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Pilisborosjenő új díszpolgárai 
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„A világjárvány Isten megafonja"

98-ban kerestek meg először passió ügyben, 
de ennek meg a Claudel-rendezés volt az 
előzménye (Angyali üdvözlet, 1996, Merlin 
Színház). Claudel istenkereső volt, aki szerint 
nem egyszer kell megtérni, hanem folyama-
tosan. Mert ez állandó dialektika és küzde-
lem. Olyan nincs, hogy megtért keresztény 
hátradőlhet, mert ha komolyan veszem a 
megtérést, akkor ez egy folyamatos szembe-
sülés önmagunkkal, mindennapi küzdelem. 
De ez nem azonos a szenvedéssel, még ha 
sokan a kereszténységet ezzel is azonosítják 
(és a középkor egy időszakában valóban a 
szélsőséges aszkézis volt a fókuszban). 

Azt gondolom, hogy mi örömre és szere-
tetre születtünk. Ha elfogadjuk axiómaként, 
hogy Isten a szeretet, akkor a szenvedés nem 
lehet cél, csak járulékos elem. A boldogság-
ról a paradicsomból való kiűzetés óta nincs 
igazán szó, mert azt kaptuk büntetésül, hogy 
innentől fáradságos verejtékkel kell megsze-
reznünk a kenyerünket, de ezt magunknak 
köszönhetjük. Az egyik kedvenc gondolko-
dóm – C. S. Lewis – arra a kérdésre, hogy 
miért is van a fájdalom, azt mondja, hogy a 
fájdalom Isten megafonja, amivel ébresztőt 
fúj egy süket világnak. Szükségünk van a 
megismerés különböző fázisaira, eszközei-
re, mert még a krémesre is immunis lennék 
– sőt megutálnám – ha napi háromszor kel-
lene ennem. Mint ahogy az történt is nagya-
nyám paradicsomlevesével, aki mindig ezt 
főzte nekem, mert tudta, hogy a kedvencem. 
De így megutáltam. Dialektikában élünk, szük-
ségünk van a szenvedésre. De nem célként. És a 
passió sem erről szól. Akkor sem, ha definíciója 
szerint szenvedéstörténet.

A megfeszített Krisztus nem azért van jelen 
több helyen is az otthonomban, hogy arra em-
lékeztessen, hogy nekem így kell szenvednem, 

hanem arra, hogy ha nem cselekszem helyesen, 
akkor másokat feszítek keresztre. És ezáltal 
magam is keresztre feszülök. A keresztre feszí-
tett Jézus látványa morális felhívás a számom-
ra. Hogyha nincs bennem empátia, megértés, 
nincs bennem asszertív hozzáállás a beosztott-
jaim felé, akkor én őket keresztre feszítem.

Mint ahogy a bibliai keresztrefeszítésnek is 
különböző hatalmi ambíciók voltak a hátte-
rében, gondoljunk csak bele Heródes, Pilátus 
és a zsidó írástudók motivációiba, melynek 
mentén feláldozták a megfoghatatlan “fan-
tazmagóriát”. A zelóták és a római császár 
kézzelfoghatóbbnak bizonyult, mert nem az 
volt a fontos számukra, hogy Jézus tényleg az 
Isten fia-e, hanem hogy elhódítja a tömegeket, 
ezáltal megingatja a hatalmi pozíciójukat. De a 
passió sem a keresztrefeszítésnél ér véget, ha-
nem ott, hogy harmadnapra feltámadt. Tehát 
ha végigjárom, akkor a vége a reményről és a 
fényről szól. Arról, hogy a legsötétebb gazem-
ber lehetek, ha a megbánásom őszinte, akkor 
abból is van feltámadás.

És ezek a szálak mindenki számára fel-
foghatóak, nem kell hozzá hívőnek lenni, 
mint ahogy a passió rendezéseimet is értik 
és átérzik.  Hisz rengeteg rétege van ennek a 
történetnek. A fix szövege ellenére minden 
évben igazítjuk kicsit az aktuális helyzethez. 
Idén jó előre tudtam, hogy nem rendezünk 
passiót Budaörsön, de üzenhettük volna azt, 
hogy a világjárvány megint Isten megafonja, 
amivel szeretné valamire felhívni a figyelmet. 
Ami mellett – többé kevésbé – most is elme-
gyünk, és amit Ferenc pápa a szolidaritás tel-
jes hiányának nevez. Szűk közegekben még 
létezik a segítségnyújtás, de rendszerszinten 
sajnos nem történik változás. Nézzük meg, 
hogy mennyire különbözően érinti a járvány a 
szegény és gazdag országokat. Mindenki csak 

próbálja megúszni a járványt, lehetőleg első-
ként, hogy hozzájuk térjenek vissza elsőként 
a befektetők és újraindulhasson a gazdaság. 
Ezért aztán nem cél a vakcinák egyenlő elosz-
tása a világon. A fejlődő országok csak 2023-
ban juthatnak hozzá, tovább feszítve az amúgy 
is erős különbségeket. A segítségnyújtásnak a 

Dér András falunkban élő rendező, aki évek óta viszi színre a Budaörsi Passiót, arról 
elmélkedik, miről szólna az idei rendezése, amennyiben létrejöhetett volna.

Ha nem cselekszem 
helyesen, akkor másokat 
feszítek keresztre

„
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Mi újság, Német Nemzetiségi 
Önkormányzat?

2020 a pandémia éve volt az egész vilá-
gon, soha nem tapasztalt járvány tombolt 
és még most is javában tart, megbénítva 
az embereket, a gazdaságot. Bízunk az 
oltásokban és bízunk abban, hogy 2021 
második felében már lesz minek örülnünk 
és tarthatunk mindannyiunk örömére ren-
dezvényeket a Sváb Tájházban.

2020. júliusában pályáztunk és nyertünk 
a Teleki Sándor Alapítvány Népi Építészet 
Programja által a Konszenzus Pannónia Zrt 
(pályázatíró) segítségével. A megítélt tá-
mogatás mértéke: 11.976.824 Ft. Az NNÖ 3 
millió Ft önrészt biztosít a felújításhoz. Je-
lenleg még az előkészítő, tervezői és men-
tori bejárások fázisában járunk, várhatóan 
április elején elkezdődhetnek a tényleges 
munkák. Felújíttatni tervezzük a házrész 
teljes tetőszerkezetét, megerősíttetjük a fa-
lazatot, kicseréltetjük a nyílászárókat, meg-
történik a ,,fedett gang" rekonstrukciója. 

2021. február 26-án indultunk a 
Bethlen Gábor Alapítvány Zrt (BGA Zrt) 
pályázatán Útmenti keresztek felújítá-
sa Pilisborosjenő/Weindorf területén 
pályázati kiíráson. A beadott pályázaton 
6 útmenti kereszt teljes felújítására pályáz-
tunk összesen 3 millió Ft értékben.

Pilisborosjenő/Weindorf az 1946. 
áprilisi kitelepítésig 100 %-ban római 
katolikus svábok lakta település volt. Az 
1690-es évek végétől telepedtek itt le 
több hullámban, magukkal hozták a ka-
tolikus hagyományokat Németország-
ból. A faluban 6 kereszt található: egy a 
templom előtt,1-1 a falu ki- és bejáratá-
nál, 3 a kálváriadombon, állapotuk meg-
lehetősen rossz, bár 20 éve kisebb-na-
gyobb renováláson estek át.

Kálvária: 1929. június 30-án szen-
telték fel a még ma is látható kálváriát. 
Többnyire adományokból készült. A 
középső kereszt kőmunkáit Brunner Fe-
renc és Stadler János kőfaragómesterek 
készítették, a Krisztus corpus Stampf 
Ferenc mészáros ajándéka. A jobb és 
bal lator keresztjei adományokból ké-
szültek. Az egyiket a dohánygyári mun-
kásnők adták össze. A 14 stáció ajándé-

kozói: vitéz Bíró Bernát (Szedlák), Stampf 
István, Oppenauer Antal, Szimeth István, 
Wéber Antal, Bősinger József, Schilk Péter, 
Koller Károly, Móricz Antal, Mayer Róbert, 
Poltzner György, Koller József, Resch Már-
ton és fiai, Koller Sebőné. 

Szegedi Ferenc elnök írása

szegények felé tehát csak a kommunikációja 
van meg, a mögöttes tartalom az hiányzik. Az 
áru és tőke aránytalan felhalmozása még vi-
lágjárvány idején sem sarkallja arra a világot, 

hogy újragondoljanak modelleket, összefog-
janak, sőt vannak, akik itt is gazdaságpolitikai 
előnyként értelmezik például a gyengék elhul-
lását. Nincs irgalmasság. Minden megy tovább 

tehát a materiális érdekek mentén. Nincs meg 
a kegyelmi állapotú aggódás a másikért. Valami 
ilyenről szólna az idei passió rendezésem. 

Lejegyezte Frivaldszky Bernadett

Sváb sarok
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Jeles napok

A templom előtti kereszt, ami 1832-
ben épült. 

Gröschl kereszt a Csobánka felé vezető 
földúton, a Teve szikla nevezetű kiránduló 
hely közelében, de már a Természetvédel-
mi területen található. Építette 1832-ben 
Jakob és Maria Gröschl, 1999-ben felújí-
totta leszármazottja, Gröschl György és 
neje (Gewidmet zur Ehre Gottes von Jakob 
und Maria Gröschl).

Brunner kereszt a faluba bevezető 
Budai út elején található a Rozália kápol-
na előtt, állítatta Brunner Jakab és 
fia Ferenc 1878-ban, felújíttatták 
a Borosjenői egyházközség és a 
Brunner család utódai 1987-ben.    

Útmenti kereszt: határoknál az 
út mentén állított kő-, fa-kereszt 
(ill. pléh-, bádogkereszt).  Szerepe 
a napi gyakorlatban a tájékozódás 
segítése földrajzi tájegységek vé-
gének/kezdetének jelzésével. Ilyen 
egység: falu, tanya, mező, szántó, 
birtok, gyepű, szer. Az urbanizáció 
következtében ezek az keresztekek 
ma városok utcáin és terein az ősi 
településhatárok emlékét őrzik. Át-
vitt értelemben az útmenti kereszt 
szolgálja a lelki eligazodást, figyel-
meztet a határok (kezdet és vég, 
magasság és mélység) jelentőségé-
nek felismerésében.

Az út menti keresztek restaurálása és 
impregnálása, a korpuszok cseréje hosz-
szabb távon megoldást jelenthetne tele-
pülésünk népi építészetének megóvása 
érdekében, az oly jellemző helyi kőfejtők-
ből származó keresztek felújítása által. A 
felújítandó keresztek olyan frekventált 
utakon helyezkednek el, amit nem csak a 
helyiek ismernek, hanem az idelátogató 
nagyszámú turista is. A Kálvária-dombi 
keresztek és a Gröschl kereszt az Országos 
Kék Túra útvonalán találhatók, a Templom 

téren, a Templom előtt álló kereszt a 
Nagykevélyre vezető úton van. A Ró-
mai Katolikus Templom (Szent Vid és 
a 14 védőszent) a tavalyi évben lett 
kívülről felújítva a toronnyal egye-
temben, a templom környékének 
rendbetétele ezért is elengedhetet-
lenül fontos. A rendezett külső von-
zóbbá teheti a templom látogatását 
az idetelepült új lakosok számára és 
az őslakos svábok és leszármazottaik 
számára is. Ha sikerülne mindegyik 
kereszt felújítása, nagymértékben 
lendítene a falu megítélésén, a lako-
sok és az idelátogató emberek szá-
mára is értéket közvetítene: múltunk, 
épített örökségünk megbecsülését!

Mindenkinek Áldott, Békés Húsvé-
ti Ünnepeket kíván a Német Önkor-
mányzat képviselői nevében is:

Szegedi Ferenc, elnök

Szép húsvétunk lesz, ez biztos. Mikor 
ezen sorokat írom, még nem tudom ho-
gyan, de ebben az egyben biztos vagyok, 
áldott lesz. Lesznek-e szertartások hús-
vétkor? Meglátogathatjuk szerettein-
ket? Nem tudom most, de abban biztos 
vagyok, hogy szép lesz a húsvét, mert  
ennek az ünnepnek az az üzenete, hogy 
az élet az Úr. Akár itt, a Földön, akár a 
Mennyek országában, de élünk, és élni 
fogunk. Isten életet adott nekünk, és 
nem halált. A halált is képes volt életté 
változtatni, nem is akármilyenné, ha-
nem örök életté.  Hazánkban különösen 
is hozzátartozik ehhez az ünnephez a 
tojás. Akár színezve-díszítve, akár az 
ünnepi asztalon ételként megfőzve, akár 
csokiformába öntve, de bizony a kis-
csibék formájában is előkerül. Milyen 
érdekes, hogy mindenképpen az életet 
jeleníti meg ez az egyszerű, mégis cso-
dás dolog. Olyan, mint nagyböjt-húsvét 
ideje. A nagyböjti időszakban kapargat-
juk le magunkról a tojás héját. A ránk 
rakódott bűnöket, piszkot, kalciumréte-
get, ami bezár és belül sötétséget okoz. 
Ám húsvétra elérjük a lényeget, az éltető 
részt, ami életet ad, ami előre visz. Lehet 
azért, mert ünnepi étkezésünk finom és 
tápláló részévé válik, vagy azért, mert 
egy kiscsibe születik belőle. Mindegy 
melyik, de mindkettőhöz fel kell törni a 
páncélt, ki kell bújni a héj alól. Lényeg 
az, hogy élet lesz mindenképpen belő-
le. Keressük hát ebben a bezárt-nyitott 
időben is a feltámadás, az élet örömét, 
törjünk ki a páncélunk sötétjéből, és 
örüljünk a legfontosabbnak: Krisztus 
feltámadt! Valóban feltámadt!

Wilheim Péter, plébános

Feltámadás, 
az élet

A Gröschl kereszt

A Brunner kereszt
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Hivatal

Nehezen értelek ma utol a rengeteg 
dolgod miatt, végül a levendulásnál 
sikerült, épp a Duna Ipoly Nemzeti 
Park természetvédelmi őrével egyez-
tettél valamiről. 

Így van, egyik legnagyobb gondom, 
hogy nem tervezhető az életem, mert 
rengeteg az ad hoc, megoldani való 
ügy. Ez is egy ilyen. Őket is, a lakosokat 
is nagyon zavarja, hogy az autók behaj-
tanak a kiránduló övezetekbe, ezért azt 
beszéltük meg, hogy hova tehet az ön-
kormányzat saját hatáskörben sorom-
pókat. Tervezünk továbbá szemeteseket 
is kihelyezni és egy kutyapiszok gyűjtő 
edényt is. Ha már ott jártam, megtekin-
tettem azt a két fát is, amelyeket – kéré-
semre – a forgatások alatt tönkrement 
fák helyére ültettek a filmesek az önkén-
tesek által ültetett fasorba. A természet-
védelmi őrrel utána megnéztük a falu 
elején lévő parkolókat is, hogy onnan 
merrefelé lehet tájékoztató táblákkal 
terelni a kirándulókat. Beszéltünk arról 
a problémáról, hogy a kerékpárosok sajnos 
nemcsak a kijelölt Pilis Bike útvonalakat 
használják, a lovasok pedig csak szabály-
talanul tudnak közlekedni a legjobb szán-
dékuk ellenére is, mert nincs a falunkig 
kiépítve a Pilis Ride, és szóba került egy 
lehetséges tájékoztató anyag is, melyet a 
turistáknak szeretnék eljuttatni a kívánatos 
viselkedési módokról, ha már mi birtokol-
juk az 5. és 6. helyet is a Budapest környéki 
legnépszerűbb kirándulóhelyek listáján.

Említetted a parkolót a falu elején. 
Elég gyorsan nőtt ki a földből.

Igen, pár nap alatt készült el, a héten már 
a wc-t is várjuk. Voltak szkeptikus hangok 
arról, hogy nem fogja senki használni, de 
Szollár György közterület-felügyelő és a 
polgárőrök sokakat megfordítottak a le-

vendulásnál és szórólappal tájékoztatták 
őket az új lehetőségről, úgyhogy míg a ját-
szótér környéke vége élhetővé vált, addig 
az új parkoló szépen megtelt. Legalább 60 
autó állt ott meg, már neki is kezdtünk a 
bővítésnek, hogy a húsvéti dömpinget is 
ki tudja majd szolgálni. Látni kellett volna 
egyébként a terepet előtte, mindenki örült a 
környéken, hogy végre rendezett a környék. 

A parkolás átszervezése mellett a la-
kosság zöldhulladéktól való megszaba-
dítására is új konstrukciót dolgoztál ki.

Tavaly azzal próbálkoztunk, hogy a mun-
katársaim háztól vitték el az ágakat, ame-
lyeket aztán ledaráltunk a gondnokságon. 
Ezzel több gond is adódott, nem bizonyult 
fenntarthatónak. Egyrészt heti egy napot 
vett el a munkaidőből, amit egyébként zöld-

terület karbantartással vagy kátyú-
zással is tölthettünk volna, másrészt 
a darálás zaja nagyon zavaró volt a 
szomszédban lakóknak. Ezért meg-
állapodtunk a szolgáltatóval abban, 
hogy évi három alkalommal mennyi-
ségi korlát nélkül szállítsák el a há-
zak elé kitett kötegeket. Az első ilyen 
alkalomra március 26-án az újság 
megjelenésekor kerül sor.

Említetted a kátyúzást és a zöld-
terület karbantartását. Mik az idei 
tervek?

Kátyúzni eddig a tél miatt és az 
egyéb munkák miatt se tudtunk, de 
még így is két hónappal hamarabb 
tudunk belekezdeni, mint tavaly. A 
nagyobb útkarbantartásokat ki fog-
juk szervezni, mint ahogy ezt tettük 
tavaly is a Téglagyár és Malomdűlő 
területén, illetve a falu egyéb utcái-
ban, közeiben. De előttünk áll még az 
elnyert vis major pénzekből – hatá-

ridő szerinti sorrendben teljesítve – előbb 
a Bor utca és a Kossuth téri áteresz, majd 
a Tücsök utca rendbehozatala, de a Teme-
tő utca vízelvezetésének megoldása is idei 
feladat. Március elején pályázatot adtunk 
be a Steinheim utca felújítására, burkolásá-
ra, és elkezdtük előkészíteni a Vincellér ut-
cai pályázati anyagot is, mert április 15-én 

„Rengeteg az ad hoc, 
megoldani való ügy”

Cikksorozatunkban betekintést szeretnénk nyújtani az önkormányzat 
vezetőinek, képviselőinek, a bizottság tagjainak 

és a hivatal dolgozóinak munkájába.

Beszélgetés Komlós Tibor alpolgármesterrel

Zajlik a régi iskolaépület vizesedésének megszüntetése

Jegyzet
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JegyzetHivatal

nyílik meg az a pályázati lehetőség, amit 
szeretnénk igénybe venni. Ez utóbbi 
utca tervezésének a költségeit a lakosok 
adták össze még az előző önkormány-
zati vezetés alatt, ezért itt az ideje, hogy 
megvalósuljon. A zöldterület-karbantar-
tás terén nagy lemaradást örököltünk. 
Tavalyi prioritás volt az ófalut rendbe-
hozni, többször rámenni a területekre, 
hogy visszanyerjük a természet felett a 
kontrollt. Mert az első nyírás nagyon ke-
mény mindig, a többi már könnyebben 
megy. A Budai út mentén jól lehetett ezt 
látni. A külső településrészre jóval keve-
sebb energiáink maradtak emiatt, de ott 
is jártunk több alkalommal. Természe-
tesen csak az önkormányzat területeit 
tartjuk karban, és rövidre nyírni csak ab-
szolút belterületen, terek és parkok mel-
lett célkitűzés, a természethez közelebb 
– az előírások és ajánlások szerint – csak 
a parlagfű-mentesítésre törekszünk. De 
a külterületen idén annyi könnyítést ter-
vezünk magunknak, hogy az első nehéz 
nyírást kiszervezzük géppel rendelkező 
vállalkozónak.

Az előbb említett, kátyúzást hátrál-
tató egyéb munkák között a parkoló 
építésre gondoltál?

Mellette még a Faluház felújítására, 
az elnyert pénzek felhasználásának elő-

készítésére. Zajlik a falak vízszigetelése, 
ehhez pakolni kellett, csempéket lever-
ni, radiátort leszedni stb. De feladat volt 
például az iskola kerítésénél – az új zeb-
ránál – új kapubejáró létrehozása is. 

A bölcsőde építkezése rendben ha-
lad?

Az sima ügy, minden a tervek szerint 
megy. Én vagyok az összekötő, hetente 
egyeztetünk a koordinációs találkozó-
kon.

Lényeges kérdés maradt a végére. 
Tudom, hogy téma a gondnokság gé-
pekkel való ellátása és kiköltöztetése 
a falu központjából. Hol tartotok eb-
ben?

Egy teherautó idénre be van már 
tervezve a költségvetésbe, és nagy ál-
mom egy traktor is, de azt még meglát-
juk, hogy melyik évben lesz rá forrás. A 
gondnokság végleges helyét pedig még 

keressük. Sok szempontot kell számítás-
ba venni, hogy megtaláljuk a legmegfe-
lelőbb helyet, de igen, feltétlenül kiköltö-
zünk a falu közepéből.

Frivaldszky Bernadett

Egy lazareth-i tűzeset 
tanulságai

Szollár György közterület-felügyelő febru-
ár 21-én magánterületen felügyelet nélkül 
hagyott, engedély nélküli és nem megfelelő 
napon zajló tűzhöz hívta ki a Pilisborosje-
női Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. Az ön-
kéntes tűzoltók sikeresen lokalizálták és 
elfojtották a tüzet. A közigazgatási bírság 
kiszabása megtörtént.
Mint ismeretes, vészhelyzet miatt – a ter-
vezettel ellentétesen – mégsem tilos or-
szágosan január 1-től a tűzrakás, viszont a 
helyi önkormányzati rendeletek továbbra 
is érvényben vannak. A közösségi együtt-
élés szabályainak idevágó részlete: “Tudjuk, 
hogy az égetés veszélyes tevékenység. Szá-
raz, meleg és szeles időben nem gyújtunk 
tüzet. Ha lehet, a zöldhulladékot komposz-
táljuk. Amennyiben mégis szükségessé vá-
lik a kerti zöldhulladék elégetése, figyelünk 
arra, hogy csak kiszáradt zöldhulladékot és 
csak minden hónap első péntekén égetünk 
kizárólag előzetes írásos önkormányzati 
engedély beszerzését követően 10-20 óra 
között. Szemetet nem égetünk el semmi-
lyen körülmények között! Nem égetünk 
műanyagot, gumit, olajat, vegyszerrel ke-
zelt, festett fát, gyógyszert, elemet.” A fenti 
szabályok megsértői, a szabálysértés tí-
pusától és súlyától függően 50.000 forint-
tól 2.000.000 forintig terjedő büntetést 
fizethetnek. Kérjük, hogy vegyék igénybe a 
zöldhulladék szállítási szolgáltatást– már-
cius 26-án, június 25-én és november 26-
án korlátlan mennyiségű faág helyezhető 
ki kötegelve, spárgával összekötve – vagy 
komposztáljanak!

Két telekkel gyarapodott az 
önkormányzat

Elkerültünk egy kártalanítási pert és meg-
vásároltuk Szalai Péternek azt a földjét, 
ahol tavaly a House Piknik volt az Egri vár 
felé vezető úton lévő fasortól balra, a kék tu-
ristaút mentén. A tulajdonos kártalanítási 
igénnyel élt a falu ellen, mert az előző ön-
kormányzati vezetés alatt a tíz százalékos 
beépítési lehetőségét nullára csökkentették 
le. A vételár 35 millió forint volt, ami egy-
részt kedvezőbb, mint amit megítélt volna a 
bíróság, másrészt a pénzért egy igen jó fek-
vésű és sok lehetőséget rejtő területtel lett 
gazdagabb a település. Mint ahogy hasznos 
vételnek bizonyult másfél millió forintért az 
a föld is, mely a már meglévő – tűzoltóság 
melletti, jelenleg parkolóként funkcionáló – 
területünk felső végének folytatásában van.

A kirándulókat tájékoztató szórólap

Egyeztetés a DINPI természetvédelmi őrével
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Környezetünk 
identitásunkat is 

formálja

Jelen írásunkban először arról számolunk be, hogy szakértőt fogadtunk fel a 
szabálytalan építkezések, környezetalakítások felderítésére, majd megismer-

kedünk a helyi védelem alá helyezés lehetőségével.

Az Önkormányzat Képviselő-testületének 
döntése értelmében az épített környezet ala-
kítása és védelme széleskörű társadalmi 
bevonás és a nyilvánosság biztosítása mel-
lett történik községünkben. Ennek eredmé-
nyeképpen nem csak a választott képviselők-, 
a megalapított Településkép Védelmi Tanács 
tagjai-, a Polgármesteri Hivatal dolgozói jel-
zik, ha környezet károsítására utaló tevékeny-
séget látnak a faluban, hanem a lakosság erre 
érzékeny, nyitott szemmel járó tagjai is külön-
böző úton (telefon, e-mail, fórum, ügyfélszol-
gálat, stb.) értesítenek a szemmel láthatóan 
helytelen, káros tevékenységről. A jelzések 
arra késztették a hivatalt, hogy szakem-
bert - Hangya Zsolt műszaki ellenőr - bíz-
zon meg, és rendszeressé tegye az ilyen 
célú bejárásokat.

Az első két szemlén (2020. november 
4. és 2021. február 15. napján) több olyan 
fotó és feljegyzés készült, melyek feltehe-
tően szabálytalan beavatkozásokat rögzí-
tettek. Van közöttük építési tevékenység, 
tereprendezés, környezetalakítás, építési 

törmelék lerakás, rendeltetésének nem meg-
felelő ingatlan használat, természetkárosítás, 
stb. Leglátványosabbak a lazareti földmun-
kák. 

A műszaki ellenőrrel közvetlenül a főépí-
tész tartja a kapcsolatot. A lakossági vagy 
testületi, hivatali bejelentéseket a szükséges 
információkkal, dokumentációval felszerelve 
továbbítja neki. Az ellenőrzésekről készült 
feljegyzések alapján intézkedési javaslatot 
terjeszt elő a hivatal vezetőjének. A kormány-
hivatal építésügyi hatóságának intézkedését 
figyelembe véve fogunk dönteni arról, hogy 
az elmúlt hónapokban tartott ellenőrzések 

Településképi híreink

Az önkormányzat anyagilag is támogatni fogja  
a védelem alá helyezett épületek állagának megóvását

„

Településkép
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Településkép

hatékonysága megfelelő-e vagy változtatni 
kell rajta.

Helyi védelem alá helyezendő épüle-
tekre a – a 2020-ban felállt – Településkép 
Védelmi Tanács (TKV) ajánl újakat. Falunk 
történetében a védettség mellé eddig nem 
volt juttatás, de kidolgozás alatt van egy tá-
mogatási rendszer, melynek keretében az 
önkormányzat anyagilag is támogatni fogja 
a védelem alá helyezett épületek állagának 
megóvását. Addig is mindig a lakosok figyel-
mébe ajánljuk a Népi Építészet Program pá-
lyázatait, hogy élni tudjanak a lehetőséggel a 
helyi védelem alá helyezett ingatlan tulajdo-
nosai, hisz az épület jó karban tartása az ő 
feladatuk. Ezért is volt időszerű 2021 február-
jában, hogy polgármesteri döntés (3/2021 (II. 
16.) számú határozatot) született – a tulajdo-
nos kérelmét, az épület leírását és dokumen-
tációját figyelembe véve – a Pilisborosjenő, 
Templom utca 12 szám alatti, 136/3 hrsz-ú 
ingatlan, mint egyedi érték, helyi védett ér-
tékké nyilvánításáról, ugyanis a tulajdonos, 

Marton Ferenc a tetőszerkezet megújítását 
tervezi. Így mesélt 2019-ben a falu egyik leg-
szebb házáról a Zsákfalvi Riporter I. évfolyam 
3. számában: 

„Házat kerestünk vidéken, mert összeköl-
tözni készültünk nagyszüleimmel, akik ker-
tészkedtek Pécsett. Emiatt a város szóba sem 

jöhetett. Ezzel indult az az eszelős történet 
1979-ben, aminek eredményeképpen a ré-

mes állapotban lévő házat teljesen lebontot-
tuk ahhoz, hogy ugyanolyanra felépíthessük. 

Régen ez Bősinger ház volt. Az eredeti sváb 
tulajdonosokat kitelepítették, és mi már - fel-
vidékről betelepített – lakótól vettük meg, aki 
igen lelakta. Ingyen kapta, nem becsülte. Min-
dent magunk csináltunk, ide mester nem tette 
be a lábát. A valóban hozzáértőket ugyanis 
nem tudtuk megfizetni. Csak a belső vakolást 
nem, mert nekem a malter mindig leesett a 
falról, ezt Veres Ferire bíztam, csodaszépre 
megcsinálta. Ablakokat készítettünk, boltívet 
faragtunk. Édesapám zseniális ember volt. 
Ha át kellett fúrni egy falat, apám kovácsol-
ta hozzá a fúrót. Mindig azt mondta nekem, 
hogy amit az egyik ember meg tud csinálni, 
azt a másik is megtudja. Legfeljebb tovább 
tart. Ő kigondolta, hogy mit és hogyan, Ő volt 
a – „művezető,” és én végeztem a munka meg-
erőltetőbb  részét, második műszakban. 

A kapu előtti pad eredetileg a szabadké-
ményes konyhában állt. Vizes padnak hívták, 
mert erre rakták le a vödröket szépen leta-
karva, amivel a kútra jártak. A gondos svábok 
azért készítették kőből, mert a fa elázott volna. 
Fantasztikus dolgokra voltak képesek egyéb-
ként, az Iskola utcában van egy ház, ahol a pin-
cében a kőbe külön kivájták az egyes hordók 
helyét. Mert hogy a helyi svábok kőfaragók 

voltak a szőlőkultúra tönkremenetele után. 
Először csak az udvarra raktam ki, de hát 

olyan szépen van megfaragva, hogy sajnál-
tam elrejteni, ezért kiraktam a kapu elé. Az 
esti ház előtt üldögélésnek a sík vidékeken 
van hagyománya, mert ott jól be lehet lát-
ni az utcát. Felénk nincs. Sajnos. Pedig ezt 
a padot meghívásnak szántam. Ha szól 
a csengő és nyitva van a kapu, hozzánk 
bárki betérhet. De jobbára csak turisták 
szoktak megállni. De most éled a falu, ala-
kul egy erős közösségi élet. Egyre többen 
térnek be falubeliek is. A minap Hirtling 

Pista futott be az általa készített törölközőtar-
tót megmutatni. Mert egyre többen élnek is 
itt, nemcsak laknak.”

Jámbor László főépítész 
és Frivaldszky Bernadett

 A rémes állapotban lévő házat teljesen lebontottuk 
ahhoz, hogy ugyanolyanra felépíthessük

„
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A korábbi 5/2019 rendelet megújításaként 
a képviselő-testület (polgármesteri döntés-
sel) új 2/2021 rendeletet alkotott, amelyben 
finomodtak az adományozás szempontjai, 
bővültek az elismeréssel járó juttatások, és a 
jelölés módja is megváltozott, amelyet ezen-
túl a rendelet mellékletében található nyom-
tatvány kitöltésével lehet majd benyújtani.

2021-ben a képviselő-testület három 
személyt tüntetett ki a Pilisborosjenő Dísz-
polgára címmel: dr. Venesz Ilona, Fiál Ferenc 
és Stankovics János faluközösségért végzett 
munkáját ismerte el a cím odaítélésével a fa-
luvezetés.

A képviselő-testület minden évben dönt 
arról, hogy adott évben adományoz-e dísz-
polgári címet. A kitüntetést a polgármester 
hagyományosan a március 15-i ünnepségen 
adja át. A járványhelyzet miatt idén sajnos 
erre nem kerülhetett sor, így a kitüntetette-
ket Tömöri Balázs polgármester és a Humán 
Bizottság tagjai személyesen keresték fel.

Szívből gratulálunk új díszpolgárainknak, 
köszönjük a faluközösségért végzett munká-
jukat! 

***

Dr. Venesz Ilona 1981-től 25 éven át volt 
Pilisborosjenő és Üröm körzeti-, majd ké-
sőbb gyermekorvosa. 2021-ben – díszpol-
gári kitüntetésének évében, amikor a 80. 
születésnapját is ülte – épp 40 éve kezdte el 
falunkban a munkáját. 

A doktornő a Budapesti Orvostudományi 
Egyetemre járt. A Schöpf-Mérei Kórház ko-
raszülött és csecsemő osztályán dolgozott 8 
éven át, majd a gyermekgyógyász szakvizs-
gához szükséges gyakorlatokat több kórház 
gyermekosztályán végezte. Gyermekorvos-
ként először Óbudán dolgozott, innen került 
át Üröm-Pilisborosjenőre 1981-ben. 2006-ig, 
nyugdíjba vonulásáig itt dolgozott. Most sok 

időt tölt a családjával és sokat olvas. Két gyer-
meke és két unokája van. Büszke gyermeke-
ire, és boldog nagymama. Dr. Venesz Ilona 
kiemelkedő szakmai tudással rendelkezett, 
amelyet a praxisába tartozók elismertek. 
Amellett, hogy a korszak szakmai lehetősé-
gein belül sikeresen és szakszerűen kezelte 
a betegségeket, átadott egy szemléletmódot 

is, amellyel a betegségek mibenlétét, kezelé-
sét, életmódbéli összefüggéseit is igyekezett 
megértetni, sőt a megfelelő esetekben útmu-
tatást is adott a betegségekkel kapcsolatos 
nehézségek elviselésére. Ezt a higgadt és 
objektív szemléletmódot egykori páciensei 
átadták és átadják saját gyerekeiknek, uno-
káiknak, ily módon tevékenységének pozi-

Hét jelölt közül titkos szavazással dr. Venesz Ilona, Fiál Ferenc és Stankovics János 
faluközösségért végzett munkáját ismerte el a faluvezetés a cím odaítélésével.

Az új pilisborosjenői 
díszpolgárok bemutatása

A kitüntetetteket Tömöri Balázs polgármester 
és a Humán Bizottság tagjai személyesen adták át

Dr. Venesz Ilona Bozsódi Borbála, Nevelős-Forgács Ildima és Tömöri Balázs polgármester társaságában

Díszpolgár
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Díszpolgár

tív hatása most is jelen van Pilisborosjenőn. 
Gyermekorvosként a kis- és nagygyermekes 
szülők, családok életében olyan biztos pont 
volt, akire a mai napig szeretettel és hálával 
lehet gondolni. Emellett a falu életének is 
meghatározó alakja volt, kisugárzásának kö-
zösségépítő ereje még ma is érezhető. 

Fiál Ferenc 1940. március 31-én született, 
1988 óta lakik Pilisborosjenőn. Feleségével 
immár 58 éve házasok, három gyermeket 
neveltek fel, hét unokájuk és három déduno-
kájuk van. Nagykállóban nevelkedett, mert 
édesapja ott kapott állást. Édesapja nyomdo-
kait követve kertészmérnök lett, a Kertészeti 
Egyetemen végzett. Három gyermekük közül 
kettő szintén agrármérnöki képesítést szer-
zett. Huszonhat éven keresztül dolgozott a 
termelésben, a Pilisvölgye TSZ-ben a hetve-
nes évek közepétől ő felügyelte hat település, 
köztük Pilisborosjenő teljes mezőgazdasági 
tevékenységét. Még Pomázon laktak, amikor a 
pilisborosjenői hegyoldalban az elgazosodott 

területen gyümölcsfák, 
szőlőfajták maradványait 
fedezte fel. Mivel mindig is 
szőlőtelepítésre vágyott, 
elhatározta, hogy újra 
meghonosítja Pilisboros-
jenőn a szőlőművelést. El-
kezdett hát maga köré lel-

kes csapatot verbuválni, és 1983-ban elindult 
az ültetés. A 22 fővel megalakult hegyközség 
elnöke Czigány Ferenc, szakmai vezetője pe-
dig Fiál Ferenc lett. Az első szüretre 1986-ban 
került sor, sokan kedvet kaptak, és egyre gya-
rapodott a megművelt szőlőterület. Feri bácsi 
pilisborosjenői tevékenysége azonban nem 
csak a szőlő újbóli meghonosítására korláto-
zódott, hiszen Czigány Ferenc iskolaigazgató 
hívó szavára tíz éven át tanította a kisdiákokat 
biológiára az általános iskolában. Ehhez a gö-
döllői Agrártudományi Egyetem tanárképző 
intézetében középiskolai tanári képesítést 

szerzett. Amikor Üröm és Pilisborosjenő ket-
tévált, és megalakult a mai iskola helyén mű-
ködő Pedagógus továbbképző Intézet, peda-
gógiai szaktanácsadóként dolgozott.

Stankovics János (született 1940. április 
13-án) a Bakonyaljáról származik. 1951-ben 
került Budapestre elektroműszerész-tanu-
lónak. 1958-ban a kispesti Műszergyárban 
helyezkedett el, ott ismerte meg feleségét is, 
Henczl Ilonát, aki mindenben társa. 1979-
ben vettek telket Pilisborosjenőn, a mai Ke-
vélyhegyi úton, melyet eleinte hétvégente 
látogattak, majd 2000. június 14-én – épít-
kezést és nyugdíjazást követően – véglege-
sen kiköltöztek Budapestről. A nyolcvanas 
években csak gyalog lehetett feljutni a hegyre 
az agyagos, csúszós úton, Stankovics János-
nak nagy szerepe van abban, hogy ma már 
van aszfaltos út, közvilágítás, vezetékes víz 
és csatorna a belterület határáig. Első civil 
akciója az volt a ‘80-as évek elején, hogy sín-
követ hozatott az útra. A sikeres akció után 
a közvilágítás szervezésében vállalt aktív 
szerepet, ugyanis 1987-ig áram sem volt a 
hegyen. 1990-ben valósult meg az aszfaltos 
út lakossági gyűjtésből, melyet ő koordinált. 
1995–96-ban a csatornaépítés szervezésén 
dolgozott. Ugyanekkor, szintén lakossági 
hozzájárulással, megépült egy törpe vízmű a 
Csalogány köz sarkán, amely azóta 15 család 
vízellátását biztosítja – ebben is nagy szere-
pe volt. Azóta is a Kevélyhegyi út szépítésén, 
rendben tartásán dolgozik, saját pénzén ku-
kákat helyezett ki a turistáknak. 2014-ben, 
szintén a lakók anyagi hozzájárulásával, 
kialakították a Kevély-hegyi pihenőt. Ma is 
rendszeresen készít tájékoztató anyagokat 
szomszédainak hasznos telefonszámokkal, 
információkkal. Évekig vállalta a Hírmondó 
eljuttatását 120 családhoz, 2019-ben pedig 
segített az utcanevek feltérképezésében. 

Szívből gratulálunk új dísz-
polgárainknak, köszönjük a falu-
közösségért végzett munkájukat! 

„

A kitüntetettek helyi művészek alkotásait kapták:  
Rósa Márta festményét és Léderer Tamás plasztikáit

A Stankovics házaspár a Humán Bizottság tagjai, Csuhai Mária és Tömöri Balázs polgármester társaságában

Fiál Ferenc és neje Nevelős-Forgács Ildima, Bozsódi Borbála és Tömöri Balázs polgármester társaságában
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Önkormányzati elővásárlási jog 
érvényesítése a szőlőben

Változtatási tilalom lépett életbe

A képviselő-testület elkötelezett a sző-
lőművelés fenntartása mellett. Erre ga-
ranciát csak az adhat, ha a faluközösség 
számára is hasonló módon fontos ennek 
a területnek az ilyen jellegű hasznosítá-
sa. Fontos, hogy a szőlőterületnek a mű-
velése egyfajta pluszt adjon az embe-
reknek és fontos, hogy minél kevesebb 
embernek okozzon problémát. Ugyan-
olyan jelentőséggel bír, hogy megóv-
juk a szőlőt a lakott területek ártalmas 
hatásaitól (forgalom, zaj, stb), mint az, 
hogy megóvjuk a lakóterületeket a sző-
lőművelés káros hatásaitól (vegyszer-
sodródás, zaj, stb.). Ezt akkor látjuk biz-
tosítottnak, ha a mezőgazdasági terület 
és a lakóövezet között egy védősáv van. 
Akármilyen kicsi is, de ma ez a védősáv 
ott van és ott is kell, hogy maradjon. Már 

most is vannak olyan telkek, amelyeket 
a védősáv rovására megnöveltek, ezáltal 
megszüntetve ezt a kettős védő funkciót. 
Ennek szeretne az Önkormányzat elébe 
menni, és biztosítani hosszú távon a bé-
kés egymás mellett élés feltételeit, ezért 
élve elővásárlási jogával a sávot megvá-

sárolta. Az erről szóló polgármesteri 
döntés megtalálható az önkormány-
zat oldalán.

A mostanában elindult kedvezőtlen 
folyamatok megállítására (eddig nem 
tapasztalt méretű és célú épületek 
megjelenése) az Önkormányzat to-
vábbi lépéseket kíván tenni. Lesz, aki-
nek csak szemet gyönyörködtető lát-
vány a szőlős, lesz, akinek közösségi 
élmény, és lesz, akinek az itt megter-
melt kiváló minőségű borok élvezete 

az, ami miatt kiáll a terület megóvásáért.
Szintén az önkormányzat oldalán ol-

vasható a lapzártánk után a 17/2021 
(III. 16) számú Polgármesteri döntéssel 
elfogadott 3/2021 (III. 16) számú rende-
let a változtatási tilalomról, mely márci-
us 17-én lépett életbe.

Készül Pilisborosjenő 
kerékpárút terve

 A tervezők együttműködnek a forgalomtechnikusokkal

Pilisborosjenő Önkormányzatának meg-
bízásából az Értékterv Kft. készíti a tele-
pülés kerékpárforgalmi hálózati tervét. E 
tervezés a település összes útját vizsgálja, 
nem kizárólag a kerékpározás, hanem az 
általános élhetőség, a közlekedés bizton-
sága szempontjából is. A kerékpárforgalmi 
hálózati tervben a realitásokat szem előtt 
tartva a tervezők javaslatot fognak tenni:

• az ürömi vasúti megálló kerékpárral 
való biztonságos megközelítésére;

• az ófalu, a 10-es út menti és a Malom-
dűlő településrészek kapcsolatának 
szorosabbá tételére;

• az ófalun belül az intézményeknél, üz-

leteknél, játszótérnél, sportpályánál a 
kerékpártárolás megoldására;

• a kerékpározók jelenlétére figyelmez-
tető forgalomtechnikai jelzésekre;

• az általános iskolába és Ürömre való 
(kevésbé gyakorlott felnőttek, gyere-
kek és idősebbek számára is) bizton-
ságos kerékpározási lehetőség kiala-
kítására;

• az állami beruházásban tervezett Bu-
dapest–Pilisvörösvár kerékpár-útvo-
nalra való csatlakozás megoldása a 
10-es út menti településrészről;

• a malomdűlői településrész térségé-
ben turisztikai kerékpár-útvonalak 
kijelölésére;

• mindhárom településrészen a lehet-
séges forgalomtechnikai beavatkozá-
sokra (forgalomcsillapított övezetek, 
egyirányúsítások, sebességcsökkentő 
eszközök, gyalogos zónák);

• új zebrák és kerékpárút-átvezetések 
lehetséges helyére, meglévő zebrák 
biztonságosabbá tételére;

• és az iskolai mobilitással kapcsolatos 
szemléletformálási lehetőségekre.

A tervezéshez kapcsolódó, a telepü-
lés honlapján elérhető online kérdőívet 
mindeddig 300-an töltötték ki, a tervezők 
továbbra is várják minél több itt élő véle-
ményét.

Barna Zsolt, Bereczky Ákos tervezők

Zöldfalu
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Adó

Látva az orvosok nehéz helyzetét a polgármester 
és dr. Horti István jegyző kérésére a hivatal két 
munkatársa – Csonka Írisz és Szecsányi László 
– felváltva segítik az oltás koordinációt, a logisz-
tika szervezését. A koronavírussal kapcsolatos 

kormányzati intézkedések és az oltással kapcso-
latos hírek folyamatosan változnak, kérjük, hogy 
kövesse figyelemmel a hiteles hírforrásokat: 
• koronavirus.gov.hu   
• pilisborosjeno.hu

Fizetési kedvezmény lehetősége

Személyes megjelenés nélkül egysze-
rűbb, gyorsabb és biztonságosabb a helyi 
adóügyek intézése. A gazdálkodó szerve-
zeteknek és az egyéni vállalkozóknak 
egyébként is kötelező az elektronikus út, a 
magánszemélyek pedig szabadon dönthet-
nek, hogy élnek-e a digitalizáció adta lehető-
ségekkel.

 
Magánszemélyek, egyéni vállalkozók 

fizetési kedvezménye
 
Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal 

Adóhatósága a fizetési kedvezményi eljá-
rások során figyelembe veszi a koronaví-
rus-járvány által okozott gazdasági nehéz-
ségeket, amelyek az adózók széles körét 
érintik.

 
Az űrlap az alábbi útvonalon érhető el: 

Elektronikus önkormányzati portál https://
ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  A fizetési ked-
vezmény iránti kérelmet az elektronikus 
kapcsolattartásra kötelezett egyéni vállalko-
zók, vagy magánszemélyek a MÉLTÁNYOS-
SÁGI, FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS KÉRELEM /
ASP ADO MK/ űrlapon terjeszthetik elő.

 
Az elektronikus kapcsolattartásra nem 

kötelezett adózók is választhatják a kére-
lemnek a fenti adatlap használatával, elekt-
ronikusan, Ügyfélkapun keresztül történő 
beküldését, vagy dönthetnek a papíralapon 
történő beküldés mellett is, levél formában. 
A papíralapú kérelmet az önkormányzati 
adóhatósághoz címezve kell előterjeszteni. 
A fizetési kedvezményre irányuló kérelem 
alapján folytatott elsőfokú eljárás illeték-
mentes.

 A természetes személyek automatikus 
fizetési könnyítésének felső határa 2021. 
évtől 1 millió forintra emelkedett. A termé-
szetes személy adózó - ideértve a vállalkozá-
si tevékenységet folytató és az általános for-

galmi adó fizetésére kötelezett természetes 
személyt is – kérelmére az önkormányzati 
adóhatóság az általa nyilvántartott, legfel-
jebb egymillió forint összegű adótartozásra 
évente egy alkalommal legfeljebb tizenkét 
havi pótlékmentes részletfizetést engedé-
lyez a 198. § (1) és (2) bekezdésében foglalt 
feltételek vizsgálata nélkül.

 
Az automatikus fizetési kedvezmény iránti 

kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra 
kötelezett egyéni vállalkozók az AUTOMA-
TIKUS RÉSZLETFIZETÉSI KÉRELEM /ASP 
ADO ERK/ űrlapon terjeszthetik elő.

 
Gazdálkodó szervezetek 

fizetési kedvezményei
 
Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal 

Adóhatósága a fizetési kedvezményi eljárá-
sok során szintén figyelembe veszi a koro-
navírus-járvány által okozott gazdasági ne-
hézségeket, amelyek az adózók széles körét 
érintik.

 A fizetési kedvezmény iránti kérelmet az 

elektronikus kapcsolattartásra kötelezett 
jogi személy és jogi személyiséggel nem ren-
delkező gazdálkodó szervezetek a MÉLTÁ-
NYOSSÁGI, FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS KÉRE-
LEM /ASP ADO MK/ űrlapon terjeszthetik 
elő. Az űrlap az alábbi útvonalon érhető el: 
Elektronikus önkormányzati portál https://
ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

 
A fizetési kötelezettség mérséklése 

vagy elengedése csak tényleges (lejárt 
esedékességű, ki nem egyenlített) tar-
tozásra engedélyezhető. Adó (tőketarto-
zás) csak magánszemély esetében mér-
sékelhető (engedhető el).

 
Az adózóknak bármikor lehetőségük van 

arra, hogy a folyamatban lévő fizetési köny-
nyítésre díjmentesen előtörlesztést teljesít-
senek, az engedélyezett futamidőnél koráb-
ban kiegyenlítsék tartozásukat.

  
Köszönjük, hogy adókötelezettségek be-

tartásával és adófizetéseikkel hozzájárulnak 
Pilisborosjenő fejlődéséhez. 

Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal Adóhatóság arra kéri Tisztelt 
Ügyfeleit, hogy a következő hetekben elsősorban elektronikus úton, 

e-mailben, illetve telefonon lépjenek kapcsolatba munkatársainkkal.
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Civilek hírei
KÖNYVKLUB

Falunk könyvszerető közössége életre 
hívott egy helyi könyvklubot Antal-Kő-
vári Veronika kezdeményezésére, ahol 
egy-egy közösen kiválasztott könyvet 
beszélnek át hónapról hónapra. Ápri-
lisban a közös olvasmányuk Sütő And-
rás: Anyám könnyű álmot ígér című 
műve lesz. A személyes találkozó jó idő 
esetén szabadtéren lesz április végén, 
remélhetőleg a járványügyi helyzet 
már lehetővé fogja ezt tenni. Szívesen 
várnak mindenkit!  Bővebb információ 
a találkozóval kapcsolatban Facebook 
csoportban (Könyvklub - PBJ) lesz 
megtalálható. 

EGYMÁSNAK AJÁNLOTT TÚRAÚTVONALAK

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!

HÚSVÉTI TOJÁSFA ÉS KÚTDÍSZ

A húsvéti felkészülés jegyében a Pilisbo-
rosjenői Nyugdíjas Klub vezetője, Kom-
lós Erzsébet felhívást tett közzé, mely-
ben idén is közös fadíszítésre hívja a 
lakosokat. A húsvéti tojásfa a Bárdi Ödön 
sétány és a Fő utca sarkán lévő fa, melyre 
nyugdíjas társaival 50 díszt készítettek 
és helyeztek el az adventi vásáron érke-
zett támogatásokból befolyt összegből.

KÖZÖSSÉGI SZEMÉTSZEDÉSEK

Hagyománya van a falunkban a kö-
zösségi szemétszedésnek. Önkéntesek 
csoportjai külön és egymással össze-
szövetkezve rendszeresen megtisztít-
ják az odahordott hulladéktól az utak 
szélét, az erdőt vagy akár patakjaink 
medrét. A falubeli vállalkozások pe-
dig gyakran önzetlenül támogatják 
a civil szerveződéseket ebben. A Fa-
lugondnokság munkájára is mindig 
számíthatunk. Most a „Tisztítsuk meg 
az oszágot!” program keretei között a 
2097 Csoport Egyesület kicsivel több 
mint 2 millió forintot költhet a hulla-
dékok összegyűjtésével kapcsolatos 
kiadásokra. Pályázatukban 4 helyrajzi 
számon vállalták önkormányzati tulaj-
donú területek civil összefogásban tör-
ténő megtisztításának megszervezését 
és a hulladékok elszállítását, több mint 
50 köbméteres mennyiségben.

HÁROMSZÖG PARK KIALAKÍTÁSA A 
SZENT DONÁTH UTCA ÉS A SZŐLŐ UTCA 
SARKÁN

A 2097 Csoport Egyesület újabb közte-
rület szépítő, megújító projektet karolt 
fel, melynek keretében önkéntesek be-
vonásával szeretnék megújítani a Szent 
Donáth utca és a Szőlő utca sarkán lévő 
háromszög teret (hajtű kanyar). A ko-
rábbi Önkormányzat vállalta a lépcső 
kivitelezésének költségét, így bízunk 
abban, hogy a jelenlegi vezetés is hoz-
zá fog tudni járulni ezen költségelem 
finanszírozásával a kivitelezéshez. A 
további munkarészek költségeit egye-
sületi forrásból és adományokból fog-
ják fedezni. Molnár András, Mihálffy 
Attila és Richter Flóra segítségével 
elkészültek a tervek, és jelenleg folyik 
a költségvetés készítés és az árajánlat-
kérések. A kivitelezést április-május 

környékére tervezik, melynek végén 
a finom tereprendezést és a növények 
kiültetését közösségi munkában szán-
dékoznak megvalósítani.
Ha érdekli a terület sorsa, esetleg te-
vékenyen, vagy anyagilag is szeretné 
támogatni a kezdeményezést, a 2097.
hu weblapon keresztül tud jelentkezni.

FALUNAGYTAKARÍTÁSI NAPOK

2021. március 13-án, egy napsütéses 
szombat délelőtt Budahelyi Dalma és 
Fodor Bence szervezésében számos 
felnőtt és gyermek indult el Lazareth 
utcáin családonkénti csoportokban, 
hogy összegyűjtse az évek, néhol év-
tizedek óta felhalmozódott szemetet. 
Kiemelt figyelmet fordítottak az Üröm-
mel határos tanösvényre, az Őzláb 
utca mentén húzódó vízmosásra és a 
mellőle induló „Titkos ösvényre”, vala-
mint a Fő út vízelvezető árkára. Utóbbi 
helyszínen talicskányi mennyiség gyűlt 
össze féldecis üvegekből; de meglepe-
tésükre az Őzláb utca alján található 
betongyűrű is tömve volt hulladékkal. 
Sajnos az építkezésekről származó, 
szélfútta szemétből sem volt hiány az 
utak mentén. A Falugondnokságnak 
köszönhetően 2 utánfutónyi hulladé-
kot sikerült elszállítani.

A következő helyszínek:
Március 20. szombat 9-12-ig: 
Malomdűlő
Március 27. szombat 9-12-ig: 
Mózer Árok
Április 10. szombat 9-12-ig: Tücsök 
utca, Panoráma utca, Kövesbérci utca, 
Bécsi út
Májusra tervezett: Patakmeder

Minden önkéntest szeretettel várunk!

Mozaik
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Könyvtár

Yuval Noah Harari izraeli történész első 
két könyvével – Sapiens és  Homo Deus –, 
a világ egyik legnépszerűbb gondolkodója 
lett. A 21 lecke a 21. századra című írásá-
val együtt már három műve kölcsönözhe-
tő könyvtárunkból.

Popper Péter szerint a gyáva élet mindig 
rövid. Almási Kitti klinikai szakpszi-
chológus Bátran élni című tanulmá-
nyában megmutatja, hogy milyen eszkö-
zökkel tudjuk leküzdeni a félelmeinket 
és gátlásainkat, hogy azt az életet tudjuk 
élni, amire a szívünk mélyén vágyunk.

Kjersti Annesdatter Skomsvold norvég 
írónő Gyorsuló lépteim távolba tűnnek 
című regényével 2014-ben hazájában el-
nyerte a legjobb első könyvnek járó díjat. 
„Igen vicces, kétségbeejtően szomorú, és 
nagyon igaz.” (Irish Times).

A boldog hülye és az okos depressziós 
című önironikus könyvében Kepes And-
rás azt kutatja, hogy lehetünk-e boldogok 
egy átalakuló és ellentmondásos világban. 

Dragomán György szenvedélyes író és 
szakács főzőskönyv című kötetében csa-
ládi történetekkel, vicces és komoly no-
vellákkal körítve rakja elénk konyhai for-
télyait és receptjeit, ezzel boldog órákat 
szerezve az olvasóknak. „Örüljetek!”- írja 
a receptek végén. És az olvasó örül. 

Nick és Tesla címmel új sorozat indult 
kiskamaszoknak kalandokkal és szigorú-
an titkos kütyükkel. A titkos ügynökök 
összecsapása izgalmas kémtörténet, 
amelyben fontos szerep jut rejtett kame-
ráknak, kódtárcsáknak és egy sor házilag 
elkészíthető szerkentyűnek. 

Újdonságok 
a könyvtárban

Falunk új 
könyvtárosának 
bemutatkozása

Darabos Eszter új, online is böngészhető 
katalógussal várja majd az olvasókat

Könyvek között élem az élete-
met. A könyvtárba járás azóta 
része a mindennapjaimnak, 
amióta megtanultam olvasni. 
A könyvtár egyszerre jelent 
kalandot, menedéket, titkok, 
bölcsességek, ismeretek vég-
telen tárházát, szórakozást, 
vigaszt, feltöltődést. 

Sokat gondolkodtam rajta, 
hogy mit várok el ideális eset-
ben egy falusi könyvtártól, és 
mi az, ami rá tudná venni az itt 
lakó embereket, hogy a közeli 
főváros jól ellátott könyvtárai, 
könyvesboltjai és az internet 
adta lehetőségek helyett vagy 
mellett a helyi könyvtárba is 
ellátogassanak. 

Számomra akkor vonzó egy 
könyvtár, ha kellemes a kör-
nyezet, ha kényelmesen, nyu-
godt körülmények között le-
het olvasni, tanulni, böngészni 
a könyvek között. Bőséges az 
új könyvek kínálata, segítőké-
szek és tájékozottak a könyv-
tárosok. Egy olyan kulturális 
és közösségi teret képzelek, 
amelyet leginkább néhány jól 
működő, hangulatos könyves-
bolthoz tudnék hasonlítani, 
ahol egy kávét, teát is meg-
ihatunk olvasás közben és 
ahol a szolgáltatáson túl helyt 
kapnak az irodalomhoz, mű-
vészethez, ismeretszerzéshez 
kapcsolódó programok is. Na-
gyon fontos, hogy a könyvtár 
bekapcsolódjon a neki otthont 
adó település vérkeringésébe, 
szolgáltatásait, programjait, 
könyvállományát a helyi igé-
nyekhez igazítsa.

Hamarosan új helyre, a régi 
iskola épületébe költözik a 
könyvtárunk, ahol nagyobb 
tér áll majd rendelkezésünk-

re gyereksarokkal, olvasóte-
remmel, pályázaton nyert új 
bútorokkal kiegészítve. Egy 
új könyvtári rendszer hasz-
nálatával átláthatóbb lesz a 
könyvek, olvasók, kölcsönzé-
sek és az ezekhez kapcsolódó 
feladatok nyilvántartása, és 
reményeink szerint az online 
katalógus bevezetésével köny-
nyebben lehet majd otthonról 
is tájékozódni. A könyvtárközi 
kölcsönzéssel szinte bárme-
lyik könyvtárból könnyen, 
gyorsan beszerezhetők a kí-
vánt könyvek.

Paracelsust idézve: „Az 
ember legjobb gyógyszere a 
másik ember maga.” Hiszek 
benne, hogy egy könyvtár-
nak gyógyító ereje van. Egy 
jó beszélgetés, irodalmi sza-
lon, olvasóklub, egy megfelelő 
könyv évekkel hosszabbítja 
meg az olvasók, sőt a helyszín 
életét is. Ilyen értelemben a 
könyvtár nemcsak könyvek 
gyűjteménye, hanem gyógye-
rő lehet az emberek és egy 
közösség életében is.
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Óvodai életképek
Szabóné Kárpáti Klára óvodapedagógus beszámolója

Elmúlott a rövid farsang…, de mi bizony 
bánjuk! Ilyenkor minden más, bármi meg-
történhet. A jelmez, a maszk álmokat, vá-
gyakat tud megvalósítani.Még a legkiseb-
bek is izgalommal várják, hisz a szülők 
átadják, átörökítik gyermekkori emlékei-
ket. 

Nagy felelősség az óvónők számára, hisz 
a mostani pici gyermekek ugyanezt fog-
ják tenni majd saját gyermekeikkel, fel-
nőttként. Sok-sok ötletelés, gondolkodás, 
hogyan tudunk úgy értéket, minőséget, 
hangulatot, érzelmeket, információkat 
közvetíteni, hogy az az óvodáskorú gyer-
mekek számára is értelmezhető legyen.

A Bagoly csoportban az idén úgy döntöt-
tünk. megpróbáljuk a Farsang lényegét: a 
télbúcsúztató, párválasztó oldalt kiemel-

ni.A nagy napon hangszerkészítő műhely 
és pékség várta a gyermekeket. Előbbiben 
ritmushangszert készíthettek otthonról 
hozott újrahasznosítható alapanyagból, 
utóbbiban pedig perecet formáztak, sütöt-
tek. Természetesen az óvónénik feladatuk-
nak megfelelően szintén jelmezben voltak, 
hisz így volt teljes az illúzió. S persze köz-
ben énekeltünk, verseltünk, mondókáz-
tunk, ahogy mindig. S mikor elkészült egy 
hangszer, már lehetett is kiabálni: Jöjjön a 
Tavasz, menjen a Tél!

S ezután eljött a közös móka, a párvá-
lasztás, melynek eredményeként bizony 
megerősödött bennünk, melyik gyereknek, 
melyik gyerek fontos, ki kinek tetszik vagy 
netán nem annyira tetszik. S kialakultak a 
párok. Persze addig jó pár próbát ki kellett, 
hogy álljanak az egyének és a párok is.

 Szócsatáztunk: 
 ,, Ember kéne ide szálas…”
,,Ez a kislány jaj, de sárga…”
 
Forogtunk: ,,Szédi, szédi, szédike..."
 
Ugráltunk: ,,Hopp, hopp, haja hopp..."
 
Csiklandoztuk egymást ,,Kerekecske 

dombocska..."
 Tácoltunk seprűvel: akinek a kezében 

ragad, az már nemigen lesz az anyós ked-
vence ...

 Végül pedig egy szál rózsát kellett a 
kiválasztottnak átvinni hegyen-völgyön, 
árkon-bokron, a hétfejű sárkányt és a 
nagykalapú óriást legyőzve. 

 Rózsacsere után zene-bona, vigalom...s 
végül a fánk a jutalom, melyet a Da-
dus néni egy kis versike kíséretében 
adott át a gyerekeknek.

Köszönet a szülőknek a további fi-
nomságokért. A fiúk hozták az inni-
valót, a lányok az ennivalót, csakúgy, 
mint régen.

 Szép délelőtt volt, remélhetőleg 
30 év múlva, majd elmesélik a mos-
tani gyerekek, az akkori gyerekek-
nek.

 Mikor masírozunk kapitány 
uram? …

 Március 15-re, nemzeti ünne-
pünkre készülünk. 

Nemzet, történelem és óvoda? 
Hogy is, mit is?

 Az óvodában nehéz lenne nagy szavak-
kal elmesélni a márciusi ifjak történetét, 
nehéz lenne beszélni a szabadságért vívott 
harcról, az ezt megelőző forradalomról. Az 
óvodában színeket, formákat, szimbólu-
mokat, hangulatokat, érzelmeket 
tudunk közvetíteni, melyek majd 
később az iskolában tartalommal 
töltődnek meg.

 Meg tudjuk nézni, melyik színű 
kör a nagyobb vagy kisebb. Me-
lyik van középen. Készítünk be-
lőle lengőt, s hazafelé menet fújja 
majd a szél.

Kokárda? Igen. De ez most még 
csak egy fura szó. Később, ha már 
12 évesek leszünk, értelmet nyer. 

 Láncot tudunk fűzni piros-fe-

hér-zöld gyöngyökből, sormintát alkotunk 
általuk. Fejlődik kitartásunk, kézügyessé-
günk. És persze valahol mélyen ott lesz, 
hogy a piros- fehér-zöld, azok mi vagyunk.

 Persze zászlót is festünk, hát azt már 
mindenki látott! És az óvónénivel is be-
széltünk róla. De miért szebb, miért jobb? 
Miért különb? No, majd ha már többet tu-
dunk…

 És igen, az óvónénik báboznak is. De hát 
máskor is báboznak, mi más most?

Az ember a legerősebb...mese, valóság? 
Honnan jön, hova megy az a huszár? 

Semmi baj, ha nagyok leszünk, ezt is 
megtudjuk. A történelemkönyvekben ott 
van ez is. 

És persze mondókázuk, énekelünk, üge-
tünk, vágtázunk, menetelünk. 

Még csak óvodások vagyunk, de azért 
mi is készülünk ám. Színekkel, formákkal, 
hangulatokkal, érzelmekkel. 

 Nálunk ez így megy!

Intézményeink
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Oktatás

Az iskola elmúlt hónapja
A bezárás előtti programokra emlékezve várjuk a mielőbbi nyitást

Rönkhúzás

Zajjal, csörömpöléssel űztük el a telet osz-
tályonként, jöhet a tavasz!

Gergely-járás
 „Szent Gergely doktornak, híres tanítónk-

nak az ő napján”, „Régi szokás szerint, men-
jünk Isten szerint iskolába...” 

Hagyomány, hogy elsőseink iskolába hívó-
gató énekekkel mennek vissza ezen a napon 
az óvodába. Idén erre nem volt lehetőség, így 
a felvételt küldtük át az ovisoknak, a  szülők-
nek pedig online tájékoztatást adtunk. A be-
iratkozással kapcsolatos tudnivalókat figyel-
jék a honlapunkon: iskola.pilisborosjeno.hu

Sok szeretettel várjuk a leendő elsősein-
ket! 

Farsang

Idén nem volt karnevál Velencében, így a 
suliba hoztuk Velencét. Alsósaink már reggel 
beöltöztek a kedvenc jelmezükbe, majd egy 
képzeletbeli gondolázásra vittük őket osztá-
lyonként az aulában. A háttérben megjelenő 
kisfilm és a zene hallgatásakor egy pillanat-
ra Velencében jártunk. Felsőben Róma volt 
a téma. Bármilyen római jelmezbe lehetett 
öltözni, volt Lupus medálkészítés agyag-
ból, bőrből rota társasjáték, erszény, filc 
és gyöngy bross, réz fibula. Gladiátorjáték, 
Herkules próbák, Karcsi bácsi tavernájában 
pedig a római lakomákról, szokásokról és a 
latin nyelvről hallhattak történeteket, miköz-
ben római mód eszegettek aszalt gyümölcsö-
ket, magvakat, gyümölcsöket. 

Zebra

Apáti Szabolcs rendőrünk átismételte a 
gyerekekkel az átkelés szabályait az alsós 
osztályokban, sőt még ajándékot is hozott. 

Köszönjük szépen! Kedves autóval közleke-
dők! Köszönjük, hogy türelmesek vagytok, és 
nagyon vigyáztok ránk!

Melegház 
és veteményezés, ültetés

Még zárás előtt elkezdtünk kertészkedni, 
a virágpalánták a helyükre kerültek, a ve-
tőmagok szintén, sőt melegházban kaptak 
lehetőséget a gyors fejlődésre. Megújultak 
az iskolakert magaságyásai, nemsokára ül-
tetni szeretnénk!

Március 15-re hangolva

Hatalmas készülődés előzte meg az iskolai 
megemlékezést. Idén nem készültünk ünne-
pi műsorral, de szuper projekt feladatokat 
állítottak össze a negyedikes osztályfőnökök. 

Szalvétából huszárt készíthettek a kicsik, 
kartonból pártát, kávéfestéssel pedig Petőfi 
portrét. A felsősök QR kódon elhelyezett di-
gitális feladatokkal találkozhattak, valamint 
képregénnyel ismerkedhettek a 12 pont kap-
csán. A szervezők nagy hangsúlyt fektettek 
arra, hogy minden bejárat ünnepi díszbe öl-
tözzön, így még zárás előtt látható volt, hogy 
ünnepre készülünk. 

 
A Nebuló Alapítvány 

beszámolója
Alapítványunk rendezvényei a járvány-

helyzet miatt elmaradtak, így az alábbi bevé-
telekre tudtunk építeni: adó 1%-a, az önkor-
mányzat civil szervezetek támogatására kiírt 
pályázata, a 2020. évi K5 támogatása és az 
idei K5 decemberben megvalósult utalásai. 
Köszönjük szépen! Jelen beszámoló csupán 
a felhasználás témaköreit tartalmazza, rész-
letes beszámolót az iskola SZMK listájára 
küldtünk ki, az elszámolás megtekintése az 
iskolában lehetséges. Mire költöttünk? Kül-
téri pingpongasztal, kézműves udvar előké-
szítése (korongozó, kalapácsok, vésők, szö-
vőkeretek), társasjátékok, jutalomkönyvek, 
kinti asztalok, alapítványi díjak, udvari játé-
kok, ÖKO program segítése, esőbeálló, kame-
ra, digitális mikroszkóp, focikapuk, írótáblák, 
egyéb kiegészítők annak érdekében, hogy az 
ünnepeket élménnyé tegyük: fényfüzérek 
karácsonyra, hintó. Az alapítvány bevétele 
2020-ban: 3 423 169 Ft, kiadás: 1 844 126 
Ft, célzott utalásként 1.300 000 Ft a szabad-
téri színpad megvalósulására elkülönítve. 
Kérjük, támogassa iskolánk Nebuló Alapít-
ványát adója 1%-ával! A Nebuló Alapítvány 
adószáma: 18677557-1-13. Segítségét hálá-
san köszönjük!                  Dienes Dóra igazgató
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„Örömöm sokszorozódjék 
a te örömödben….”

A Reichel József Művelődésiház munkatársainak összeállítása

Munkatársak

Weöres Sándor egyik leg-
szebb verséből kölcsönzöm 
azt a gondolatot, amely szá-
momra kifejezi a közös mun-
ka örömét is. 2021 tavaszára, 
úgy érzem, összeállt az a kis 
csapat, akikkel együtt gondol-
kodva, cselekedve megújul-
hat a falu művelődési háza és 
könyvtára. 

Pongrátz Anita fotós és 
művelődésszervező 2020. 
december 20-a óta vesz részt 
a közös munkában, terve-
zésben, ötletelésben és ezek 
kivitelezésében. Jelenleg a 
Közművelődési Foglalkozta-
tási és Képzési Programjának 
keretében segíti munkánkat. 

Február 16-a óta Darabos 
Eszter az új könyvtárosunk, 
aki szívvel-lélekkel fogott az 
állományunk gondozásához, 
az olvasói vélemények gyűjté-
séhez, és minden korosztály 
igényét szem előtt tartja az új 
könyvtári programok kialakí-
tásánál.   

Nagy Jánosné, Kriszti nem-
csak helyismeretével és tech-
nikai segítségével, hanem 

kreativitásával, lelkesedésé-
vel járul hozzá, hogy egymás 
munkáját segítsük.

Lehetőségeink 
vírushelyzet idején

Sajnos korlátozottak a lehe-
tőségeink, a művelődési ház és 
a könyvtár még mindig zárva 
tart.

A könyvtárban továbbra is a 
„Könyvet házhoz” szolgáltatás 
működik, az igényeket a konyv-
tar@pilisborosjeno.hu címre 
lehet küldeni.

„Miért is jöttem? Hiszem, 
hogy rajtunk múlik minden, 
legyen hát kezünk a kilin-

csen, a fénynek végre ajtót 
nyithatunk, magunkból töb-
bet, jobbat adhatunk.” (Ara-
nyosi Ervin)

A művelődési ház nagyter-
mének ablakaiban havonta új 
kiállítással jelentkezünk. 

A Mesélő Kilincsek című ösz-
szeállítás ötlete onnan ered, 
hogy az ófaluban járva szebb-
nél szebb darabokra figyeltünk 
fel, és szeretnénk másokat is 

biztatni arra, hogy érdemes 
még figyelmesebben barangol-

ni az utcákon. Lencsevégre ke-
rült a falunkbeli Takáts Zoltán 
kovácsmesternek, a Magyar-
országi Kovácsmíves Céh cé-
hmesterének két remekműve 
is. Vajon felismerjük-e és rájö-
vünk, hogy nap mint nap elha-
ladunk mellette? Külön öröm, 
hogy közös munka eredménye-
ként jött létre a kiállítás. Sze-
gedi Katalin illusztrátor szíve 
visszahúz Pilisborosjenőre és 
örömmel vállalta, hogy megraj-
zolja a kiállítás címét és szim-
bólumát, valamint elkészíti a 
kalligráfiákat az elgondolkod-
tató idézetekhez. Ebben Biró 
Anna Kata is segített.  Pongrátz 

Anita fotóihoz a díszített kar-
ton kereteket Medvecki Réka és 
Vági Kriszta alkotta. Köszönjük 
mindannyiuk munkáját!

A járványügyi szabályokat 
betartva, hetente új útvonalon 
folytatódik a SétálÓRA. Nagy 
öröm számunkra, amikor több 
évtizede Pilisborosjenőn élők 
itt találkoznak először és is-
merősökként válnak el a túra 
végén. Tulajdonképpen ez is 
az egyik cél, hogy olyan kis la-
kókörnyezeti közösségek jö-
hessenek majd létre, amelyek 
rendszeresen felkerekednek 
egy közös sétára, együttlétre, 
a lélek és az elme szellőzködé-
sére. 

Ízelítő a sétákból:
A Teve-sziklánál Fodor Ákos 

haiku verseivel ismerkedtünk és 
Pilinszky Jánoshoz fűződő barát-
ságáról beszélgettünk. 

Ráléptünk a Gyöngyök útjára 
is, ahol magyar költők tavaszi 
verseivel leptük meg egymást.

Az Egri várnál olyan kulisz-
szatitkokkal gazdagodhattunk, 
amelyekről eddig még nem hall-
hattunk az 1968-ban bemutatott 
Egri csillagok c. film forgatása 
kapcsán. Sétatársunk, egy ked-
ves önkormányzati munkatárs, 
elmesélte, hogy családjával 
együtt egy hónapon át statisz-

Művház
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Művház

tált a filmben. Történetei alapján 
megelevenedtek szemünk előtt 
a képkockák.  Megtudtuk, hogy 
a tikkasztó melegben a páncél-
sisakot csak úgy tudták elviselni 
a fejükön a szereplők, hogy időn-
ként jeges vízbe mártották, vagy 
hogy a hatalmas tüzes kereket 
többször is legurították a végle-
ges felvételhez. 

Minden alkalom tartogat vala-
mi meglepetést! Továbbra is vár-
juk az újabb jelentkezőket!     

Nemzeti ünnepünk, 
március 15. 

Köszönjük azt az összefogást, 
segítséget, amellyel az 1848-as 
szabadságharcra való megemlé-
kezésünk megvalósulhatott. Az 
elmaradt ünnepélyes koszorú-
zás helyett egy rövid összeállí-
tással róttuk le tiszteletünket a 
hősök előtt. 

Köszönet Hirtling István szín-
művésznek Márai Sándor: A 
márciusi ifjú c. írásából készített 

hanganyagáért, amely az alapja 
lett a hozzá válogatott fényké-
peknek. A fotókat, rajzokat, 
alkotásokat a Pilisborosjenői 
Német Nemzetiségi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskolának, a Pilisborosjenő Me-
sevölgy Óvodának, a Tökmag 
Családi Bölcsődének, az Egész-
ségsziget Családi Bölcsődének 
köszönhetjük.

A pilisborosjenői lakosoknak 
a kokárdákról készült fényké-

pei gazdagították az összeállí-
tást, amelyet végső formájába 
Frivaldszky Bernadett szer-
kesztett. 

Recepttárunk újabb 
darabjai – Kürtőska-

lács és gofri

Marton Ferenc és párja, Gabi 
Templom utcai otthonukban 
és kertjükben láttak minket 
vendégül, hogy bevezessenek 
a kürtőskalács és a gofrisütés 
rejtelmeibe. A kalács tésztáját 
Vetró Tünde dagasztotta be 

Erdélyből származó receptje 
alapján. A feltekerési és süté-
si technikát is tőle leshettük 
el.

A gofrisütő igazi ritka 
kincs. Több mint 100 éves, 
eredeti német öntöttvas, 
amelynek a tetejéről leolvas-
ható a recept. Gabi fél adagot 
kevert be, de ebből is tetemes 
mennyiség lett.Ferenc külön-
leges találmánya, ahogy ezt a 
szép régi, míves gofrisütőt a 
sokat látott diósgyőri kis Jan-
csi-kályha tetejére applikálta. 
Ő gondoskodott arról, hogy 
duruzsoljon benne a tűz és 
legyen elég parázs a kürtős-
kalácshoz is. Vendéglátónk 
pillanatok alatt alkalmazko-
dott az időjárási viszonyok-
hoz. A nagy szelet kicselez-

te,az eleredő eső ellen pedig 
pillanatok alatt alkalmi tetőt 
alakított ki a kürtőskalácssütő 
felett.

Bizakodunk, hogy hamaro-
san végre nagyobb társaságban 
is ki lehet próbálni ezeket a 
finomságokat. Nagyszerű al-
kalom a jóízű beszélgetésekre, 
találkozásokra, közös falato-
zásra.

Köszönjük az élményt Gabi-
nak, Tündének és Ferencnek! 

Kürtőskalács
Hozzávalók: 
1 kg liszt
5 dkg élesztő
20 dkg kristálycukor
15 dkg olvasztott margarin
1 kávéskanál só
2 tojás
 dl langyos tej

Fényesre dagasztani, kelesz-
teni, majd újra átgyúrni 

Kb. 6 db nagyobb kalács lesz 
ennyi tésztából. 6 darabra szét-
szedjük, darabonként 120-150 
cm hosszú, kisujjnyi vastag-
ságúra sodorjuk.

A sütőfát alaposan beolajoz-
zuk, majd rátekerjük hézago-
san a kisodort tésztát. Az elejét 
és a végét elbújtatjuk, hogy le 
ne essen sütés közben. A teke-
rés után hengereljük, amíg a 
csíkok összeérnek.

A tésztát átkenjük olajjal, 
majd cukorba forgatjuk. Ez a 
cukor fog rákaramellizálódni. 

Parázson sütjük.
Sütés után közvetlenül lehet 

darált dióba, vaníliás cukorba, 
kókuszba, fahéjas cukorba stb. 
forgatni. Hűlés után lecsapjuk a 
sütőfáról. 

Óvatosan essünk neki a forró 
finomságnak, amelynek illata 
már messziről odavonzza a kifi-
nomult orrokat! 

Gofri
Hozzávalók:
1 kg liszt
2,5 l tej
7 egész tojás
38 dkg vaj
5 dkg élesztő
Pici cukorral felfuttatjuk az 

élesztőt. A vajat elmorzsoljuk 
a liszttel, tojással, tejjel, felfut-
tatott élesztővel. Nagyon forró, 
kiolajozott gofrisütőben sütjük 
ki. Ha szabad tűzön készül, ak-
kor mindkét oldalán forgatva.

Nagyon finom lekvárral, de 
Gabi mennyei tejfölös mártását 
feltétlenül ki kell hozzá próbál-
ni – tejföl, só, póréhagyma ap-
róra vágva, petrezselyem. 

Áprilisi programkínála-
tunk:

április 1. csütörtök 
Ablakos kiállítás - Kovács 

Györgyné falunkbeli alkotó 
festményei 

április 7, 14, 21, 28 szer-
dánként 10:30 óra 

SétálÓRA – irodalmi, beszél-
getős séta a falu különböző ré-
szein a hirdetések szerint 

április 10-11.  
szombat - vasárnap
Költészet napja alkalmából 

játékra invitáljuk Pilisboros-
jenő lakóit!  Aki kedvet érez 
és örömmel csatlakozna, az 
akassza ki kapujára ezen a hét-
végén a legkedvesebb versét 
nyomtatva, vagy akár kézzel 
írva. Több példányt is ér ki-
helyezni, hogy az arra sétálók 
vihessenek belőle. A hétvégi 
sétát szeretnénk kicsit színesí-
teni, egymást megörvendeztet-

ni. Vajon mennyi verset tudunk 
összegyűjteni a faluban két nap 
alatt?

Továbbra is várjuk a falu-
beliek kedvenc verseit, saját 
költeményeit a muvhaz@pilis-
borosjeno.hu címre, hogy közö-
sen megünnepelhessük ezt az 
alkalmat.

Sajnos a márciusra hirde-
tett Bolhapiac és Magbörze a 
vírushelyzet alakulása miatt 
elmaradt, ezért most nem hir-
detjük előre ezt a programot. 
Amennyiben már lehetséges, 
akkor mindenképp megtartjuk 
egy szombati napon. A faluban 
elhelyezett hirdetőtáblákon, fa-
cebook oldalunkon, az önkor-
mányzat LED-falán ezt időben 
fogjuk meghirdetni.

Terveink között szerepel még 
szabadtéri játszótéri kézműves 
foglalkozás az újrahasznosítás 
jegyében. 

Tanfolyamvezetőinkkel is 
tartjuk a kapcsolatot, hogy 
amint lehet, indulhasson a 
Zumba, a Hip-Hop, az Akroba-
tikus rock & roll, folytatódjon a 
Táncház. Várjuk, hogy új alkal-
makat teremthessünk a talál-
kozásokra.  

Fiala Krisztina 
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Hírek röviden
ELSŐ IDEI KÖZMEGHALLGATÁS

2021. március 29-én 17 órakor a Reichel 
József Művelődési Házban kerül sor az 
első közmeghallgatásra, melynek lebo-
nyolítására a tavalyi gyakorlat szerint 
kerül sor. A termet a COVID előírásoknak 
megfelelően fogjuk székekkel berendezni. 
Helyfoglalás érkezési sorrendben, a sza-
bad helyek függvényében.
A közmeghallgatás moderált lesz, egy-
szerre egy helyi lakos tehet fel kérdéseket 
2-3 percben a köz érdekeit megjelenítő 
(nem egyedi hatósági ügyek) kérdések-
ben. Ha minden kérdező szót kapott, ak-
kor egy második körben újra felszólalhat 
minden résztvevő. Élő közvetítés lesz 
a rendezvényről az Önkormányzat Fa-
cebook oldalán, ahol hozzászólásként 
kérdéseket lehet feltenni, melyek felol-
vasásra kerülnek a közmeghallgatáson. 
A kérdéseket e-mailben is fel lehet tenni: 
kozmeghallgatas@pilisborosjeno.hu. Az 
itt feltett kérdésekre a törvény szerint az 
Önkormányzatnak 15 napon belül vála-
szolnia kell. A lakók egészsége érdekében 
javasoljuk, hogy a személyes részvétel he-
lyett éljenek ezzel a lehetőséggel. 
További időpontok 2021-ben:
szeptember 20-án 17.00–19.00
november 15-én 17.00–19.00
Ezek közül az egyiket a külső településré-
szen rendezzük majd meg a szabad ter-
mek függvényében.

DR. VITÁLYOS ESZTER ÁLLAMTITKÁR LÁ-
TOGATÁSA PILISBOROSJENŐN

Dr. Vitályos Eszter államtitkár asszony 
2021. március 3-án ismét tiszteletét 
tette településünkön. A jóhangulatú 
megbeszélésen bemutattuk neki gond-
jainkat, előrelépéseinket és a beruhá-
zásainkkal kapcsolatos terveinket. A 
személyes megbeszélést pár nappal 
később online videóhívás követte, mely-
ben bemutatta az új 7 éves uniós ciklus 
várható pályázati lehetőségeit.

ELHUNYT FALUNK DÍSZPOLGÁRA, PROF. 
DR. DR. CORNELIUS PETRUS MAYER

Cornelius Petrus Mayer katolikus teoló-
gus 1929. március 9-én született Pilisbo-
rosjenőn és 2021. március 8-án, egy nap-
pal 92-dik születésnapja előtt halt meg 
Würzburgban.

Cornelius Mayer a sváb kitelepítések 
során hagyta el Pilisborosjenőt és csa-
ládjával együtt Walldürnben talált új 
otthonra. Ágoston-rendi gimnázium-
ba járt és 1949-ben döntött úgy, hogy 
maga is szerzetes lesz. Teológiai és filo-
zófiai tanulmányait a Würzburgi Egye-
temen fejezte be. Pappá 1955. március 
26-án szentelték. Egy évtizedig dolgo-
zott a Szent Ágoston kolostor szeminá-
rium prefektusaként és igazgatójaként, 
mielőtt doktori tanulmányokba kezdett. 
Kutatásai során Augustinus von Hippo 
munkájára szakosodott, a teológiai dok-
tori címet summa cum laudéval 1968-
ban Würzburgban szerezte meg. 1973-
ban fejezte be habilitációját, melynek 
eredményeképpen a dogmatika és a 
dogmatika történetének tanárává avat-
ták. Miután több egyetemen is tanított, 
1979-ben kinevezték a szisztematikus 
teológia professzorává a gießeni Justus 
Liebig Egyetemen, amelyet 1995-ig,ben 
nyugdíjba vonulásáig töltött be. Ő volt 
az alapítója 2001-ben és tudományos 
igazgatója a Würzburgi Egyetem Ágos-
ton-rendi Kutatási Központjának. 2009-
ben lett településünk díszpolgára. Nyu-
godjék békében!

TÜCSÖK UTCAI VÉLEMÉNYEK GYŰJTÉSE

A 2020. júniusában lezúduló villámár-
víz óta a Tücsök utca északnyugati, 
Solymár felé eső vége le van zárva. Az 
útszakasz felújítására sikeresen pályáz-
tunk, így 35,646 millió forintos támo-
gatással, plusz 10%-os önrésszel 2021. 
december 1-ig meg kell valósítanunk 
az útszakasz felújítását. Ennek kereté-
ben egy erősebb, tartós útszerkezetet 
építtetünk. A szóbanforgó útszakasz 
forgalomba helyezéséről, használatá-
nak módjáról megkérdeztük a helyieket 
kérdőív formájában.

CSERJEIRTÁS ÉS TURIZMUS – MEGBE-
SZÉLÉS A DUNA-IPOLY NEMZETI PARK 
MUNKATÁRSAIVAL

Tömöri Balázs polgármester, Antono-
vits Bence és Dömötörfy Zsolt képvi-
selők a Duna-Ipoly Nemzeti Park (DIN-
PI) munkatársaival 2021. március 3-án 
online megbeszélést tartottak több ak-
tuális témában. 
Egyrészt érdeklődtek a háromoldalú – a 
Pilisi Parkerdővel együtt – megkötendő 

szerződésről, melyben írásba fektetnék 
a falunkat érintő kérdések kapcsán ter-
vezett együttműködéseket. A korona-
vírus miatt tavaly óta húzódó formális 
megállapodás idén nagy eséllyel alá-
írásra kerülhet, de vannak olyan sürgős, 
megtárgyalandó ügyek, amelyek ezt 
nem tudják megvárni. Ezért március 16-
án a DINPI munkatársa Komlós Tibor 
alpolgármesterrel közös terepszemlét 
tartottak Pilisborosjenőn és környékén, 
hogy a nemzeti parki szakemberek ta-
nácsaikkal segítsenek megoldást talál-
ni a megnövekedett turizmus kapcsán 
felmerült kihívásokra olyan eszközök-
kel, melyet az önkormányzat akár saját 
erőforrásból és eszközökkel telepíthet 
közigazgatási területén, a faluban és 
környékén. Másrészt a megbeszélé-
sen téma volt Solti András – Várvölgyi 
földtulajdonos – cserjeirtása is. További 
részletek a pilisborosjeno.hu-n.

BERUHÁZÁSOK AZ ISKOLÁBAN
Március első hetében látványos fejlő-
dés történt a tornaterem építésében, 
elkészült a tető és helyükre kerültek az 
ablakok. Az átadás maximum 180 napot 
csúszhat amiatt, mert a kivitelező HC 
Építők az építkezést felügyelő Beruhá-
zási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemel-
tetési és Közbeszerzési Zrt. nem tudta 
időben közölni energetikai elvárásait, 
ezért az ezzel kapcsolatos beszerzések 
késve tudtak megindulni. Megállapo-
dás történt a kivitelezőkkel arról, hogy 
az ingatlanon belüli csatornavezeték 
cseréjének és fejlesztésének költségeit 
50-50 százalékos arányban vállalják az 
önkormányzattal. Az önkormányzat a 
Fluarttal meghosszabbította a parkoló 
bérleti szerződést. 
A tankerület beruházásának köszön-
hetően kicserélték a két épület között 
található bejáratokat, az új szárnyban 4 
tanterem kialakítása van folyamatban, 
valamint mosdók kiépítésére is sor ke-
rült.

KORONAVÍRUS ELLENI GYÓGYSZERT 
GYÁRTÓ ÜZEMET ADTAK ÁT 
PILISBOROSJENŐN

A Meditop Gyógyszeripari Kft. több 
mint 1,6 milliárd forintért fejlesztet-
te pilisborosjenői üzemét 1,5 milliárd 
forintos kormányzati támogatással. A 
beruházásnak köszönhetően 230 mun-

Mozaik
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Mozaik

kahely megőrzése vált biztossá, és 10 új 
jött létre. Az üzemet átadó Varga Mihály 
pénzügyminiszter fontosnak nevezte, 
hogy a cég olyan berendezéseket vásá-
rolt, amelyek a koronavírusos betegek 
gyógyításához használt készítmények 
gyártásához és fejlesztéséhez szüksége-
sek. Kiemelt helyen szerepel a Favipira-
vir tabletta előállítása, amelyet a hazai 
ellátásban is alkalmazhatnak. A vállalat 
az elmúlt 3 hónapban 5 millió tablettát 
gyártott. A Meditop fejlesztése része az 
Egészségipari Támogatási Programnak, 
amelynek keretében eddig közel 50 vál-
lalkozás 70 milliárd forintnyi beruházá-
sáról született megállapodás.

FALUNKBAN 145 KORONAVÍRUS-FERTŐ-
ZÖTTET REGISZTRÁLTAK 2020. MÁRCIUS 
4. ÉS 2021. FEBRUÁR 14. KÖZÖTT

Nyilvános az az adatbázis, melyben te-
lepülésenkénti lebontásban megtekint-
hetőek az elmúlt egy év megbetegedé-
sei.
A szomszéd települések számaiból:
Üröm 365, Budakalász 582, Solymár 
409, Pilisvörösvár 583, Pilisszentiván 
146
Időbeni eloszlásról nem lehet tudni 
semmit, de azt igen, hogy berobbant a 
járvány harmadik hulláma. A gyönyörű 
tavaszi idő felszabadulttá tesz minden-
kit, de az előrejelzések szerint most jön 
a neheze, ezért az eddigieknél is jobban 
kell vigyázni egymásra.
Településünkön az oltások az országos 
rend szerint zajlanak, akik még nem re-
gisztráltak oltásért, itt megtehetik: vak-
cinainfo.gov.hu.

JAVULHAT A HÉTVÉGI PARKOLÁSI HELYZET

Felmérések szerint a Budapest kör-
nyéki túraútvonalak közül Pilisboros-
jenő kétszer is szerepel a tízes listán a 
járvány miatti rendezvénytilalomnak 
köszönhetően, mely jelentősen terheli 
falunkat. Örömmel tapasztaltuk, hogy 
intézkedéseink  – útlezárások, új parko-
lók kialakítása, szórólapok osztása túra-
útvonalakról és parkolókról – hatásai a 

március 15-i hosszú hétvégén már érez-
hetően javítottak a játszótér környékén 
lakók életén. Az egész településre kiter-
jedő, komplex megoldáson két team is 
dolgozik, egymással folyamatosan kon-
zultálva: forgalomtechnikusok és ke-
rékpárút-építők. Egyeztettünk továbbá 
a Duna Ipoly Nemzeti Parkkal is, akik a 
segíteni fognak minket a faluban kihe-
lyezendő táblák tartalmának gyártásá-
ban. Köszönjük a polgárőrök munkáját, 
akik szabadidejüket a falu nyugalmának 
elősegítésére áldozzák.

LAZARETH KÖZVILÁGÍTÁS

A közbeszerzés pályázatát elnyert 
WG-Immo Kft. bruttó 36 687 676 Fo-
rintért vállalta el Lazareth közvilágítá-
sának terveztetését, engedélyeztetését, 

kivitelezését és üzemeltetésre átadását 
az ELMÜ-nek. Az engedélyeztetési folya-
mattól függően, várhatóan nyár elején 
üzembe helyezik a falu megjelenéséhez 
illeszkedő 120 LED-es kandellábert. A 
projekt költségét az ingatlantulajdono-
sok által befizetett keret fedezi.

2 VÉDŐNŐJE VAN FALUNKNAK

Duduschné Balogh Mária személyében 
március közepe óta új védőnője van Pi-
lisborosjenőnek, a következő Hírmon-
dóban olvashatják majd bemutatkozá-
sát. Fogadjuk szeretettel, és egyúttal 
hálásan köszönjük Schieszlné Zsedényi 
Beatrix védőnő hosszú ideje tartó he-
lyettesítési munkáját. 

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: Barna Zsolt, Bereczky Ákos, Bozsódi Borbála, Darabos Eszter, Dienes Dóra, 
Fiala Krisztina, Jámbor László, Máté Krisztina, Szabóné Kárpáti Klára, Szegedi Ferenc, 
Szénási Éva, Varsányi Zsuzsa, Wilheim Péter
Nyomda: B32 Nyomda Kft.   
Felelős vezető: Deák Kinga
E-mail: szerkesztoseg@pilisborosjeno.hu

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.
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Pilisborosjenő
2021. június 18-20.
Pótdátum: 2021. augusztus 27-29.

Barabás Lőrinc Live Act

Rutkai Bori

Bandája

GreCSÓKOLlár

Németh Juci és
G. Szabó Hunor duó

Beck Zoli

szerző
i est

 Szeder duó

Csaknekedkislány

Swing á la Django 

és Horányi Juli

Müller
 Péter

Sziá
mi A

ndFrie
nds

Harcsa Veronika és 
Gyémánt Bálint
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