek. Az volt a sziszté-
mánk, hogy minden héten megnéztük 
százalékban és adónemenként, hogy 
2019-hez képest mennyit sikerült behaj-
tani. A munkatársak áldozatos munkájá-
nak köszönhetően ez 100 százalék feletti 
volt. Ez nekik is jó motiváció volt, a kép-
viselő-testületnek meg információ, hogy 
tudjuk-e hozni a tervezett bevételeinket. 
A központi elvonások miatt már csak 
az átadás-átvételhez szükséges dolgunk 

van az iparűzési és gépjárműadóval, így 
több idő marad a felderítésre. Csak kis 
ismétlésképpen: a gépjárműadó 40 szá-
zaléka volt a mienk, most 100 százalék-
ban az államé lesz. Az iparűzési adó is az 
övék, és valamilyen normatíva rendszer-
rel osztanak majd vissza pénzt az önkor-
mányzatoknak. Hogy ki mennyit kap, azt 
központilag határozzák meg. Elméletileg 
megkapjuk a teljes elvont pénzt, de ez 
majd év végén derül ki, amikor már min-
den összeg be is folyt. Szóval elmond-
hatom, hogy az adó nagyjából a helyére 
került.

Sikerült pár csontvázat végső 
nyugvó helyére helyezni

Volt pár igen kellemetlen, örökölt 
ügy is tavaly, amelyeket sikerült meg-
nyugtatóan elintézni sokak összefogá-
sával. Dr. György Péter ügyvéd úr – aki-

vel kiváló és zökkenőmentes szakmai 
munkamegosztásunk van – ezekről már 
beszélt a múltkori Hírmondóban, és be-
szélnek a mostaniban a Fenntartható 
Fejlődés és Településfejlesztési Bizott-
ság tagjai, úgyhogy csak kettőt említek: 
Budai Tégla vagy az el nem számolt, 
utakra kapott pénzek miatti 117 milliós 
inkasszó a Magyar Államkincstár felé. 
Ez utóbbiról még nem mondtuk el sehol, 
hogy hatalmas lobbitevékenységet foly-
tattunk. Írtunk majd az összes minisz-
ternek és államtitkárnak, Orbán Viktor 
miniszterelnöknek is, jártunk bent az 
Államkincstárban és a Belügyminiszté-
riumban is. Ennek eredményeképpen, 
bár le kellett emelni tőlünk az összeget, 
egy kormányhatározattal vissza is adták 
támogatásként. Szóval elmondhatjuk, 
hogy milliárdos nagyságrendű veszé-
lyeztetettségen vagyunk túl. Fő eszkö-
zünk ezekben a tárgyalások és komp-
romisszumok voltak. 

Fontos még megemlíteni, hogy a Helyi 
Építési Szabályzatnak és Településké-
pi Arculat Kézikönyvnek köszönhetően 
egységesebb lehet a falunk képe is, eb-
ben segítenek minket a tavaly felállított 
Településkép Védelmi Tervtanács tagjai. 

Idén pedig folytatódhat a közösségi 
tervezés, melynek eredményeképpen 
megszülethet falunk Településfejlesz-
tési Koncepciója és Stratégiája is, a 
Völgyzugoly Műhely munkatársainak 
közreműködésével.

Túlzsúfolt irodákban zajló 
munka előnyei és hátrányai

Az kétségtelen tény, hogy mindig min-
denhol volt külön jegyzői szobám. És 
néha jó lenne egy kicsit egyedül is dol-

Az elmúlt években 
kialakult egy bizalmatlan-
ság az önkormányzatiság 
iránt, de célom felépíteni 
újra.

„
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gozni, elmélyedni dolgokban, kihasznál-
va, hogy nincs zsivaj és mozgás. Viszont 
sok előnye is van annak, hogy egy térben 
vagyunk, mert nagyon felgyorsítja a 
kommunikációt, mert elég átszólni, 
vagy három lépést tenni ahhoz, hogy vá-
laszt kapjunk a kérdésünkre. Viszont a 
legnagyobb jóindulattal is mindenki za-
jos egy kicsit. Nehéz ezt néha kikapcsolni 
és átadni magamat egy tevékenységnek. 

További előny, hogy közösség alakult 
ki köztünk. Tavaly nyertünk pénzt a 
könyvtár átköltöztetésére a Faluházba, 
ha az idén megtörténik, akkor azért több 
helyünk lesz. Pláne ha az egész Művelő-
dési Ház átkerül majd új helyére. Akkor 
már az ügyfélfogadásra is tágas, akadály-
mentesített teret tudunk átadni. Ezzel a 
településhez méltó Polgármesteri Hi-
vatal fog létrejönni, mely a lakóknak is 
közérzet javulást fog előidézni.

Cipő az asztalon, avagy a jegyző 
pályázatokat is menedzsel

Az állami pályázatok nem tartoznak 
a klasszikus jegyzői feladatok közé, de 
az a helyzet állt elő egy éve, hogy olyan 
képviselők és polgármester került a falu 
élére, akik emberileg igen jószándékúak, 
innovatívak és szorgalmasak, szakmai-

lag pedig sikeresek, de az államigazgatás 
bugyrai újak voltak számukra. Ezért a 
tapasztalataimat és kapcsolatrendsze-
remet ezen a téren is személyesen kel-
lett, hogy érvényesítsem. 1-2 év múlva 
ez majd be fog állni a szokásos ügyme-
netbe. Örömmel csináltam egyébként, 
tavaly az előző évekhez képest elképesz-
tően sok pályázatot nyújtottunk be és 
nyertünk is meg. 

Személyes véleményem, hogy egész pi-
cit azért átestünk a ló túlsó oldalára, mert 
bár minden pénzt meg kell fogni, de eh-
hez azért nem voltunk elegen. Hosszú tá-
von egy ilyen tempó nem tartható. Ez a 
része tehát igen megterhelő a munkának, 
viszont azonnal pozitiv visszacsatolást 
kaphat benne az ember. Idén egyébként 
volt egy szombati nap, amikor a képvi-
selőkkel áttekintettük az idei évet azzal a 
céllal, hogy priorizálhassunk a feladatok 
között. Ez igen előremutató, de még min-
dig 33 külön projektet írtunk fel a falra, 
ami túl sok. Remélhetőleg sikerült azokat 
kiválasztani, amelyeket idén valóban reá-
lisan végre is tudunk hajtani. Mert tavaly 
az összes képviselő hozzátett a saját főál-
lású munkájához egy teljes főállású mun-
kát a faluért is. Ez ugyan hozott eredmé-
nyeket, de hosszú távon nem tartható és 
nem is elvárható. Ilyen hévvel ezt sehol 
nem csinálják az országban, ezt tapasz-
talatból bizton állíthatom.

Egy év alatt nagyot nőtt 
a vagyonunk

Jóval egymilliárd feletti értékű az a va-
gyonelem, amire szert fogunk tenni ebben 
a két évben. Részint a Budai Téglával való 
megállapodásnak, részint az új beruházá-
soknak (bölcsőde, tornaterem, focipálya, 
felújított régi iskola), részint pedig a pályá-
zatoknak köszönhetően. Ez azért párját 
ritkító. Beszélgetésünkkor a költségvetés 
tervezése még javában zajlik, de azt már 
most mondhatom, hogy az elvonások el-
lenére is nyugodtan alhatunk. Nekem ez 
a 31-dik költségvetésem, amiben tevéke-
nyen részt veszek, és elmondhatom, hogy 
– bár olyan soha nem lesz, hogy minden ál-
munkat meg tudjuk valósítani – abszolút 
egyensúlyban vagyunk. Köszönhető ez 
annak, hogy év végén jelentős költségveté-
si pénzmaradványunk volt annak ellenére, 
hogy olyan feladatokat is végrehajtottunk, 
melyek nem szerepeltek a tervekben. En-
nek köszönhetően nagyobb fejlesztéseket 
is végre lehet majd hajtani. Az a tervünk 
egyébként, hogy a költségvetésünk alaku-
lását már idén hónapról hónapra követni 
lehet a honlapon.

És végül essék szó a legfon-
tosabbról, a lakosokkal való 

kapcsolattartásról

Ebben azért még van egy pici javíta-
ni való. Először is hadd kérjem, hogy ha 
valakinek van kérése, akkor közvetlenül 
keressen meg minket. A kerülőutak (Fa-
cebook, Járókelő…) nem hatékonyak, csak 
elnyújtják az érdemi intézkedést és dupla 
munkát okoznak. Tényleg igyekszünk 
mindenben intézkedni, határidőn belül 
válaszolni. Úgy érzem, hogy ebben is so-
kat javultunk. És ha valaki véletlenül nem 
kapott választ, írjon újra, mert a napi szá-
zas nagyságrendű levelezésben az is le-
het, hogy elkeveredett. Vagy már elkezd-
tük az ügyet intézni, csak elfelejtettük az 
ügyfelet kiértesíteni. Nekem is a lakossági 
ügyek intézése a legfontosabb, úgyhogy 
kérem, hogy segítsenek benne. Értem én, 
hogy az elmúlt években kialakult egy bi-
zalmatlanság az önkormányzatiság iránt, 
de célom felépíteni újra. És persze nem 
fog mindenki szeretni minket, mert hát 
vannak szabálysértési eljárások vagy az 
egyik fél javára döntünk egy birtokvédel-
mi perben, de végeredményben ez is a 
köz javát szolgálja. Keressenek, kérdez-
zenek minket hát nyugodtan!

Frivaldszky Bernadett

Nekem is a lakossági ügyek intézése a legfonto-
sabb, úgyhogy kérem, hogy segítsenek benne

„

Hivatal
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Adó

Gépjárműadó ügyintézés
Hol és hogyan kell intézni a 2021. évi gépjárműadóval kapcsolatos ügyeket? 
Röviden: a 2020. december 31-ig végéig keletkezett, megváltozott vagy meg-
szűnt gépjárműadó-kötelezettségek ügyében továbbra is az önkormányzati 

adóhatóságokhoz lehet fordulni. 

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatá-
si feladatokat 2021-től a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) veszi át. A változás a 
gépjármű-üzembentartókat (tulajdonoso-
kat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. 
Az első részletet március 15-e helyett elég 
április 15-éig befizetni.

A gépjárműadó alóli mentesség kérelme-
zésekor vagy annak megszűnésekor, a gép-
járműadóval kapcsolatos adókedvezmény 
kérelmezésekor vagy annak megszűnése-
kor, valamint az adófizetési kötelezettség 
szünetelésekor, például ha a gépjárművet 
ellopták, a GJADO jelű adatlapon kell be-
nyújtani a Nemzeti Adó- és Vámhivatal-
hoz (NAV). Az adatlapot papíron és elekt-
ronikusan is be lehet benyújtani a NAV-hoz. 

Papíralapon az adózó lakóhelye, székhelye 
szerint illetékes NAV-hoz kell benyújtani. 
Egy adatlapon több gépjármű bejelenthető. 
Üres nyomtatvány az ANYK programból is 
kinyomtatható vagy a NAV ügyfélszolgála-
tain is beszerezhető.

A GJADO jelű nyomtatvány elektroniku-
san elérhető a NAV honlapján az Általános 
Nyomtatványkitöltő Keretprogramban 
(ÁNYK). 

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL PEST ME-
GYEI ADÓ- ÉS VÁMIGAZGATÓSÓSÁG
www.nav.gov.hu
1134 Budapest, Dózsa György út 128-132
Telefonszám:+36 (1) 427-3200
NAV infóvonal: 1819

Az adatlap elérhető továbbá a NAV hon-
lapján közzétett Online Nyomtatványkitöl-
tő Alkalmazás (ONYA) portálon is. Az azo-
nosítás itt is a Központi Azonosítási Ügynök 
(KAÜ) szolgáltatással történik.

Nem kell a NAV-hoz bejelenteni a gép-
jármű megszerzését, forgalomból kivoná-
sát és a gépjármű elidegenítését, mivel a 
gépjárműadót a NAV veti ki adatszolgálta-
tás alapján. A költségvetési szervek, a NAV 
nyilvántartása szerinti egyházak vagy a 
környezetkímélő gépkocsi, motorkerékpár 
üzembentartóira, tulajdonosaira vonatko-
zó mentességi szabályokat és adókedvez-
ményeket a gépjárműadó összegének meg-
állapításánál hivatalból figyelembe veszi a 
NAV.

Változnak egyes adóigazgatási hatáskörök
Mikor és hova forduljunk iparűzési adónkkal? Leegyszerűsítve: bevallással/elmara-
dással/önellenőrzéssel és az iparűzési adóelőleg csökkentés kérelmezésével a NAV-

hoz, befizetéssel pedig és az önkormányzati adóhatósághoz.

1.) Helyi iparűzési 
adóbevallás benyújtása

2021. január 1-jétől az adóalanyok – fősza-
bály szerint – kizárólag az állami adóha-
tósághoz kötelesek elektronikus úton 
benyújtani a helyi iparűzési adóbe-
vallásukat, legyen az új bevallás, régi 
elmaradás, vagy önellenőrzés, illetve 
bevallás javítás. Így, a nyomtatványok a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hon-
lapján https://www.nav.gov.hu/ ÁNYK 
formátumban fellelhetők. Az Elektronikus 
Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési 
adóbevallásokat idén már nem lehet be-
nyújtani egyetlen önkormányzat felé sem.

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbe-
vallás feldolgozása, esetleges javítása 
az önkormányzati adóhatóságnál törté-
nik és az adófizetést is az önkormányzat 

számlájára kell változatlanul megtenni.
A helyi iparűzési adó és adóelőleg fize-

tési kötelezettséget Pilisborosjenő Község 
esetében az önkormányzat iparűzési adó 
beszedési számlájára lehet megfizetni.

(Helyi iparűzési adó beszedési számla 
11742001-15441276-03540000)

2.) A mikro-, kis- és középvállal-
kozásnak minősülő vállalkozó-
nak az iparűzési adóelőleg csök-
kentés lehetőségét nyilatkozat 
formájában kell kérni

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak 
minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az 
adott előleg-fizetési időpontban esedékes 
– a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben 
az önkormányzati adórendelet szerinti 

adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 
százalékát kell az egyes esedékességi idő-
pontokban megfizetni, ha erre vonatkozó-
an nyilatkozatot  tesznek.

A vállalkozóknak (a 2021. március 15-i 
előleg fizetés miatt) nyilatkozatot kell 
tenniük legkésőbb 2021. február 25-ig 
a székhelye, telephelye szerinti önkor-
mányzati adóhatóság számára, ha élni 
kívánnak az adó felezés lehetőségével.

Az említett nyilatkozat 2021. januárjá-
tól kizárólag az állami adó- és vámha-
tóságon keresztül, elektronikus úton, 
az állami adó- és vámhatóság által 
rendszeresített elektronikus nyomtat-
ványon nyújtható be. A nyomtatvány a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hon-
lapján www.nav.gov.hu  ÁNYK formátum-
ban lesz rövidesen elérhető. 

(folytatás a következő oldalon)
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Köszönjük, hogy befizetett adó-
jával hozzájárul Pilisborosjenő Község 
fejlődéséhez!

„

Helyi adónaptár 2021
Az önkormányzati adóhatósághoz benyújtandó adatbejelentés, 

változásbejelentés, adóbevallás időpontjai

Az adózónak a helyi iparűzési tevékeny-
sége után – ha törvény másként nem 
rendelkezik – az adóról az adóévet köve-
tő év ötödik hónap utolsó napjáig kell az 
adóbevallást benyújtani. 

Az adóbeszedésre kötelezettnek az 
idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot 
követő hónap tizenötödik napjáig kell 
adóbevallást benyújtani. 

Az adózónak az építmény- és 
telekadóról az adókötelezett-
ség keletkezését, illetve vál-
tozását követő tizenöt napon 
belül kell adatbejelentését tel-
jesítenie. Nem kell újabb adat-
bejelentést benyújtani mind-
addig, ameddig az adóalany 
körülményeiben, az adó tárgyában nem 
következik be adókötelezettséget érintő 
változás. Ha az építményadó alanya kül-
földön bejegyzett szervezet, egyéb szer-
vezet, az adóalany az építményadóról 
szóló adatbejelentés kiegészítő lapján 
feltünteti – az adóév első napjának meg-
felelő állapot szerint – a szervezet, egyéb 
szervezet tagjainak (részvényeseinek) 
nevét (elnevezését), lakóhelyét (székhe-
lyét) és az egyes tagokat megillető tulaj-
doni részesedés arányát.

Az önkormányzati adóható-
sághoz teljesítendő befizetések 

időpontjai 

Ha a helyi adóban az esedékes adó 
összege az ezer forintot nem éri el, ak-
kor azt az adózónak kizárólag akkor kell 
megfizetnie, amikor a meg nem fizetett 
és a jövőben esedékessé váló adó együt-
tes összege az ezer forintot eléri. Az ezer 
forintot el nem érő, korábban esedékes-
sé vált adó után – az adónemben ezer 

forintot elérő adófizetési kötelezettség 
esedékességéig – késedelmi pótlék nem 
számítható fel. Az önkormányzati adó-
hatóság az adónemben túlfizetésként 
fennálló, ezer forintot el nem érő adót 
nem téríti vissza, azt a jövőben esedé-
kes – az önkormányzati adóhatóságnál 
nyilvántartott – adóra, egyéb közteherre 

számolja el. 
Az adózó a helyi iparűzési tevékenység 

utáni adóban az adóelőlegét az adóév 
harmadik hónapjának tizenötödik napjá-
ig, valamint kilencedik hónapjának tizen-
ötödik napjáig fizeti meg; a megfizetett 
adóelőleg, valamint az adóévre megálla-
pított adó pozitív különbözetét az adóé-
vet követő év ötödik hónapjának utolsó 
napjáig fizeti meg, illetve a túlfizetést et-
től az időponttól igényelheti vissza.

Az adóbeszedésre kötelezett az általa 
beszedett, vagy beszedni elmulasztott 
idegenforgalmi adót az adóbevallás be-

nyújtására nyitva álló határnapig fizeti 
meg.

Az adózó az építmény- és a telekadót 
a naptári évben félévente, két egyenlő 
részletben – végrehajtható okirat alap-
ján – március hónap tizenötödik napjáig, 
valamint szeptember hónap tizenötödik 
napjáig fizeti meg.

Ne felejtse el feltüntetni a köz-
lemény sorában a max. 4 jegyű 
azonosító számot, mely a fizeté-
si felhívás, ill. egyenlegközlő bal 
felső részén, vastagon szedve 
található.

 
Köszönjük, hogy befizetett 

adójával hozzájárul Pilisborosjenő Köz-
ség fejlődéséhez!

A nyilatkozat alapján a meg nem fi-
zetendő előleg-részlet összegével Pi-
lisborosjenő község önkormányzati 
adóhatósága a vállalkozó iparűzési 
adóelőleg-kötelezettsége összegét hi-

vatalból, határozathozatal nélkül csök-
kenti. A kisadózó vállalkozások tételes 
adójának hatálya alá tartozó vállalkozó 
adóalanyok (KATA) számára – akik ezt a 
kedvező adózást választották az önkormány-

zati adóhatóságnál is – nem kell nyilatkozatot 
tenni, nekik az önkormányzati adóhatóság 
a 37 500 Ft helyett a fizetendő adó összegét 
25 000 Ft-ban írta elő.

Bírság számlaszám 11742001-15441276-03610000
Egyéb bevételi számla 11742001-15441276-08800000
Építményadó számlaszám 11742001-15441276-02440000
Gépjárműadó számlaszám 11742001-15441276-08970000
Iparűzési adó számlaszám 11742001-15441276-03540000
Idegen bevételi számla 11742001-15441276-04400000
Illeték számlaszám 11742001-15441276-03470000
Pótlék számlaszám 11742001-15441276-03780000
Telekadó számlaszám 11742001-15441276-02510000

Adó
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Adó

Intézze adóügyeit 
kényelmesen, elektronikusan!

Személyes megjelenés nélkül egyszerűbb, gyorsabb és biztonságosabb az 
önkormányzati adóügyek intézése, befizetése. Különösen fontos ez 

a koronavírus-járvány szakaszában.

A gazdálkodó szervezeteknek és az egyéni 
vállalkozóknak kötelező az elektronikus ügy-
intézés, a magánszemélyek pedig szaba-
don dönthetnek, hogy élnek-e az elektro-
nikus ügyintézés lehetőségével.

A Rendelkezési Nyilvántartás (RNY) az 
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgál-
tatások általános szabályairól szóló, 2015. évi 
CCXXII. törvény (E-ügyintézési törvény) által 
szabályozott központi elektronikus ügyinté-
zési szolgáltatás (KEÜSZ), mely a természe-
tes személyek és szervezetek elektronikus 
ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja 
nyilván.

Ügyintézéssel összefüggő rendelkezést 
nagykorú természetes személyek tehet-
nek. További feltétele az RNY használatának 
az, hogy a természetes személy valamely 
személyi alapnyilvántartásnak (személyia-
dat- és lakcímnyilvántartás, központi idegen-
rendészeti nyilvántartás vagy az elektronikus 
ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő ter-
mészetes személyek személyi nyilvántartása) 
alanya legyen.

Az ügyindításhoz kérjük kattintson a www.
rendelkezes.gov.hu  oldalon a Bejelentkezés 
gombra, és azonosítsa magát a Központi Azo-
nosítás Ügynökön (KAÜ) keresztül.

Itt nyilatkozhat arról, hogy ügyintézése so-
rán az elektronikus utat választja.

Célszerű az összes, csatlakozott együttmű-
ködő szervet és piaci szereplőt kijelölni. Ám, 
ha csak az önkormányzatnál kíván elektroni-
kus ügyintézést, úgy a „Helyi önkormányza-
tot" kell bejelölnie.

Az ügyfélnek (adózónak) minden esetben 
először a kapcsolattartásra vonatkozó jog-
nyilatkozatait kell rögzítenie erre szolgáló ún. 
e-Profiljában. Ennek keretében nyilatkozhat 
arról, hogy az elektronikus ügyintézést biz-
tosító szervek milyen formában, illetve mó-
dokon érhetik el, illetve küldhetnek joghatás 
kiváltására alkalmas, továbbá tájékoztatási 
célú küldeményeket, értesítéseket.

A szolgáltatás lehetővé teszi a kapcsolat-
tartással összefüggő adatok és nyilatkozatok 

rögzítését, valamint további rendelkezések 
megtételét azonosítási, illetve az ügyfél idő-
szaki értesítése elektronikus ügyintézési cse-
lekményeiről szolgáltatás tekintetében.

Az ügyintézési rendelkezéseket elektroni-
kus úton (online vagy telefonon) vagy szemé-
lyesen tehetik meg az ügyfelek. Az ügyinté-
zési rendelkezést első alkalommal abban 
az esetben teheti meg elektronikusan a 
www.rendelkezes.gov.hu  oldalon, az orszá-
gos telefonos ügyfélszolgálat (Kormányzati 
Ügyfélvonal) 1818-as számán, amennyiben 
a természetes személy ügyfél rendelkezik a 
jogszabályban előírt elektronikus azonosítá-
si szolgáltatás valamelyikével (Ügyfélkapu, 
tároló elemet tartalmazó személyazonosító 
igazolvány, vagy Részleges Kódú Telefonos 
Azonosítás).

Az Rendelkezési Nyilvántartás /továbbiak-
ban: RNY/ felületén megtalálja a korábban 
megtett meghatalmazásait és egyéb rendel-
kezéseit, valamint továbbiakat is rögzíthet.

Az E-ügyintézési törvény meghatározza az 
elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek 
körét. Ezen szervek kötelesek az eljárásaik so-
rán lekérdezni és figyelembe venni az ügyfél 
RNY-ben tett rendelkezéseit, melyhez csatla-
kozniuk szükséges az RNY-hez. Az RNY-ben 
tett rendelkezések kizárólag az RNY-hez már 
csatlakozott szervezetek ügyintézése során 
alkalmazhatóak.

Az Elektronikus önkormányzat portál (Por-
tál) https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolaptt-
ps://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap , ügyfelei 
számára biztosít elektronikus ügyintézési 
szolgáltatásokat.

Személyes megjelenés, postai sorban állás 
nélkül küldhetik be kérelmeiket, bevallása-
ikat, ellenőrizhetik adószámla-kivonatukat, 
feldolgozott bevallásaikat megtekinthetik és 
ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót, 
díjat, illetékeket a kiválasztott önkormányzat-
nál.

A Portál használata külön regisztrációt nem 
igényel. Első bejelentkezéskor a KAÜ-azono-

sítás (ügyfélkapus regisztráció, e-személyi 
igazolvány) és az Általános Szolgáltatási Felté-
telek (ÁSZF) elfogadása után használható. Az 
egyes funkciók használatáról a Tájékoztató a 
portálról menüben részletes leírás olvasható.

Így kérjük, ha információt, felvilágosítás 
vagy valamilyen adóval összefüggő nyomtat-
ványt szeretne, elsősorban használja az Elekt-
ronikus Önkormányzati Portált  https://ohp-
20.asp.lgov.hu/nyitolap , illetve honlapunkat 
https://www.pilisborosjeno.hu/adougyek!

Ha információt szeretne, hívhatja köz-
ponti telefonszámunkat +36 (26) 336-028 
és munkaidőben kollégáink készséggel állnak 
az Ön rendelkezésére!

Lehetőség van elektronikus levélben is 
érdeklődni, az itt feltett kérdésekre néhány 
napon belül választ kap az érintett. E-mail 
cím: ado@pilisborosjeno.hu

Ha Ön nem elektronikus ügyintézésre kö-
telezett és valamilyen űrlapot, nyomtatványt, 
csekket szeretne papíralapon megkapni, úgy 
javasoljuk, hogy ezt is személyes jelenlét nél-
kül kérjék, említett honlapokról letöltve, tele-
fonon vagy emailen! Szükség esetén a kérést 
postai küldeményben teljesítjük Önnek.

2020. november 12-től a személyes ügyin-
tézéshez előzetes időpontfoglalásra van szük-
ség.

Ez összhangban van más hivatalok ügy-
félfogadási rendjével, ami a Magyarország 
Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzethez 
kapcsolódó kormányzati intézkedések betar-
tását szolgálja.

A veszélyhelyzet ideje alatt a gyors és ru-
galmas ügyintézéshez célszerű az ELEKTRO-
NIKUS ÖNKORMÁNYZATI PORTÁL https://
ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  elektronikus 
szolgáltatásait használni.

Előzetes időpont-egyeztetésre – akár há-
rom hétre előre is - a https://pilisborosjeno.
hu/onkormanyzat/on-line-idopontfoglala-
sok/, továbbá a központi telefonszám felhí-
vását követően van lehetőség (+36 (26) 336-
028.)

15



hírmondó

Hírek röviden
Menza program
Online előfizetési rendszerrel fejlődik 
a helyi közétkeztetés, melynek haszná-
latával a szülők otthonról, kényelme-
sen – többféle menüből – tervezhetik 
meg, fizethetik ki és  mondhatják le 
gyermekük étkezését. Idővel lehetősé-

get nyújt a rendszer arra is, hogy a gye-
rekek a helyszínen – diákigazolványu-
kat a kártyaolvasón lehúzva – tudják 
a konyhában igazolni ebédfogyasztási 
jogosultságukat és azt, hogy milyen 
menüre fizettek elő. Remélhetőleg a 
lapzártakor átvételre kerülő új, mo-
dern technológia nemcsak a szülők, 
hanem a konyhai dolgozók életét is 
gördülékennyé teszi majd.

Faluház átépítése
A régi iskola épületében vizesedés el-
hárítását célzó munkálatok kezdődtek 
meg abból a célból, hogy átköltözhes-
sen oda először a könyvtár, majd a mű-
velődési ház egyéb funkciói. A jelenlegi 
és az ezt követő átalakítások, építkezé-
sek miatt a nyár folyamán a régi iskola 
sportpályája felvonulási területté válik, 
a földszinti üres termek bérlésének le-
hetősége átmenetileg nem lehetséges a 
rendezvényterem kialakítása miatt.

Civil pályázat
Pilisborosjenő Község Önkormányza-
ta kérésére a DMRV Zrt. – a korábban 
súlyosan károsodott úttest végleges 
helyreállítását megelőzően – elvégezte 
a tervezett vízvezetékcserét. A mun-
kálatokat követően a kivitelező kiala-
kította az ideiglenes murvás útbur-
kolatot, hogy gyalogosok számára 
járható útfelület álljon rendelkezésre. 
A Tücsök utca alsó szakaszán mintegy 
230 folyóméter hosszan került sor az 
eternit csövek lecserélésére, lakossá-
gi bekötéseket is beleszámítva. 2020. 
november 18-án Pilisborosjenő Köz-
ség Önkormányzata képviseletében 
Komlós Tibor alpolgármester és Boros 
Gábor műszaki ügyintéző visszavette a 
Tücsök utca alsó szakaszát érintő épí-
tési munkaterületet a DMRV Zrt. által 
megbízott kivitelezőtől. 

Tulajdonosváltás 
A cégek vezetőinek tájékoztatása sze-
rint a Latin-House One Kft. vásárolta 
meg a Budai Tégla Zrt. Téglagyári út 
elején, gazdasági övezetben lévő mint-
egy 7 hektáros ingatlanát. A vállalko-
zás a helyszínen lévő csarnok felújítá-
sát tervezi az idei évre.

Éljünk a lehetőséggel
A szépkorúak számára decemberben osz-
tott vásárlási utalványok 2021. március 
31-ig vásárolhatóak le a Pöttöm ABC-ben.

Beruházás a falu szélén
A bölcsőde építése – ütemezés szerint – 
rendben zajlik, lapzártakor a vasbeton 
szerelés folyik. A projektben résztvevő 
felek továbbra is hetente egyeztetnek a 
helyszínen a felmerülő kérdésekről.

Az idei első közmeghallgatás
2021. március 29-én 17 órakor a Rei-
chel József Művelődési Házban kerül 
sor az első közmeghallgatásra, mely-
nek lebonyolítására a tavalyi gyakorlat 
szerint kerül sor. A termet a COVID elő-
írásoknak megfelelően fogjuk székek-
kel berendezni. Helyfoglalás érkezési 
sorrendben, a szabad helyek függvé-
nyében.

A közmeghallgatás moderált lesz, egy-
szerre egy ember egy kérdést tehet fel 
2-3 percben a köz érdekeit megjelenítő 
(nem egyedi hatósági ügyek) kérdések-
ben. Ha minden kérdező szót kapott, 
akkor egy második körben újra felszó-

lalhat minden résztvevő. Élő közvetítés 
lesz a rendezvényről az Önkormányzat 
Facebook oldalán, ahol hozzászólásként 
kérdéseket lehet feltenni, melyek felol-
vasásra kerülnek a közmeghallgatáson. 
A kérdéseket e-mailben is fel lehet ten-
ni: kozmeghallgatas@pilisborosjeno.
hu. A lakók kényelme és egészsége ér-
dekében javasoljuk, hogy a személyes 
részvétel helyett éljenek ezzel a lehe-
tőséggel. Az itt feltett kérdésekre a tör-
vény szerint az Önkormányzatnak 15 
napon belül válaszolnia kell.

Mozaik
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Március 15. 
Az 1848-49-es forradalom és szabadság-
harc évfordulója - a magyar sajtó napja 
- a magyar köztársaság nemzeti ünnepe 
alkalmából az  ünnepi megemlékezés 
és koszorúzás március 12. pénteken 17 
órakor lesz a Reichel József Művelődési 
Ház szervezésében, az épület előtt.

Óvodapedagógust keresünk
Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda pá-
lyázatot hirdet német nemzetiségi 
óvodapedagógus munkakör betölté-
sére. A munkakör legkorábban a pá-
lyázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető. A pályázat benyújtásának 
határideje: 2021. március 9. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további informá-
ciót Petrécsné Gruber Krisztina nyújt, 
a 06305987408 -as telefonszámon. A 
pályázatok benyújtásának módja: elekt-
ronikus úton Metzlerné Kutvölgyi Esz-
ter részére a ovoda@pilisborosjeno.hu 
E-mail címen keresztül. További részle-
tek a honlapon.

Tüdőszűrés járvány idején
Örvendetes, hogy ha csekély mértékben 
is, de a COVID járvány alatt nőtt a tüdő-
szűrésen résztvevők száma: tavaly 504-
en, idén 510-en éltek a lehetőséggel. 
Köszönjük a Nyugdíjas Klub tagjainak, 
hogy az adminisztratív munkát segítve 
gördülékennyé tették a vizsgálatot.

Megkezdődött falunkban a COVID 
elleni oltás

Február elején elkezdődött és jelenleg 
is tart a védőoltásra regisztrált legidő-
sebbek oltása. Őket a háziorvosok értesí-
tik. A házirorvosok ebben a kategóriában 
a praxisokhoz tartozó legidősebbektől 
indulnak életkor szerint lefelé. 

A  beadható oltásokat nagyban korlá-
tozza jelenleg a rendelkezésre álló vak-
cina. Február 10-én elkezdődött és ma is 
tart a 60 év alatti krónikus betegek oltá-
sa. Őket is a háziorvosok értesítik. Ennek 
a célcsoportnak az oltása az AstraZene-
ca-vakcinával történik, mert ennek a je-
lenlegi alkalmazási előirata csak 60 év 
alatt teszi lehetővé az oltást. Regisztrálni 
a vakcinainfo.gov.hu oldalon lehet.

Buszöböl
A sikeres műszaki átadás-átvétel után 
megtörtént a forgalomba helyezés is, 
aminek eredményeképpen a gyalogosok 
és a buszok 2021. február 19-én birtok-
ba vehették a megújult megállót és a 
közvilágítás fejlesztésével együtt megva-
lósult gyalogátkelőhelyet.

Hirdetési méret Szélesség x magasság nettó + 27% ÁFA = 
bruttó

1/1 (A4 teljes oldal) 182x233 mm 40000 + 10800 = 50800 Ft

1/2 182 x 114 mm 20000 + 5400 = 25400 Ft

1/4 88,5 x 114 mm 10000 + 2700 = 12700 Ft

1/8 88,5 x 54,5 mm 5250 + 1415 = 6665 Ft

1/16 42 x 54,5 mm 2700 + 730 = 3430 Ft

Hirdetési lehetőség 2021 márciustól 
a Pilisborosjenői Hírmondóban

Hirdetésfelvétel: frivaldszky.bernadett@pilisborosjeno.hu
Leadási határidő: minden hónap hetedikéig e-mailben egyeztetett formátumban.

Felelős kiadó: Pilisborosjenő Község Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal (2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.)
Kiadásért felelős személy: Tömöri Balázs polgármester
Főszerkesztő: Frivaldszky Bernadett 
Korrektor: Erdélyi Zsuzsanna, Nevelős Zoltán, Várkonyi Ágota 
Tördelőszerkesztő, fotós: Kádár Viktor

Impresszum – Pilisborosjenői Hírmondó  Pilisborosjenő Község Önkormányzatának  kiadványa

Munkatárs: Antonovits Bence, Becker Norbert, Bognár Judit Katalin, Bozsódi Borbála, 
Cserényi-Zsitnyányi Ildikó, Dienes Dóra, Fiala Krisztina, Herczeg Livía, Lapusnyik Judit, 
Ludasi Éva, Medvecki Réka, Petkovicné Wágner Anikó, Raffai Józsefné, Selmeczi György, 
Szenthe István, Van Der Heide-Horváth Kornélia, Verba Judit, Wilheim Péter
Nyomda: B32 Nyomda Kft.   Felelős vezető: Deák Kinga
E-mail: szerkesztoseg@pilisborosjeno.hu
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Rendezett, hulladékmentes 
Pilisborosjenőt!

A leginkább érintett külső településrészen 
élők is elsők között említették a problé-
mát a tavaly elvégzett lakossági felmérés 
során. Pilisborosjenő Község Önkormány-
zata több irányból tesz lépéseket a jelen-
ség visszaszorítására. Egyrészről bővül a 
hulladék udvarban leadható hulladéktípu-
sok köre. Célunk, hogy egyszerűbb legyen 
szabályos úton megszabadulni a szeméttől, 
mint az árok szélére dobni. Az év elején két 
ponton is megkezdtük a használt sütőolaj 
gyűjtését: a külső településrészen a Panorá-
ma utca 12. szám alatt, az ófaluban a Fő út 
55. alatti falugondnokságon található táro-
lókban. Dolgozunk azon, hogy megteremt-
sük a polisztirol szigetelő/csomagolóanyag 
(hungarocell) leadásának lehetőségét is, 
továbbá az idei évben is szervezünk elekt-
ronikai és veszélyes hulladék leadó napot.

Felvettük továbbá a kapcsolatot a Pilisvö-
rösvári Hulladékudvarral, akiktől – ennek 
eredményeképpen – hozzájárulást kap-
tunk, hogy ezentúl a borosjenői lakosok is 
elhelyezhessenek ott hulladékot:

Pilisvörösvári Lakossági Hulladé-
kudvar 2085 Pilisvörösvár, Fácán utca 
4525/12 hrsz.

Nyitva tartás: Hétfő: 8.00-12.00, Csü-
törtök: 8.00 - 16.00, Szombat: 8.00 - 
12.00. Egyéb napokon zárva!

Elhelyezhető szennyeződésmentes 
hulladékok típusairól a weboldalukon 
találhatnak részletesebb információt: 
www.deponia.hu/lakossagi_hulladekudvar 

A helyszíni megelőzés érdekében a meg-
lévő lerakatokat felszámoljuk, és gondos-
kodunk a közterületek rendezettségéről. A 
helyi civil közösség, a lakosság és az önkor-
mányzat összefogásával az illegálisan kihe-
lyezett hulladékokat kora tavasszal - amikor 
annak összegyűjtését a növényzet még nem 
akadályozza - összegyűjtjük.

Az érintett területekre kamerás megfigye-
lő rendszert telepítünk. A polgárőrség és a 
rendőrség aktív közreműködésével szem-
mel tartjuk  ezeket a területeket, ebben szá-
mítunk a lakosság segítségére is.  

Arra kérjük Önt, hogy vegyen részt az il-
legális hulladéklerakás elleni küzdelemben! 
Próbaidőre indítottunk egy online bejelentő 
felületet, melyet a honlapon a Pilisborosje-
női-otthon vagyok → Közérdekű → Hulladék 
információk → Hulladék bejelentő menü-
pont alatt érhet el. Kérjük, hogy ha illegális 
szemetelést észlel, haladéktalanul jelentse 
a felületen! Fontos, hogy a bejelentéskor a 
hulladék észlelésének idejét és a hulladék-
lerakás helyét a lehető legpontosabban rög-
zítse! Ez alapján kialakítható egy adatbázis, 

amely alapján feltérképezhető az, hogy hol 
és milyen időszakokban történik az illegá-
lis hulladékkihelyezés. Amennyiben tetten 
érik az illegális hulladék lerakóját, az erről 
készült videófelvétel segítheti a bizonyítási 
eljárást. A videofelvétel azért fontos, mert 
számos esetben, amikor fényképpel pró-
bálták bizonyítani az elkövetést, a vádlottak 
azzal védekeztek, hogy ők a hulladékot nem 

kirakták, hanem csak el akarták szállítani, és 
egy fénykép alapján a két tevékenység nem 
különíthető el biztonsággal.

Közismert az a tény is, hogy a rendezet-
lenség további rendezetlenséget szül, egy 
elhanyagolt gazos, szemetes területre köny-
nyebben kerül ki újabb adag szemét. Kérjük 
a területek tulajdonosait, segítsék a meg-
előzést telkük tisztán tartásával!

Reméljük, hogy a komplex intézkedésso-
rozat csökkenti a külterületen elharapódzó 
illegális hulladéklerakást.

Falunkban is jelentős probléma az illegális hulladéklerakás. Szinte napi rendszeres-
séggel érkeznek ezzel kapcsolatban lakossági észrevételek közvetlenül vagy közösségi 

csatornákon keresztül az önkormányzathoz.

Célunk, hogy egysze-
rűbb legyen szabályos 
úton megszabadulni a 
szeméttől, mint az árok 
szélére dobni

„

Zöldfalu
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Intézményeink

Fotó: Józsa Miklós

Változás a Családsegítőnél
Ludasi Évát, a Család és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét búcsúztatjuk

Ludasi Éva a 2001-ben alapított 
Család és Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársaként, 2011-től pedig 
szolgálatvezetőként dolgozott a 
faluban. Egészségügyi okok miatt 
2021 januárjában beadta felmon-
dását. 

A családsegítő szolgálat felada-
tai sokrétűek, az ügyintézés és 
adminisztráció mellett a szolgá-
lat munkatársai sok időt töltenek 
családoknál, adománygyűjtést és 
programokat szerveznek. 

Ludasi Éva vezetése alatt szá-
mos kezdeményezés és ötlet 
megvalósításának adott helyet 
a családsegítő szolgálat. Méltán 
említhetjük például a falukará-
csonyokat, a nyári indiántáboro-
kat, a különböző gyűjtéseket és a 
fiatalokat felkaroló Jövő Jenő Ala-
pítvány munkáját. A mindenna-
pos ügyek és teendők egy átlagos 
falubeli számára láthatatlanok, 
ám a problémákkal küzdő vagy 
 krízishelyzetbe került személyek 
és családok ügyei folyamatos lelki 
és fizikai jelenlétet kívánnak. 

Köszönjük Ludasi Éva több évti-
zedes áldozatos munkáját, amely-
lyel a falubelieket segítette! 

További eredményes munkát és 
jó egészséget kívánunk neki! 

Pilisborosjenő Önkormányzata

Kedves Pilisborosjenőiek!

Az élet mindig hoz váratlan és nehéz helyzeteket, döntéseket!
Tavaly december végén egy autóbalesetet követően az egészségem olyan állapotba 
került, hogy a Család és Gyermekjóléti Szolgálatban végzett munkámat tovább már 
nem tudom végezni. 

Nehéz döntést kellett meghoznom, 2021. február 1. napjával kezdődően, a 3 hó-
napos felmondási idő lejártával, 2021. április 30. napjával elköszönök a családsegítő 
munkától.

Az elmúlt 20 év emlékeivel a szívemben adok hálát a Jó Istennek, hogy erőt adott 
és megtartott a munkám során.

Köszönöm mindenkinek, aki ez alatt a 20 év alatt támogatott, ahogy az indiánok 
mondják: ,,velem álltatok a tűz közepében”.

Köszönöm a bizalmat, csak remélni tudom, hogy megszolgáltam!
Hálás szívvel kívánok mindenkinek jó egészséget, örömöt és békességet!

Szeretettel és tisztelettel: Ludasi Éva

Éva elmegy

Elköszönök a Pilisborosjenői Család és 
Gyermekjóléti Szolgálat Vezetőjétől, Lu-
dasi Évától. Korábban is ismertük egy-
mást, de mint munkatársak, három évet 
töltöttünk együtt.

Lelkiismeretes, segítőkész, önmagát 
nem kímélő emberként dolgozott a fa-
lunkban élő, problémákkal küszködő 
társainkért. Bármilyen problémával 
lehetett hozzá fordulni, legyen az anya-
gi, lelki, családi, vagy akármilyen dolog, 
mindig számíthattunk rá. Nem érdekel-
te, hogy ünnepnap van, vagy este, állan 

 
 
dóan szolgálatban volt, néha talán ere-
jén felül is.

Táborait, rendezvényeit, a karácsonyi 
adományok szervezését, lebonyolítását 
sokáig fogjuk emlegetni.

Szakmai tudása, emberi hozzáállása 
példamutató, követendő!

Biztosan sokaknak, köztük nekem is 
hiányozni fog.

Munkatársaként kívánok nyugod-
tabb munkakört, kevesebb gondot és jó 
egészséget!

 Rafai Józsefné, családsegítő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
vezetője munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jog-
viszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre 
szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2097 Pilisborosjenő, Iskola u. 2.
A munkakör betölthetőségének idő-
pontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását kö-
vetően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2021. március 29.
A pályázat részletesen a pilisborosjeno.
hu oldalon olvasható el. A fennmaradó 
kérdésekre további információt Tömöri 
Balázs polgármester nyújt, a +36/30-
467-7178 -os telefonszámon.

Pilisborosjenő Község Önkormányzat pályázatot hirdet
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Civilek beszámolója
Bemutatkoznak azok a civil projektek, melyek önkormányzati támogatást kaptak

Stromfeld Aurél-barlang 
feltárása

A támogatás által lehetővé válik számunk-
ra a helyszín természeti és történeti érté-
keinek megőrzésére és további kutatások-
ra irányuló munkánk folytatása.

Kutatótársaimmal egy kb. tíz fős, önkén-
tesekből álló csapattal Pilisborosjenő köz-
ség területén a Vendelin-dombnak a Bécsi 
út felé meredeken letörő, sziklás oldalán, 

tehát a kálvária mögött egy addig ismeret-
len barlangot kutattunk fel, melyet Strom-
feld Aurélről, a dicsőséges Északi Hadjárat 
(1919) vezetőjéről neveztünk el. Ezzel a 
névvel a közelben egykor volt - mára már 
nyomtalanul megsemmisült - Kevély-nyer-
gi turistaháznak kívántunk emléket állíta-
ni.

A korábban ismeretlen barlang feltárása 
érdekes, új ismertetekkel alakította a tér-
ség földtani viszonyairól alkotott képet. 

A rendkívüli újdonságot azonban a tér-
ségben egykor élt emberekről és azok 
életmódjáról, technikai fejlettségéről, azaz 
a terület történelméről hozta. Ezen okból 
kifolyólag a Magyar Nemzeti Múzeum fe-
lelős szakemberei mintegy védnökséget 
vállalva a kutatás felett, rendszeres jelen-
létükkel is biztosították a szakmai színvo-
nalat. A helyszín egyediségét az adja meg, 

hogy a kutatások a távoli környékre kitűnő 
kilátást nyújtó, mégis rejtett helyszínen 
egy a honfoglalást követő, az Árpádházi 
királyok idejében történt, kultikus áldozat-
bemutatás emlékeit őrizték meg. A leletek 
igazolták, hogy az adott helyet a korai Ma-
gyarország lakói felkeresték valami lelki, 
szellemi indíttatásból; sámánnal vagy nél-
küle, ez ma már nem tudható, de az biztos, 
hogy áldozatukat otthagyták, amit aztán 
majd ezer évvel később a mostani kutatá-
sok tártak fel.

Az ősi magyar áldozóhely egyébként egy 
a Kr. u. 4 évszázadban művelt római kőbá-
nya helyén van. Kutatásaink föltárták, hogy 
a rómaiak monumentális aquincumi épít-
kezéseikhez bányásztak itt kiváló minőségű 
és jól faragható követ. A rómaiak kőbányá-
szatára vonatkozó eddigi feltételezések 
ezen a helyen leletekkel igazolódtak. Így 
először ezen a helyen bizonyosodott be az 
ember természetet átalakító tevékenysége, 
aminek eredménye lett azután a ma látható 
táj Pilisborosjenő ezen részén.

A további kutatások feltétele a kőfejtések-
kel meggyengített sziklafelszínek megfelelő 
rögzítése, biztosítása, de ezek a munkálatok 
az eredeti helyszín megőrzését és biztonsá-
gos bemutatását is szolgálják.

Ez utóbbit, a bemutatás lehetőségének 
megteremtését azért is tartjuk fontosnak, 
mert a helyszín jó megközelíthetősége mi-
att egy leendő szabadtéri bemutató és ok-
tatási hely lehet.

Szenthe István, 
Széchenyi Ferenc-díjas, 

okleveles geológus 

Pilisborosjenő helytörténeti 
kutatása

„Múlt nélkül nincs jövő, 
s mennél gazdagabb a múltad,

 annál több fonálon 
kapaszkodhatsz a jövőbe.” 
                    (Babits Mihály)

Pilisborosjenő szellemi, kulturális érté-
keinek megóvása, a közösség múltjának 
feltárása a helyi identitás tudatos erősí-

tésének egyik alapja, hiszen a helytörté-
net ugyan a múltról beszél, de a jelenhez 
szól. A lokálpatriotizmus olyan emberi 
tulajdonság, amely egyben a hazaszeretet 
megnyilvánulási formája is, vagy ahogy 
Eötvös József fogalmazott: „Az egész ha-
zát csak eszmében foghatjuk fel, s így azon 
szeretet, mellyel az egyes falujához vagy 
környékéhez ragaszkodik, tulajdonképp 
azon kapocs, mely őt a hazához köti.” A falu 
történetének feltárása, a múlt eseményei-
nek megismerése azonban nem csak az 
érzelmi kötődést erősítheti, de elősegíthe-
ti az önkormányzati, intézményi döntések 
meghozatalát is a múltban rejlő informáci-
ókkal. 

A fentiek szellemében vállaltam Pilis-
borosjenő történetét feldolgozó munka 
kéziratának elkészítését, a már meglevő 
helytörténeti művek, levéltári iratgyűjte-
ményekben fellelhető iratok, dokumen-
tumok, magángyűjtemények, hagyatékok 
felkutatását és azok tudományos igényű 
feldolgozását. A kézirattal átfogó képet 
szeretnék adni a faluról, – az első fellelhe-
tő írásos emlékektől egészen napjainkig 
– a szélesebb közönség számára is köny-
nyen befogadható, olvasmányos stílus-
ban, fotókkal és a fontosabb forrásokkal 
illusztrálva. Megemlékeznék azokról az 
emberekről, akik Pilisborosjenő történel-
mében fontos szerepet játszottak, helyet 
kapnának a kötetben a falu legfontosabb 
építészeti, természeti értékei, továbbá he-
lyi legendák, érdekes történetek is. 

Dr. Cserényi-Zsitnyányi Ildikó 
történész

Civil
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Zöldfalu

Zöld hírek
Pilisborosjenő slágertéma lett
Az M1 “Itthon vagy” és az ATV “Haza-
húzó” turisztikai magazinjában is sze-
repelt településünk. Az adások visz-
szanézhetőek a televíziók honlapjain.

Veteményes kert pályázat beadá-
si határidejét meghosszabbítjuk 
2021. március 15-ére
Pilisborosjenő Önkormányzata 2021-re 
ismét pályázatot hirdetett helyi lako-
soknak az önkormányzat tulajdonában 
lévő földterületek kiskerti mezőgazda-
sági művelése céljából. Aki kedvet érez 
hozzá, még jelentkezhet a „Veteményes 
kerttel az egészséges önellátásért!” pá-
lyázatra. Részletek a honlapon.

Pilisvörösvár–Budapest vonalon 
kétirányú minőségi kerékpárút 
tervezése kezdődik az idén
Kerékpárforgalmi hálózati tervet ké-
szíttetünk, mert ennek a tervnek 
megléte alapfeltétel minden komoly 
kerékpáros fejlesztést célzó pályázat 
esetén. Ez a garancia rá, hogy valóban 
szükséges bringautak készülnek, szak-
mailag megalapozottak és csatlakoz-

nak a szomszédos, megyei, országos 
hálózatokhoz. Mint ismeretes, január 
végén Pilisvörösvár polgármesterének, 
dr. Fetter Ádámnak kezdeményezésére 
Tömöri Balázs polgármester egyez-
tetett a térség polgármestereivel egy 
Budapes-tPilisjászfalu/Pilisjászfalu–
Budapest kerékpárút-nyomvonalról. A 
kormány döntésének eredményekép-
pen ugyanis Pest megyében mintegy 
172 kerékpárút szakasz tervei készül-
hetnek el, 2021 végén remélhetőleg 
már kész tervekkel várhatjuk az uniós 
építési pályázatok megjelenését.

Alapfokú gombaismereti tanfo-
lyam Pilisborosjenőn
2021. márciusi kezdéssel 120 nagy-
gombafaj bemutatása 6 (online)elmé-
leti órám – 5 terepgyakorlattal. Maxi-
mum létszám 20 fő. A tanfolyam díja 
30 000 Ft. Oktató Dr. Benedek Lajos 
egyetemi adjunktus. (fotó: Mihályi Ferenc)

Forgalomtechnikust vonunk be 
a parkolási problémák megoldá-
sába
A vonzó turisztikai területeken lévő te-
lepüléseken még inkább kínzó gonddá 
vált a COVID megjelenésével a turisták 
tömeges jelenléte, ezt tovább nehezíti 
a bölcsőde építése miatt lecsökkent 

parkolási kapacitás. Rövidtávon a falu 
végi parkolási bonyodalmak enyhíté-
sére Szollár György közterületfelügye-
lő munkaideje átszervezésre került, 
és ezentúl hétvégén a helyszínen fog 
tartózkodni. Hosszútávon önkormány-
zati és civil szinten is beindult egy 
problémát megoldani kívánó ötletelés, 
gondolkodás, de szakértő bevonását is 
szükségesnek érezzük. A megkeresett 
forgalomtechnikus egy tárgyalás és te-
repszemle keretében megismerkedett 
a jelen helyzettel, felmerült problé-
mákkal. A külső településrészek átme-
nő forgalmat csökkentő eddigi kéréseit 
is eljuttattuk hozzá. Az információcse-
re után ajánlattételre várunk, mely vár-
hatóan lapzárta után érkezik be.

Mozogjunk a természetben!
A nagysikerű Kevély Körözés kihívás 
után más formában, de folytatódik a 
körök gyűjtése. A résztvevők megoszt-
ják egymással a faluból induló csillag-
túráikat, amelyet így mások is lejárhat-
nak, gyűjtve közben a kilométereket. 
Részleteket a Kevély Kör Facebook cso-
portban vagy a kevelykor.hu oldalon 
találhatnak az érdeklődők. Gyűjtsük az 
élményeket! Fedezzük fel a környékbe-
li, vagy kicsit távolabbi jó helyeket és 
ezeket osszuk meg egymással!
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Zsitnyányi Attilától 
búcsúztunk

Falunk díszpolgárának gyászszertartásán 
elhangzott polgármesteri megemlékezés

Engedjék meg, hogy pár gon-
dolattal falunk és az önkor-
mányzat nevében is emlékez-
zünk Zsitnyányi Attilára.

Zsitnyányi Attila 2010-ben 
lett falunk díszpolgára. Egy-
részt szaktudásával odaadó-

an dolgozott településünk 
infrastrukturális fejleszté-
séért, másrészt intenzív kö-
zösségi életet élt az idén 20 
éves Kevélyhegyi Dalkörhöz 
kapcsolódva, harmadrészt 
borászként hagyományainkat 
is ápolta, melyeket díjakkal is 
jutalmaztak. 

A közért felajánlott szakmai 
tudás, a közösségi élet és ha-
gyományaink védelme nap-
jainkban is a patrióta polgár 
jellemzője. Zsitnyányi Attila 
összekötő híd volt a külön-
böző csoportok, beköltözők 
és őslakosok között. Olyan 
közismert falubeli szereplő, 
akihez mindenki szívesen for-
dult, akit mindenki tisztelt és 
elfogadott, szeretett.

Közösségünkért kifejtett 
tevékenységét jól megmutat-
ja, hogy háromszor válasz-
tották meg képviselőnek, 
gépész mérnökként pedig 
múlhatatlan érdemei vannak 
abban, hogy napjainkra víz, 
gáz és csatorna van falunkban. 
Nagylelkűségére jó példa, 
hogy pont abban az évben, 
amikor díszpolgárrá választot-
ták, képviselői tiszteletdíjának 
felét a játszótér javára ajánlot-
ta fel, a másik felét pedig a Ke-
vélyhegyi Dalkörnek. Úgy élt és 
cselekedett, ahogy azt mások-
tól is várta.

2019 októberében az egyik 
első helyi lakos volt fogadóórá-
mon. Kézzel, írógéppel készí-
tett  műszaki tervei, munkái, 
beadványai nemcsak az új la-
kosok sokaságának segítettek 

mielőbb komfortos fészket 
rakni Pilisborosjenőn, de a hi-
vatalban is igazodási pontként 
szolgáltak.  Tudtuk, hogy ha 
ő adott be valamit, akkor az 
többször leellenőrzött, meg-
bízható, precíz munka volt. 

Utolsó beszélgetésünk al-
kalmával a borosjenői szőlők 
sorsa iránt érzett aggodalmá-
ról beszéltünk, e téma kap-
csán is személyes véleményét 
határozottan elmondó, mégis 
a másik véleményére kíván-
csi, arra odafigyelő, türelmes, 
empatikus, nagyszerű ember-
ként emlékszem majd rá.

Kedves Attila! Köszönünk 
mindent, amit adtál nekünk. 
Emléked örökké él bennünk és 
településünk történelmében!

Révész Emese: Simi és a rendetlen be-
tűk – A betűkkel való ismerkedés sosem 
egyszerű. Pláne, ha azok mindig helyet 
cserélnek, megfordulnak vagy fejre állnak, 
elveszik a kedvet a tanulástól, sőt még a 
betűtésztától is. A könyv, amely arról is 
szól, hogy mindannyian máshogy vagyunk 
értékesek, Gyarmathy Éva, a diszlexia ki-
váló szakértőjének ajánlásával készült. 

Miklya Luzsányi Mónika: Mit tegyek 
a kütyüre kattant gyerekemmel? – 
Az ötgyermekes írónő gyermekei miatt 
kezdte el kutatni, hogyan hat erre a kor-
osztályra a digitális kultúra. A könyvben 
gyakorlati tanácsokat is kapunk, ame-
lyek segítik őket a tanulásban és az ol-
vasásban.

Mari Ahokoivu - Laura Ertimo: Mi-
csoda idő! - Miért változik a klíma? 
– Ha a klíma változik, mi miért nem? A 
bizakodó hangvételű ismeretterjesztő 
könyvből kiderül, mit tehetünk egy él-
hetőbb jövő érdekében. 

Gárdonyi Géza: Messze van odáig! 
– Válogatott elbeszélések – Gárdo-
nyi még kortársai számára is sokszor 
megfoghatatlan, titokzatos, különc 
embernek hatott. Ebben a kötetben 
egy csokorra való novellát olvasha-
tunk, ízlelgethetünk, hogy igaz, alapos 
és részletes képet kapjunk egy letűnt 
korszak Magyarországáról, s árnyal-
tabb képet Gárdonyiról.

Együtt a vírus ellen - Koronavírus? 
Tűnj el! – A vírusok megbetegíthet-
nek bennünket, nem mehetünk ki 
miattuk a házunkból, és nem lehe-
tünk a barátainkkal. De nem legyőz-
hetetlenek! Mert ha összefogunk, el-
bánhatunk velük. Együtt erősebbek 
vagyunk! 

Újdonságok 
a könyvtárban

Úgy élt és cselekedett, ahogy azt 
másoktól is várta

„
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Oktatás

Színes életünkből
Tél végi pillanatok Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola

„Versenynek lennie kell!”

A magyar kultúra napján az idén is meg-
rendeztük a Kazinczy szépkiejtési ver-
senyt, ahol a harmadik és negyedik osz-
tályos tanulók egy otthonról hozott és egy 
a helyszínen megkapott irodalmi szöveg 
felolvasásával  mutathatták be tudomá-
nyukat.

A legszebben olvasó, arany fokozatot el-
ért tanulóink:

Cech Jázmin 3.a
Halász Wrábel Emma 3.a
Deli Blanka 3.b
Dombovics Dalma 3.b
Fonyódi Fruzsina 4.a
Pavluska Léna 4.b
Tóth Sámuel 4.b
Hetényi Emma 4.b

Büszkeségeink – zenei verseny

A VII. Országos Bihari János zenei verse-
nyen iskolánk növendékei az alábbi csodás 
versenyeredményeket érték el: 

Berec Laura hegedű: kiemelt arany he-
lyezés

Örkényi Krisztián cselló: ezüst helyezés
Szívből gratulálunk a gyönyörű ered-

ményekhez!
Berec Laura a Danubia Talents Interna-

tional Music Festival and Competition ver-
senyen ezüst helyezést ért el!

Iskolakert

Alsós korom óta tagja vagyok az ÖKO-ban-
ditáknak. Az iskola két éve költözött ide, 
az új tágas épületbe, erre a szép zöld terü-
letre. Szinte rögtön el is kezdtük az udvar 
szépítését, az ágyások tervezését. Nagyon 
készültünk rá, már előtte is ismerkedtünk 
a palántázással. Azóta sikerült kialakíta-

ni egy szép kis fűszerkertet is. Rend-
szeresen megfigyeljük a madarakat is, 
nagyon érdekes. A legjobb, hogy min-
dent élőben, két szemünkkel láthatunk. 
Saját erdőnk is van! Hogy kik azok az 
ÖKO-banditák? Mi természetszerető 
diákok vagyunk, óvjuk a környezetet, 
a Földünket.  ÖKO-bandita lehetsz, ha 
tudatos vagy, teszel a környezetedért.  
Gondoskodsz a madarakról, növények-
ről, odafigyelsz a hulladék termelésre, 
segítesz a kert gondozásában. Jutalmul 
ÖKO-pontot  gyűjthetsz! Tíz pont meg-
szerzése után „avatás” és te is bekerülsz 
a híres ÖKO-banditák közé! Szép zöld 
kendőt is kapsz!!! Az iskolakert szu-
per dolog, a jó levegőn sokat tanulunk, 
gyomlálás közben jókat beszélgetünk. 
Az osztályommal szeretünk ezzel fog-
lalkozni. Nagyon jó érzés volt, amikor 

leszüreteltük az újhagymát, majd az egész 
suli abból lakmározott! 

Kőhegyi Simon 5.b osztályos

K5 iskolai eredményhirdetés

Nincs tél Kevély körözés nélkül, így most 
is meghódítottuk a hegyet, nem egyszer és 
nem kétszer, 1217-szer tapostuk diákok és 

tanárok az ösvényeket. Hol hóban, hol 
napsütésben, bátrabbak sötétségben, 
családdal és osztállyal… és közel 10.000 
km-t tettünk meg. Kiemelkedő számok-
kal büszkélkedhetnek a Medveczki csa-
lád gyermekei, Boró, Misi és Márton, 
akik összesen 205 kört teljesítettek. Az 
osztályok közül az 5.b-sek 179 körrel, 
míg a 4.b-sek 152 körrel lettek az alsó és 
felső tagozat győztesei. De mindannyi-
an, akik ott voltunk és bakancsot húz-
tunk, mindegy hány kört tettünk is meg, 
győztesek vagyunk, mert ott voltunk és 
megcsináltuk, mindezt örömmel. Hatal-
mas köszönet jár Nikinek és Gyurinak, 
akik a megálmodói és motorjai vol-
tak ennek a különleges kihívásnak, és 
Sperónak és Joe-nak is hálásak vagyunk 
a 24 órás hihetetlen futásukért,  amivel 
az iskolát támogatták. Köszönjük!
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Csakazértis vidám napok 
a Mesevölgyben

Így volt ez az óvodai beszoktatással is. 
Sok gyermek közösség nélküli élete fél évig 
tartott, így nem csak az új ovisokat kellett 
a szokás- és szabályrendszerhez szoktatni, 
hanem a régieket is. Sőt, a szülőket és saját 
magunkat is egy megváltozott óvodai élet 
fogadott. 

Az őszi jó idők elmúltával, esőben, ko-
rábbi sötétedéskor már kevesebb időt tud-
tunk az udvaron tölteni. A járvánnyal kap-
csolatos szabályokat próbáltuk betartani, 
emiatt sajnos a szülőknek nem lehet 
már bejönni az épületbe.

Intézményünk továbbra is ragaszkodik 
a hagyományaihoz. Terményünnepre 
almabábot és őszi mécsestartót készí-
tettünk, a mesét a csoportjainkban hall-
gatták meg a gyerekek, a közös éneklés, 

körjátékok, verselés az udvarokon zajlott. 
Árpi bácsi, mint „öreg csősz” emelte az 
ünnep hangulatát, kis terménykunyhó-
ja mellől ébredezett a gyerekek énekére, 
próbálta elfogni a szőlőt „lopókat”, amiből 
nagy vidámság kerekedett.

A Márton napot, csak kis körben 
ünnepeltünk. A gyerekek Márton napi 
lámpást készítettek, libasütit sütöttek, és 
a lámpással is csak otthon tudtak család-
jukkal vonulni. Biztattuk őket, hogy éne-
keljék otthon a tanult magyar és német 
Márton-napi énekeket.

Mikulás bácsival is nagyon rövid 
ideig találkoztunk. Sietett, mert na-
gyon sok dolga volt, 8-ra neki is haza 
kellett érnie. Az óvoda mellett futottunk 
vele össze, megint lovon jött, ahogy szo-
kott Pilisborosjenőre. Le sem szállt a lóról, 

csak megállt egy kicsit, amíg a gyerekek 
énekeltek neki. A csomagokat a szokott 
helyre vitte, a rétre. Sajnos azonban volt 
egy csoport, aki a vírus miatt pont abban 
az időszakban volt karanténban. Nagy 
meglepetésünkre Mikulás bácsi ezt is meg 
tudta oldani. Eljött pár nap múlva újra, be-
kopogott a csoport ablakán, lerakta a cso-
magokat. Énekeltünk neki, jó hangosan, 
hogy hallja a teraszon.

Karácsonyra az óvodai műsor helyett 
az óvoda dolgozói adtak elő egy bábjá-
tékot, amit a falu lakóinak is hozzáférhe-
tővé tettünk. Bízunk benne, hogy bár más-
hogy, mint eddig, örömet tudtunk szerezni 
vele a családoknak. A karácsonyi ajándé-
kokat minden csoport megtalálta a kará-
csonyfa alatt. A gyerekek nagyon lelkesen 
játszottak az új játékokkal.

Az új év elhozta az immár nyolcadik 
alkalommal megtartott nemzetisé-
gi hetet. Ez a projekthét jó alkalom arra, 
hogy a nemzetiségi hagyományokat, szo-
kásokat, kézműves tevékenységeket, étele-
ket, süteményeket megismerjék óvodása-
ink. Idén kékfestő anyagot festettünk, sváb 
kiflit sütöttünk, nemzetiségi ruhába öltöz-
tettünk bábokat. Beszélgettünk a svábok 
Magyarországra érkezéséről, jellegzetes 
sváb házat, kertet készítettünk.

A zöld ünnepkör keretében az óvoda-
pedagógusok mindkét épületben előad-
ták a gyermekeknek Fésűs Éva: Jó éjt, 
bocsok! mesedarabját bábok segítségé-
vel. Az előadás a napokban felkerül a szo-
kott helyre, hogy minél többen élvezhes-
sék azt.

Bognár Judit Katalin 
és Petkovicné Wágner Anikó

Fényképek: Bognár Judit 
és Szabóné Kárpáti Klára 

A 2020/2021-es nevelési évben a járvány miatt minden máshogy zajlik, mint eddig. 

Intézményünk to-
vábbra is ragaszkodik 
a hagyományaihoz

„

Oktatás

24



hírmondó

Oktatás

Élet a falu 
Waldorf-iskolájában
Megkezdődött a második félév a a Szent Márton Waldorf Iskolában. 

Az első hónapokról, munkáról, ünnepekről, a gyerekek hétköznapjairól
 mesélnek az iskola munkatársai.

Szeptemberben az első osztály birtokba 
vehette a szépen felújított és kialakított 
belső tereket és a megújult udvart is. A 
magaságyásos veteményesből ősszel már 
zöldséget, fűszernövényeket szüreteltek. 
Boldogan ültették el a szomszéd bácsitól 
kapott virághagymákat, önfeledt játék kez-
dődött a hatalmas homokozóban, vidám 
szaladgálás a füves területen, hempergés a 
gyöngykavicsban. 

Egészen az őszi szünetig kirándulással, 
erdőjárással kezdődtek a napok. Osztály-
tanítónk, Ocskay Eszter igyekszik nyolc 
évre előre ilyenkor stabil, jó alapokat 
építeni az erős, egymást segítő közösség 
létrejöttéhez. Az őszi szünet óta a reggel 
főoktatással indul, ami jellegzetesség a 
Waldorf-iskolákban. A gyerekek a közis-
mereti tárgyakat tömbösítve, napi két órás 
időtartamban minden nap gyakorolják, így 
elmélyülve bennük. Négyhetente váltanak 
másik tantárgyra, például egy hónap szá-
molást egy hónap írás követ. 

A tízóraizás után nyelv- vagy művészeti 
óra következik. Két idegennyelvvel ismer-
kednek, az angollal és a némettel. Specia-
litás az euritmia, ami olyan mozgásművé-
szet, melyben összekapcsolódik a beszéd, 
a zene és a mozgás, ezzel összehangolva 
a gyermekek gondolati, érzelmi és akara-
ti-cselekvési erőit egyidőben.

Ebédidőben gazdasszonyunk, 
Bea várja az osztályt szépen terített 
asztallal. Szintén ő gondoskodik a 
napközi alatt a finom uzsonnáról is.

Az iskolát a munkatársi kör irá-
nyítja. Hierarchia nélkül, a mun-
katársak és szülők munkacso-
portokba szerveződve közösen 
gondoskodnak a működéshez 
szükséges feltételek folyamatos 
biztosításáról. Mindannyian fele-
lősséget vállalunk az iskoláért. 

A szomszédoktól érkező jelzé-
sekre igyekszünk nagy figyelemmel 
reagálni. A szülők együttműködé-
sét megnyertük a parkolás kulturált bizto-
sításához. A családok távolabb, a szélesebb 
helyeken igyekeznek megállni az autóik-
kal, a 13 helybéli család pedig sokszor gya-
logosan érkezik. Ez tanítói kérés is, jót tesz 
a gyerekeknek a mindennapi séta. 

Mesegyűjtemény a falu számára
A faluhoz Márton-napi vásárral, és ka-

rácsonyi pásztorjátékkal szeret-
tünk volna mélyebben kapcso-
lódni. Idén ezt a korlátozások 
sajnos nem tették lehetővé, az 
ünnepeket csak a gyerekeknek, 
szűk körben tudtuk megtarta-
ni. Márton-napkor a kis, fényt 
hordozó lámpásokat a kicsik a 
családjukkal elhelyezték a falu 
egy-egy házának kapujába, sze-
retetünk jeléül.

Az alapításkor álmunk része 
volt egy biodinamikus gazdaság 
megteremtése is a falu határá-
ban, ami tangazdaság és valós 
termelő gazdaság egyben. Az 

épületet inkubációs lehetőségként négy 
évig béreljük. Tudva, hogy iskolát fogunk 
építeni, a terveink is alakultak. Új lehető-
ségként tekintünk arra, hogy az épületet a 
biodinamikus gazdaságba helyezzük, így 
a gyerekeket az iskolai élet egészében nö-
vények, állatok, a természet veheti körül. 
Hisszük, hogy ma, 2021-ben minden gyer-

meknek, felnőttnek és a földnek gyógyító 
impulzusokra van szüksége. Ezt szeret-
nénk megteremteni az iskola köré.

Jelenleg 26 kisgyermek jár az iskolánk-
ba, és zajlik a felvételi folyamat az új első 
osztályba. Várunk szeretettel minden 
kedves elsőbe készülő, érdeklődő csalá-
dot. Részletek a honlapunkon találhatóak: 
www.szentmartonwaldorf.hu/jelentkezes

az iskola munkatársai
Fotók: Medvecki Réka

Mesegyűjtemény a falu számára
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Március 1-től két házi-
orvos rendel a falunkban

Dr. Herczeg Lívia – az új háziorvos bemutatkozása

2003-ban szereztem diplomát a Semmel-
weis Egyetem Általános Orvostudományi 
Karán. Két év külföldi kitérő után 2005-
ben infektológus (fertőző betegségekkel 
foglalkozó belgyógyász) rezidensként 
kezdtem dolgozni, majd végül 2013-ban 
orvosi mikrobiológiából (fertőző beteg-
ségek laboratóriumi diagnosztikája) sze-
reztem meg első szakvizsgámat. 2010 és 
2011 között a Lipcsei Egyetem Virológia 
Laborjában dolgoztam DAAD ösztöndí-
jasként. A laborban töltött évek alatt sem 
szakadtam el a közvetlen betegellátástól, 
2005 óta folyamatosan dolgozom hajlék-
talan betegek kórházi, illetve járóbeteg 
ellátásával az Oltalom Karitatív Egyesület 
orvosaként.

2017-ben vágtam bele a háziorvosi 
szakképzésbe azzal a szándékkal, hogy 
még inkább visszaszerezzem a közvetlen 
kapcsolatot a betegekkel. 2018 és 2020 
között Dr. Kovács Levente pilisborosjenői 
praxisában helyettesítettem, így lehető-
ségem nyílt megismerni a község lakóit, 
illetve magát a helyet és viszonylagos el-
szigeteltségéből fakadó sajátosságait.

A háziorvoslásban mint szakmában az 
vonz, hogy az orvostudomány több terü-
letén kell frissen tartanom a tudásomat, 
így kisebb az esélye a szakmai beszűkü-
lésnek. Szakmailag nagy kihívást jelent, 
hogy első vizsgálóként megkülönböz-
tessem a kisebb problémákat a szintén 
kevés tünettel jelentkező, ámde jóval 
komolyabb, további szakorvosi vizsgála-
tot igénylő betegségektől. Ez a napi rutin 
mellett óhatatlanul bekövetkező szellemi 
ellankadást akadályozza meg. Bár az or-
vostudomány számos területe érdekel, a 
kedvencem mégis a fertőző betegségek 
maradnak, így a jelenleg kialakult világ-
járvány különösen érdekes számomra.

Nyilván sok részlete még rejtve van 
előttünk, sok kérdésre csak utólag fogjuk 
megkapni a választ, de fontos szem előtt 
tartani, hogy bármennyire is át van itatva 
napi politikával a járvány kezelése, azért 
ez mégis elsősorban szakmai kérdés 

(kellene, hogy legyen). Ezt azért tartom 
fontosnak megjegyezni, mert sok ember 
pártszimpátia alapján dönt például a ko-
ronavírus elleni védőoltás elfogadásáról 
vagy elutasításáról.

Sokakban alakulhat ki az a kép, hogy 
csak azért, mert az ő családjukban vagy 
ismeretségi körükben nem volt fertőzött, 
vagy nem alakultak ki az érintettekben 
súlyos tünetek, ezért nincs is akkora baj, 
mint amekkorának ezt a világ beállítja. 
Egy személyes példával hadd mondjak 
ennek ellent. Annak idején évekig nem 
oltattam magam influenza ellen, mert 
úgy éreztem, fiatal vagyok, mi baj lehet. 
Alig néhány ember betegedett meg a 
barátaim, családtagjaim, munkatársaim 
közül, nem volt Robin Cook regény-ér-
zete a hétköznapoknak. Aztán amikor a 
Virológiai Intézetben naponta tucatjával 
diagnosztizáltuk az influenzafertőzötte-
ket, akik közül sokan az intenzív osztály-
ra kerültek, és ezek közül néhányan meg 
is haltak (fiatalok, alapbetegségek nél-
kül, terhes anyák, huszonéves férfiak), 
akkor rádöbbentem, hogy egész más 
arányokat láthatunk, ha közel kerülünk 
az események középpontjához, mint 
ha mondjuk egy irodában dolgoznék. 
 Azóta minden évben beoltatom magam 
influenza ellen. Kedvenc főnököm mon-
dását idézem „Miért ne előzzünk meg 
egy bajt, ha meg lehet? Baleset ellen 
például nincs védőoltás.”

Felnőtt háziorvosi rendelés 2021. március 1-től:
dr. Kovács Levente dr. Herczeg Lívia

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

13-17
08-12
16-19
08-11
08-11

10-13
13-17
10-14
15-18
12-15

Miért ne előzzünk 
meg egy bajt, ha meg le-
het? Baleset ellen például 
nincs védőoltás

„

Egészség
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Művház

Nézzünk bizakodva 
a jövőbe!

Évkezdet
 

Örkényi gondolattal lendültünk át az új 
esztendőbe, de még sajnos bizonytalan 
ideig a vírushelyzet adta körülményekkel 
kell szembenéznünk.

Örömmel indult az évünk, hiszen könyv-
tárunk az NKA szakmai eszközfejlesztés-
re és korszerűsítésre beadott pályázatán 
3.420.000,-Ft-ot nyert. A siker Bereczkiné 
Szendrey Éva, Brinza Krisztina és Bozsódi 
Borbála érdeme. Köszönjük!  

Bezárt ajtók mögött

A zárva tartás most arra ad lehetőséget, 
hogy felülvizsgáljuk alapdokumentumain-
kat, elvégezzük az eszközleltárt, az adatszol-
gáltatásokat, elkészítsük a beszámolókat, 
munkatervet és kapcsolatokat építsünk. 
Honlapunk megújulása is folyamatban van. 

A könyvtárban továbbra is működik a 
„Könyvet házhoz” című program, valamint 
előre egyeztetett időpontban az épület előtt 
tudjuk átvenni a visszahozott és kölcsö-
nözni az igényelt könyveket. Egyeztetés a 
konyvtar@pilisborosjeno.hu címen. Janu-
ár végén új számítógépet kaptunk, amelyre 
már meg is történt az új Szikla könyvtári 
nyilvántartási rendszerünk telepítése. 

Év elején nagyobb mennyiségű könyva-
domány is érkezett. Örömmel fogadunk to-
vábbra is jó állapotú, új kiadású könyveket, 
helytörténettel kapcsolatos kiadványokat. 
Kérésünk, hogy befogadás előtt átválogat-
hassuk az anyagot. Köszönjük a felajánlott 
friss napilapokat is, amelyek ingyenesen el-
vihetők a Polgármesteri Hivatal előteréből. 

Programok óvatosan

Nagytermünk ablakaiban február végéig 
megtekinthető a „Karantén Kihívás – Ke-
vély Körözés Karácsony Környékén” című 
fotókiállításunk. A képekre licitálást indí-

tottunk a Facebook oldalunkon. 
Mivel a Körözés kezdeményezése a 
Pilisborosjenői Német Nemzetisé-
gi Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskolához kötődik, ezért a 
bevételt mi is a javukra ajánljuk fel. 

Elindítottuk a SétálÓRA című 
szabadtéri programunkat, amely 
során a falu különböző részeire 
kívánunk eljutni. Érdemes figyelni 
az ezzel kapcsolatos híreket. Cé-
lunk, hogy otthonról kimozdulva, 
falubelieket megismerve, szép 
környezetben, szellemi táplálékkal 

a zsebünkben útra keljünk és megosszuk 
egymással gondolatainkat.

Meghirdettük a „JENŐ ARCAI – Földanya 
kincseivel díszítve” című játékunkat, amely-
hez kérésre sablont küldünk. Biztatjuk a 
gyermekeket, játékos kedvű felnőtteket, 
illetve az intézményeket a részvételre. Az 
elkészült különböző technikájú művekről 
küldött fotókat virtuális albumba rendezve 
mutatjuk majd meg. 

A magyar költészet napjára (április11.) 
már most várjuk a falubeliek kedvenc 
verseit, saját költeményeit, hogy közösen 
megünnepelhessük ezt az alkalmat.

A bolhapiacra jelentkezni lehet email-en 
a muvhaz@pilisborosjeno.hu vagy a 06 30 
596 7573 telefonszámon. Ide várjuk a „Jenő 
arcai” fotókat és a verseket is. Vigyázzunk 
magunkra, egymásra! Menjünk sokat a sza-
badba! Várjuk együtt a tavaszt! 

  Fiala Krisztina 

Programkínálatunk:

szerda délelőttönként 
10:30 órakor

SétálÓRA – indulás a falu különböző 
pontjairól a felhívás szerint 
Időpontok: február 24, március 3, 10, 
17, 24, 31.

március 2. kedd Mesélő kilincsek című ablakos 
fotókiállítás

március 6. szombat
10:30-12:30 Bolhapiac és Magbörze az Önko-

rmányzat melletti parkolóban

március 12. péntek
17 órakor Március 15-i ünnepség

Bizonytalan ideig a vírushelyzet adta körülmé-
nyekkel kell szembenéznünk.

„
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Szeláví! Szabadság, öröm, fesztelenség, kikapcsolódás, együttlét. Ez az élet. A legtöbben 
már alig várjuk, hogy újra felhőtlen pillanatokat élhessünk át. Közösen kikapcsolódhassunk, 
meghallgassunk egy jó koncertet, vagy épp gondtalanul piknikezhessünk a szabad ég alatt egy 
finom palack bor társaságában. Még jobb, ha mindez helybe is jön! Idén júniusban, a Viprodukció 
Fesztiváliroda és Pilisborosjenő Önkormányzatának közös szervezésében útnak indul egy 
családias hangulatú kisfesztivál, amely elsősorban a természet és a művészet szeretetére épít 
majd. Zene, irodalom, tánc és gyermekprogramok, gasztronómia és iparművészeti vásár. Ezek 
mind összetevői lesznek az első Szeláví! Fesztiválnak, amit a levendulamezőtől nem messze, a 
Pilisi Parkerdő és a Teve-szikla közvetlen közelében rendezünk meg. Csodás rálátással a falura 
és annak természeti kincseire.

A legelső Szeláví! Fesztiválon fellép többek között Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, Szirtes 
Edina Mókus, de lesz Barabás Lőrinc Live Act is. Ezen a hétvégén Pilisborosjenőre érkezik majd 
a Swing á la Django és Horányi Juli, valamint Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz László közös 
produkciója, a GreCSÓKOLlár is. A gyerekek örömére itt lesz Farkasházi Réka és a Tintanyúl, 
továbbá Rutkai Bori Bandája is. Emellett láthatjuk majd Beck Zoli önálló szerzői estjét, de lesz 
Szeder duó és koncertet ad a Müller Péter Sziámi AndFriends is. Az estéket DJ Hanzee teszi 
majd felejthetetlenné!

Szeretettel várunk mindenkit egy búfelejtő, örömteljes, könnyed nyárindító hétvégére. 
Ünnepeljük együtt az élet apró örömeit! Szeláví!

Bérletek elővételben március 1-től: www.szelavifesztival.hu

Pilisborosjenő
2021.06.18-20.
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