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299 millió Ft támogatást 
nyert a falu – 6.  oldal

A falubúcsú a templomunk névnapja

A névadás egészen különleges kapcsolatot te-
remt a névadó és a névvel megajándékozott vi-
szonyában. Gondoljuk meg, mennyi mindennek 
adunk nevet, és ettől kezdve hozzánk tartozó-
nak, a miénknek érezzük, akár személyről, akár 
tárgyról van szó. Így van ez a templomaink ese-
tében is. Már az építés előtt megfogalmazódott 
az építtetőkben a kor vagy hely eseményeihez 
kapcsolódóan, hogy kinek, minek a tiszteletére 
emelik a templomot. Meghúzódhatott a név 
mögött kérés, hála, de mindenképpen az égi-
ekkel való kapcsolódás fejeződött ki benne. En-
nek a névnapnak az ünnepe a templombúcsú. 
A templommal rendelkező falvakban ez há-
romnapos esemény volt. Ilyenkor nem csak a 
közelben, hanem a messzi távolban élő roko-
nok is eljöttek, és a családok a faluban együtt 
ünnepeltek. A lényeg a találkozás, a közösség, 
az együtt ünneplés megélése volt. Az első nap 
ünnepi szentmisével kezdődött, utána ünnepi 
ebéd a hozzátartozókkal, délután litániát imád-
koztak a templomban, majd este táncos mula-
tozással zárult a nap. Ilyen esemény 
minden faluban csak egyszer volt egy 
évben. A társadalmi és életmódbeli 
változások miatt ezt a szép hagyo-
mányt is engedtük lassan lecsupa-
szodni. Falubeli időseink még biztosan 
tudnak saját emlékeket felidézni a ko-
rábbi templombúcsúk eseményeiből.

A falu templomának névadója Szent 
Vid és a tizennégy Segítő Szent. Az ő tisztele-
tükre emelték a templomot a birtokos klarisz-
sza nővérek 1756-ban. A Szicíliából származó 
Szent Vid a gyermekszentek sorába tartozik. 
Rövid életéről keveset tudunk. A Magyar Kato-
likus Lexikonban ez áll róla: „Vitus, (Vid, Vida) a 
fiatalkori tisztaság védőszentje. A 7. század le-

gendája szerint gazdag, pogány családban szü-
letett. Kisgyermekként keresztelkedett meg. 
7 éves volt, amikor apja hittagadásra akarta 
kényszeríteni. Megkínozták, de egy angyal ki-
szabadította, s a dajkájával, Kreszcenciával és 
nevelőjével, Modestusszal Itáliába, Lucaniába 
menekült.” Sok csodás gyógyulást tulajdonítot-

tak neki. Még Diocletianus császár (284-305) 
is magához kérette, hogy fiát, aki epilepsziában 
szenvedett, meggyógyítsa. Vid ezt meg is tet-
te, de az isteneknek nem áldozott, ezért ismét 
megkínozták. Az Úr angyala újból megszabadí-
totta, és társaival visszatért Lucaniába. Itt halt 
vértanúhalált.

Szent Vid emléknapja és egyben a mi temp-
lomunk névnapja június 15-e. Amennyiben 
hétköznapra esik, akkor a hozzá közel eső va-
sárnapon tartjuk a templombúcsút. 

Szent Vid alakja példa számomra az elkö-
teleződésre, a gyermeki tiszta szívvel való 
ragaszkodásra. A kitartásra abban, amit és 
akinek hiszek. Számomra a templomhoz ra-
gaszkodás különösen szép élménye, amikor a 
szentmiséken, kívül egy-egy ünnepi díszítés, 
vagy a rendszeres takarítás során közösen 
gondozzuk a ránk bízott istenházát. Ilyenkor 
másképp vagyunk együtt, kialakulnak jó be-
szélgetések, vagy csak egyszerűen jókedvűen 
alkotunk valami szépet, aminek azután mások 

is örülnek. Egy-egy ilyen alkalom után 
az együtt ünneplés is bensőségesebb. 
Nem csak arcról ismerjük egymást, ha-
nem már névről is, és van közös élmény, 
ami térben és időben összeköt bennün-
ket. Ahogyan a faluközösség gondozza, 
szépíti a falut, ugyanúgy az egyházköz-
ség tagjai a templomot. Ha én is belete-
szem a közösbe, amit tudok, akkor én is 

részese vagyok a közös örömnek, ünneplés-
nek, vagyis aktív tagja a közösségnek. Lehet, 
hogy ez néha csak egy pozitív odagondolás, de 
én ezt vallom. Mindannyian megtesszük, ami 
módunkban áll azért a jóért, amiben hiszünk, 
így építjük együtt a számunkra életet adó kö-
zösséget. 

Hónapról hónapra falunkban élőket kérdezünk meg arról, hogy miképpen élnek meg 
jeles napokat, ünnepeket, vagy mit ad nekik az adott hónap, évszak. Neves ünnepünk 

apropóján Légrádi Gabriella  keresztes nővért kértük meg, 
ossza meg velünk gondolatait.

 A lényeg a találkozás, a közösség, 
az együtt ünneplés megélése volt

„

Melléklet:
Várakozási engedélyek
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Pilisborosjenő Német Nemzetiségi 
Önkormányzatának hírei

A község lakói egységesen római katoliku-
sok voltak. A teljesen homogén lakosság 
életmódja is egységes volt. Az első világ-
háborúig, de még a két háború között is 
mindenki az írott és íratlan törvények, 
szokások szerint élt. Ennek menetét a val-
lásosság, az egyházi ünnepek, valamint az 
évszakok változásához kapcsolódó mun-
kák határozták meg. A falu egységéből 
következett, hogy mindenki egyszerre és 
egyformán ünnepelt. Az év folyamán úgy 
az egyházi, mint a világi ünnepeket méltó-
an megtartották, mert a nehéz munka kö-
zepette ezek jelentették a kikapcsolódást. 
Május végén, az utolsó vasárnapi szentmi-
se után emlékezünk meg a Hősök Napjá-
ról, a templomkertben álló Hősök Emlék-
műve előtt tisztelegve, koszorút helyezünk 
el és közösen énekeljük el minden évben 
az alábbi éneket:

1925. március 22-én rakták le az emlék-
mű alapkövét és május 24-én állították fel 
az első világháborúban elesettek emlékére 
a templomkertben. Payer János főjegyző 
mellett József királyi főherceg tartotta az 
ünnepi beszédet. Az első világháborúba 
bevonult borosjenői katonák száma 372 fő 
volt, hősi halált halt 67 fő, az utolsó hadifo-
goly 1933-ban érkezett haza a Szovjetuni-
óból, nevét szintén rávésték a hősök szob-
rán a márványtáblára. Sajnos nem kellett 
sokat várni, és a második világháborúban 
újabb 69 fő halt hősi halált, nevük szintén 
rákerült az emlékműre.

Pünkösd után két héttel az egész falut 
megmozgató egyházi ünnep következett: az 
Úrnapja. A férfiak elkészítettek négy lomb-
sátrat a négy égtájnak megfelelően. Az első 
a mai Fő út 12. előtt, a második a Budai út 
57. alatti ház bejáratánál, a harmadik a Kos-

suth téren, az utolsó pedig a Fő út 57. előtt 
állt. A körmenet útvonala a templomtól in-
dult a Fő utcán és Híd utcán át a Budai útra, 
majd onnan újra a Fő utcán keresztül vissza 
a templomba. A körmenetek útja az 1950-
es években egyre rövidült, ma már csak a 
templomot kerüljük meg.

Június 15-én Szent Vid napján ünnepli a 
község a búcsút. Mióta az Úrnapját vasár-
nap tartják, ez a két ünnep gyakran egybe-
esik. Régen nagy búcsúk voltak. A rokonok 
,az ismerősök ilyenkor jöttek vendégség-
be, így egyszerre volt egyházi és családi 
esemény is. Az ünnepélyes – körmenetes 
– nagymise után kiadós, többfogásos ven-
dégebéd következett. A fiataloknak minden 
vendéglőben fúvós zene szólt, a gyerekek-
nek a patak partján, a Budai úton körhinta, 
hajóhinta, céllövészet, búcsúsok nyújtottak 
vidám szórakozást.

Fontos hír! Önkormányzatunk indult 
az Útmenti keresztek felújítása 2021 pá-
lyázaton és nyert 650.000 Ft támogatást, 
melyből a Kálvária-dombi három kőke-
resztet fogjuk felújítani teljeskörűen.   

Szegedi Ferenc, a NNÖ elnöke
Archív fotó: Gröschl György, Gröschl Györgyné 
Götz Mária: Szülőföldünk Pilisborosjenő 2000

A régi idők szokásairól és a Hősök Napja megemlékezésről

Katonatemetés a fronton

So weit entfernt von ihrer Heimat

auf einem Schlachtfeld weit und gross, 

dort liegen Freund und Feind gebettet, 

so friedlich in der Erden Schoss. 

Wer kennt sie, die dort sanfte ruh’n

wer weiss die Namen und die Zahl, 

von denen, die ihr junges Leben

geendet in dem Jammertal.  

Oly messze távol hazájuktól,

Távoli nagy csatamezőn

Barát ellenséggel pihen

Békésen, csendben föld ölén.

Ismeretlen szelíd alvók,

Senki sem tudja, kik vagytok,

Hogy hívnak és mennyien vagytok

A siralomnak völgyében.

Sváb sarok
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Jegyzet

Falugondnoksági életképek
Szerteágazó tevékenységeiket tematikus csokorba szedve próbálja 

bemutatni Komlós Tibor alpolgármester alábbi írásában.  Ha valaki kedvet 
érez csatlakozni hozzájuk, megteheti, mert munkatársat keresnek.

Nem találtuk még meg az ideális jelöltet, 
ezért továbbra is várjuk azt a jelentkezőt, 
aki rendelkezik jogosítvánnyal, készség 
szinten tudja kezelni a gépeinket és ru-
galmasan tudja kezelni a munka hirtelen 
változásait.

De olykor éppen hogy monoton a mun-
ka, például amikor a közel kétszázezer 
négyzetméter zöldterületet kezeljük. A 
frekventált köztereket, a forgalmasabb 
utak mentét és a parkokat három hetente 
vágjuk. Máshol az allergén növények visz-
szaszorítása, a virágzás megakadályozása 
a szempont.

Intézményeink igényeit is próbáljuk ki-
elégíteni, jelenleg például azon dolgozunk, 
hogy új helye legyen a Máltai boltnak a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
közelében, mert így könnyebben tudják 
egymás munkáját segíteni. 

Az útfelújításokhoz idén más koncepciót 
választottunk. Egyrészt zajlanak tovább az 
apróbb kátyúk javításai a mi gépünkkel, 
másrészt viszont faluszinten felmértük 
azokat a nagyobb úthibákat, melyekkel a 
mi gépünk már nem bírna el. Ezer négy-
zetméternyi munka jött össze és erre meg-
hívásos pályázatot írtunk ki. Viszont en-
nek lezártáig is szeretnénk haladni, ezért 
három neuralgikus helyre kiküldtük a 
Temető utcai felújítást jól kivitelező céget. 
Így készülhetett el a Gárdonyi és Hunyadi 
utca találkozásánál az útburkolat – amely 
a vízelvezetés rekonstrukciójával folyta-
tódik, de az áteresz tisztítását az önkéntes 
tűzoltók már elvégezték –, valamint zajlik 
a Széchenyi utca torkolatának javítása, 
mely nagyobb munkának bizonyul, mint 
amire számítottunk, mert kiderült, hogy 
az út alatt lévő vízelvezető rendszer több 
helyen beszakadt, ez okozta a süllyedést. A 
lap megjelenésekor azonban valószínűleg 
ez a munka is kész lesz. Ha itt végeznek, 
akkor az Erdő utca aljának rendbehoza-
tala következik. Kérjük az érintettek türel-
mét, a munkák az időjárás függvényében, 
jó tempóban haladnak. Kérjük, hogy eset-
leges észrevételeikkel ne a munkásokhoz 
forduljanak, mert nem kompetensek dön-
téseket hozni.

A falu más részein is zajlanak a felújítá-
sok, a Bor utcai projektnél az elöregedett 
ívóvíz hálózat cseréje megtörtént. Elha-
tároztuk ugyanis – és ebben a DMRV is 
partner –, hogy minden útfelújítás előtt 
kicseréljük a régi eternit csöveket kor-
szerűre, mert így kisebb annak az esélye, 
hogy csőtörés miatt fel kell bontani az új 
útfelületet. A Kossuth téri áteresz javítása 
a lap megjelenésekor már megkezdődik, 

de lapzártakor már megvan a nyertes ki-
vitelező, gyártás alatt vannak a szükséges 
elemek. Lazareth egy részén már megvolt 
a közvilágítás próbaüzeme, jól tartják ők is 
az ütemtervet. 

Építkezéseink az elvárt ütemben halad-
nak, nem segítette őket az elhúzódó tél és 
a két hete tartó esőzések. A tornateremnél 

az utolsó bejáráson felvetettük, hogy 
szerencsés lenne egy térelválasztó a 
párhuzamos tornaórák lebonyolítá-
sához. Van még lehetőség a kérésünk 
teljesítésére, bár már saját fedezet 
terhére. Szintén saját forrásból, de 
arra is lesz lehetőségünk, hogy a tor-
nacsarnok új csatorna rendszerére rá-
köthessük az iskola hálózatát is, amit 
egyúttal meg is újítunk. Emiatt nyáron 
az iskolaudvar nem lesz használható.

Intézem a faluban garázdálkodó 
vaddisznók ügyével kapcsolatban a 
Pilisvölgye Vadásztársasággal a keret-
szerződést. A vadászok ennek birto-
kában szakmailag elemzik és kezelik 
a helyzetet, betartva az országos sza-
bályokat. 

Tárgyalásos úton sikerült elérni, hogy 
évente háromszor nem csak nylonban 
helyezhetünk ki zöldhulladékot. Ugyan 
eddig is elvitték néha a rőzse kupacokat, 
de nem lett volna kötelességük. Most 

viszont évi három alkalommal korlátlanul 
kihelyezhetők. Legközelebb június 25-én vi-
szik. Arra figyeljünk azonban, hogy legyenek 
összekötve, és nem véletlenül a megadott 
méretekben. Legyünk figyelemmel arra, 
hogy a munkásoknak egész nap ezeket kell 
majd rakodni. Annak pedig, hogy csak a tava-
lyi és idei zöldhulladékos zsákokat fogadják 
el az az oka, hogy a korábbi években használt 
gyűjtőzsákok nem bomlanak le, az újakat pe-

dig az ágakkal együtt lehet a komposztálóba 
dobni, mert lebomló műanyagból készültek. 
Szerencsére a lakosság egyre tudatosabb, 
bár még tanulnunk kell a minőségi szelektív 
hulladékgyűjtést. Elég ehhez a kuka mellé 
kapott matricát követni. A sütőolaj-gyűjtés 
lehetőségével nagyon sokan élnek a Falu-
gondnokság udvarán és már sokan kérdezik 

Tárgyalásos úton sikerült elérni, hogy a zöld-
hulladékok évi három alkalommal korlátlanul 
kihelyezhetők. Legközelebb június 25-én viszik.

„
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Hivatal

 A témához kapcsolódó paragrafus: 28. § 
(1) Aki hétköznapokon 19 és 7 óra között, 

szombaton 9 óra előtt és 17 óra után, vasár-
nap és ünnepnapokon kertépítéssel és fenn-
tartással kapcsolatos zajt keltő tevékenységet 
(robbanómotoros fűnyírás, motoros fakivá-
gás, kerti traktor működtetése) végez, meg-
sérti a közösségi együttélés alapvető szabálya-
it  és természetes személy esetén kétszázezer, 
jogi személy és jogi személyiséggel nem ren-
delkező szervezet esetében kétmillió forintig 
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cse-
lekmény miatt a közterület-felügyelő ötvene-
zer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat 
ki. 

Ha tehát este, korán reggel vagy vasárnap, 
pünkösdhétfőn – vagy majd a péntekre eső 
augusztus 20-án – szól ránk, bizony igaza van. 
Tegyük ilyenkor félre a gépet, és válasszunk 
inkább valami csendesebb kerti munkát kézi 
szerszámmal.

A téma kapcsán fellángolt Facebook vita 
apropóján újra átnézte a hivatal a helyi ren-
deletet és úgy találta, hogy bár ősszel sikerült 
ellentmondásokat felszámolni, még mindig 
található benne pár tisztázandó fogalom (vé-
gezhető tevékenységek például). A kormány-
rendelet előírásai jelenleg szigorúbbak a mi-
énknél, ezért ezek kényszerű átvezetése után 
szigorúbb lesz helyben a szabályozás.

Igaza van-e a szomszédnak, 
amikor megkért, hogy 

ne nyírjak füvet? 
Cikksorozat jogainkról és kötelességeinkről

tőlem az idei elektronikai hulladékgyűjtés 
időpontját, amiről szintén sikerült megálla-
podnunk (lásd rövidhírek között).

Kevésbé vagyok elégedett a köztéri sze-
metesek sorsával, mert lehet mondani, hogy 
kevés van belőle, de ezt elég nehéz megí-
télni akkor, amikor tele van bezacskózott 
kommunális hulladékkal. Ennek ellenére a 
közeljövőben telepítünk még pár darabot, 
hátha nem az lesz az eredménye, hogy még 
több illegális hulladékot helyeznek bele. 
A turisták szemetével kapcsolatban pedig 
támogatom a Pilisi Parkerdőt abban, hogy 
arra érdemes mindenkit nevelni, hogy vigye 
haza a szemetét. Ha idefelé elbírta, hazafelé 
sokkal könnyebb lesz. 

Két hónappal ezelőtt elkezdtük az egyez-
tetést a levendulásnál és a Határ úton elhe-
lyezendő sorompó ügyében, azóta egy nagy-
vonalú helyi lakostól ajándékba megkaptuk 
őket, amit ezúton is nagyon köszönünk. Az 
elhelyezése van már csak hátra, a termé-
szetbe innentől már nem lehet behajtani 
autóval. A régóta kihelyezett tábla mellett 
most már fizikai akadálya is lesz ennek. 

A játszótér környékén és a Kevélyhegyi 
út végén a tömeges parkolásoknak is vége. 
Erről olvashatnak az újság más cikkében 
és megtalálhatják a várakozási engedé-
lyeket is. A táblák már pár hete előzetesen 
megrendelésre és kihelyezésre kerültek.

Szóval ez az időszak is sok munkával telt, 
átmenetileg a Hírmondót is mi terjesztjük. 
Nagy öröm, hogy e sorok írását követő 
hétvégén diákok érkeznek a falunkba 
közösségi szolgálatra környezetünket 
szépítő munkákra (pataktisztításnál, falak, 
korlátok és buszmegállók festésénél). De a 
diákok ellenére kreatív, jó gondolkodású, 
jogosítvánnyal rendelkező munkatárs je-
lentkezését is várjuk.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsérté-
sének jogkövetkezményeiről az önkormányzat  9/2017. (III. 31.) 
rendelete szól, amelyben megjelennek az országosan érvényes 
előírások is, melyeknél enyhébb szabályokat nem lehet hozni.

Jegyzet
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BizottságHivatal

A 2019-ben felállt új képviselő-testület az-
zal a céllal hozta létre a Külső-településré-
szek Bizottságát, hogy állandó képviseletet 
biztosítson az ott élőknek, és fókuszáltan 
foglalkozzon a terület fejlesztésével. Cé-
lunk volt, hogy külső bizottsági tagokként 
itt élőket vonjunk be a munkába, akik 
felbecsülhetetlen segítséget nyújtanak a 
helyzet megértésében, egyúttal közvetle-
nül csatornázzák be a helyi igényeket. Így 
kértük fel Kiss Ildikót, a Panoráma utcai, 
és Keresztes Gábort, a téglagyári telepü-
lésrészről.

Munkánkat már a választások előtt meg-
kezdtük: a külső-településrészen tartott 
lakossági fórumok segítettek átlátni, mi 
foglalkoztatja a helyieket, mik a legsürge-
tőbb teendők. Ez a munka volt az alapja a 
2020-ban végzett átfogó kérdőíves felmé-
résnek, amelynek alapján megalkottuk az 

egyes területek problématérképét, prio-
rizálva a teendőket. Nem volt kétségünk 
afelől, hogy a terület infrastrukturális fel-
zárkóztatása költséges feladat, ami önerő-
ből nem megvalósítható, így a teendőket 
fontosságuk mellett költségigényük sze-
rint is csoportosítottuk. A kéthetente tar-
tott bizottsági találkozók során egyszerre 
foglalkoztunk az önerőből megvalósítható 
feladatokkal, és dolgoztunk a jelentős be-
ruházási igényű fejlesztéseken. 

Nagy álmunk vált valóra, amikor a VE-
KOP 5.3.2-15 - Fenntartható Közlekedés-
fejlesztés Pest megyében című pályázatra 
olyan fejlesztési tervet adhattunk be, me-
lyet a problématérkép prioritása alapján 
készítettünk el. Még nagyobb volt az örö-
münk, mikor az igényelt 299 millió forint 
támogatást megnyertük, így a fejlesztések 
a közeljövőben megindulhatnak; először a 

konkrét tervezés kezdődik, ami várhatóan 
eltart ebben az évben, majd a közbeszer-
zési eljárások jogerős lezárulta után kez-
dődhet a kivitelezés. Ezzel a pályázattal 
megoldódik a buszmegállók problémája, 
járdát, gyalogátkelőhelyeket és közvilágí-
tást fejlesztünk, útfelújítást és parkolóépí-
tést végzünk. 

Szintén pályázati pénzből újulhat meg a 
Tücsök utca az év végéig, mely nem csak új, 
tartós útpályát, de az alatta elhelyezkedő 
régi eternitcső cseréjét és a vízelvezetés lo-
kális rendezését is magában foglalja. 

Olyan kisebb, önerőből megvalósítható 
fejlesztéseken is dolgoztunk és dolgozunk 
a következő időszakban is, mint a Panorá-
ma utcai pihenőpark kialakítása – amely a 
hiányzó közösségi teret pótolja majd –, az 
illegális hulladéklerakók felszámolása és 
a problémával leginkább sújtott területek 
megfigyelése, az utak rendszeres állagmeg-
óvó karbantartása, vagy a parkolási problé-
mák rendezése.

Azért dolgozunk, hogy a külső-település-
részeket minél jobban bevonjuk a falu vér-
keringésébe. A választási plakátok elhelye-
zésére készült, majd később hirdetőtáblává 
alakított felületekre igyekszünk eljuttatni 
minden információt, de ugyanúgy figye-
lünk arra, hogy a falusi rendezvényekbe is 
szervesen bekapcsolódhassanak az itt élők. 
Fontosak a területeken tartott személyes 
fórumok, fogadóórák, melyek megtartását 
a járvány akadályozta, de talán nem kell 
sokat várni ahhoz, hogy ismét lehetőség 
nyíljon ezekre. Nagy öröm, hogy a kezdeti 
bizalmatlanság után egyre többen keresik 
meg a bizottság tagjait, és kérik segítségün-
ket, vagy éppen ők ajánlják fel segítségüket 
annak érdekében, hogy jobb legyen Pilisbo-
rosjenő külső-településrészein élni.

Antonovits Bence
KTRB-elnök

A külső-településrészek
 fejlődéséért

A külső-településrészeket érintő problémák gyakran nem kezelhetők egy kalap alatt 
az ófaluéval. Míg az utak állapota vagy a vízelvezetés hiányossága Pilisborosjenő-szerte gondot 

okoz, addig az átmenő forgalom, az illegális szemétlerakás, a zebra és járdák hiánya, az ófalubeli 
szolgáltatások nehézkes elérése leginkább az ezeken a területeken élőket érinti.

Beszámoló a Külső-településrészek Bizottságának (KTRB) elmúlt másfél évéről
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299 millió forintból 
valósulnak meg a régóta 
vágyott helyi fejlesztések

Nagy összeggel járul hozzá az állam a település közlekedésfejlesztéséhez

Pilisborosjenő önkormányzata 299 
millió forintot nyert a VEKOP 5.3.2-15 - 
Fenntartható Közlekedésfejlesztés Pest 
megyében című pályázaton, aminek kö-
szönhetően számos szükséges fejlesztést 
végezhet el a külső-településrészen és az 

ófaluban. A tavaly novemberi pályázat-
beadást megelőzően – melyben megjele-
nítettük a külterületen végzett kérdőíves 
felmérésben jelzett igényeket is –  meg-

kerestük a Magyar Közút Zrt-t, valamint 
Solymár Nagyközség Önkormányzatát, 
és előzetesen hozzájárultak a tervezett 
fejlesztésekhez. A pályázat megírásában 
és menedzselésében képzett külső szak-
értők segítik az önkormányzatot. 

Az elnyert pályázatnak köszönhe-
tően a külső-településrészeken olyan 
évtizedes problémák szűnnek meg, 
melyet a kérdőíves felmérés során az 
ott lakók a legfontosabb helyre sorol-
tak. Mind a biztonság, mind a kom-
fortérzet jelentősen emelkedik majd 
a fejlesztés hatására. 

Közlekedésbiztonság 
a Bécsi út mentén

Régóta várt biztonságos, középszigettel 
ellátott gyalogátkelőhelyet alakítunk ki a 
Kövesbérci utca–Bécsi út és a Téglagyá-
ri út–Bécsi út találkozásánál. Sor kerül a 
közvilágítás kiépítésére is. A fejlesztésnek 
köszönhetően megszűnik a jelenlegi bal-
esetveszélyes helyzet, ami az elmúlt évek-
ben több emberéletet követelt.

Járdaépítés 
és a buszvárók cseréje 

Jó hír a tömegközlekedők számára, 
hogy valamennyi buszmegálló megújul 

és új utasvárót is kap. Nem csupán a 
meglévők cseréje valósul meg: a Kül-
ső Bécsi út 35., valamint a Téglagyári 
bekötőút megállókba szintén fedett 
utasvárókat építtetünk. Kialakíttatjuk 
a Téglagyári út megállójának Budapest 
irányába vezető párját, így a későbbiek-
ben nem kell Solymár, Szarvas megálló-
ig gyalogolniuk a fővárosba igyekvők-
nek. 

Ezzel párhuzamosan kiépítjük a busz-
megállók megközelítését szolgáló aka-
dálymentes járdát is, ezzel is fokozva a 
Bécsi út menti gyalogosközlekedés biz-
tonságosságát. 

A külső-településrészeken olyan évtizedes 
problémák szűnnek meg, melyet a kérdőíves felmé-
rés során az ott lakók a legfontosabb helyre sorol-
tak. Mind a biztonság, mind a komfortérzet jelen-
tősen emelkedik majd a fejlesztés hatására

„

Településfejlesztés
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Településfejlesztés

Úthelyreállítás és parkolóépítés 
a Kövesbérci úton

A Kövesbérci út megrongálódott alsó 
szakaszát szintén felújíttatjuk. Az asz-
faltburkolat helyrehozása mellett a gya-
logátkelőhelyhez vezető új járda is épül. 
A Panoráma utcai kereszteződés felett 
az úttal párhuzamos, 150 méter hosz-
szú parkoló megépítésétől azt reméljük, 
hogy megszűnnek a Panoráma utcában 
jelentkező parkolási problémák, és a 
hétvégén ide érkező turisták autói sem 
okoznak majd fennakadást. Ezzel együtt 
a csapadékvíz-elvezetés is megoldódik, 
valamint megszűnik a Kövesbérci utca 
bebetonozott áteresze is. A mederbe te-
relt víz így nem károsítja a felújított alsó 
szakaszt. 

További fejlesztések

Egy korábban elnyert pályázatnak kö-
szönhetően a Kövesbérci út–Panoráma 
utca által közrefogott önkormányzati tel-
ken A típusú sportpark létesülhet, amit 
az önkormányzat egy önerőből végzett 
pihenőpark-fejlesztéssel egészít ki. A 
terveket a lakosság bevonásával végle-
gesítjük, hogy a rendezés mindenki örö-
mére szolgáljon.

Az ófaluban a pályázat lehetőséget kí-
nál az egyre nagyobb terhet jelentő tu-
ristaáradat kezelésére, egyúttal a Fő út 
melletti gyalogosközlekedés is biztonsá-
gosabbá válik.

Biztonságos, térfigyelő rend-
szerrel ellátott P+R, B+R 
parkolóhelyek kiépítése

Mindannyiunkat érintő, égető problé-
ma, hogy hétvégenként tavasztól-őszig 
akár több száz autóval érkeznek ide ki-
rándulók, a levendulaszezonban még en-
nél is többen látogatnak a településre. Az 
autók elhelyezésére jelenleg csupán ide-
iglenes megoldások vannak. Ez a gond is 
hamarosan megoldódik. A jelentős gép-
járműforgalom fogadására P+R parko-
lót tervezünk az ófalu elején, megelőzve 
ezzel az ófaluban a tömeges gépjármű-
forgalom által okozott, balesetveszélyes 
helyzeteket. A tervezett P+R parkolók 
sorompóval, térfigyelő kamerával, jegy-
szedő épülettel, vízelvezetéssel, „Smart” 
megoldásokkal és elektromos autók 
számára létesített elektromos töltőállo-
mással épülnek meg. A P+R parkolók el-
helyezésére jelenleg két alternatív hely-
színjavaslat áll rendelkezésre, melyet a 
jövőbeni vizsgálatok és tervezés során 

fogunk pontosítani. Az egyik lehetséges 
helyszín a Budai úton, a tűzoltóság mel-
letti önkormányzati telek, a másik a Fő 
utcáról nyíló Trunk-telep melletti önkor-
mányzati telek. 

Járdafejlesztés 
az ófaluban

A jelenleg zajló bölcsődeépítés 
mellett egy 60 férőhelyes óvoda-
bővítés megvalósítását is tervezi 
az önkormányzat. Ezen ingatlanfej-
lesztéshez azonban infrastruktúra-
fejlesztésekre is szükség van, mind 
járda, mind parkolók kiépítése vo-
natkozásában. Ennek megfelelően 
a Kossuth tér–Prohászka Ottokár 
utcai kereszteződéstől hiányzó 
járdaszakasz kiépítése is megvaló-
sul a jelen beruházás során, mivel 
a tervezett ingatlanfejlesztéshez, 
a parkolók megközelítéséhez, a 
játszótérre tartó kisgyerekesek, 
babakocsisok biztonságos közleke-
déséhez  nagyon fontos a megfelelő 
minőségű járda kiépítése.

 Az Ilona utca–Fő út kereszteződésé-
től a Fő út 13. számig a buszmegállóhoz 
vezető gyalogos járda teljes mértékben 
hiányzik, a gyalogosok az útpályán kö-
zelítik meg a buszmegállót. A megálló 
megközelítése biztonságos járdán elen-
gedhetetlen, tekintettel a közelben lévő 
közszolgáltatási létesítményekre is, me-
lyek megközelítése közlekedésbiztonsá-
gi szempontból jelenleg nem megfelelő.

 Az Ilona utca–Fő utca kereszteződé-
sétől az iskolához vezető gyalogos járda 
annak idején alap és műszaki koncepció 
nélkül épült, ebből adódóan állapota 
máris jelentősen romlott. Ennek kor-
szerű és megfelelő műszaki színvonalú, 
közvilágítás-fejlesztéssel járó felújítása 
közlekedésbiztonsági szempontból elen-
gedhetetlen, tekintettel arra, hogy ezen 
szakaszon a gyalogosforgalom jelentős 
az általános iskola miatt. A pályázat ke-
retében felújíttatjuk a járdát, kiépíttetjük 
a közvilágítást, valamint a patakmeder 
falának stabilizálását is elvégeztetjük.

A pályázat megvalósítására 72 hónap 
áll rendelkezésre. A tervezés és közbe-
szerzés megtörténte után jövőre kezdő-
dik meg legkorábban a kivitelezés.

Antonovits Bence

Az ófaluban a pályázat lehetőséget kínál az 
egyre nagyobb terhet jelentő turistaáradat kezelé-
sére, egyúttal a Fő út melletti gyalogosközlekedés is 
biztonságosabbá válik

„
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Pályázataink 2021
Pályázat kiíró/Program neve Beadva Projekt leírás Pályázott összeg Megjegyzés

Megvalósítási fázisban
Pénzügyminisztérium 
Széchenyi 2020

Fenntartható 
közlekedésfejlesztés 
Pest megyében

2020.11.12 Közlekedésbiztonsági 
fejlesztések 299 303 251 szerződéskötés alatt

Erzsébet Ifjúsági Alap 
Nonprofit Kft.

Ifjúsági stratégiai 
dok. elkészítéséhez 
szakmai tanácsadás

2021.01.20 Ifjúsági stratégia alkotás 100 óra szakmai 
konzultáció

elnyert pályázat, megvalósígtás: 
2021

Belügyminisztérium Vis Maior 2020.06.18 Tücsök utca helyreállítás, 
vízelvezetés 55 462 185 2020. év végén nyert 

35.646.000+10%önrész

TINTA Könyvkiadó
Wekerle Sándor 
könyvtárbővítési 
pályázat

2020.11.11 Wekerle Sándor 
könyvtárbővítési pályázat

kedvezményes áron 
történő vásárlás

2020. év végén nyert közel 40.000 
forint értékben vásárlás

Belügyminisztérium Vis Maior 2019. Bor utca helyreállítása 11 820 000 elnyert pályázat, megvalósítás: 
2020-2021

Magyar Falu Program MFP-KTF/2020 2020.5.22
Közösségi tér, 
rendezvényterem és könyvtár 
kialakítása a régi iskolában, 
épületszigetelés

29 845 000 elnyert pályázat, megvalósítás: 
2020-2022

Belügyminisztérium Vis Maior 2019. Cigány-patak 
helyreállítása 17 963 000 elnyert pályázat, megvalósítás: 

2020-2021

Pénzügyminisztérium Bölcsődefejlesztés 2018.09.15 2 csoportszobás 
bölcsődeépítés 199 996 454

elnyert pályázat 
megvalósítás:2022.11.29.

a jelenleg elbírálás alatt lévő bölcsőde 
pályázat odaítélése esetén ez 

visszafizetésre kerül

EMMI C-típusú sportpark 2016.
C-típusú sportpark 
létrehozása 
Pilisborosjenőn

a 2016-ra benyújtott helyszínre 
bölcsőde épül, ezért egy A és 

egy B-típusú sportparkra kértük 
módosítani a BMSK-t és az EMMI-t

NKA Közgyűjtemények 
Kollégiuma 2020.10.30

Települési konyvtárak 
szakmai eszközfejlesztése, 
korszerűsítése

3 420 000 elnyert pályázat

EMMI
Közművelődési 
érdekeltségnövelő 
támogatás

2020.7.1
Könyvtár műszaki, technikai 
eszközállományának, 
berendezési tárgyainak 
gyarapítására

173 000 elnyert pályázat

Pénzügyminisztérium 
Pest Megye 
Önkormányzata

Pálos Ösvényen 2019.
Gesztenyés pihenőhely 
PBJ Oktató és Turisztikai 
Központ Pilisszentlászló

150 000 000 ez a Pilisszentlászlóval közös 
projekt teljes összege

Magyar Kormány

Nemzeti Köznevelési 
Infrastruktúra 
Fejlesztési Program, 
II. ütem

2014-ben 
benyújtott, 
pü-i forrás 
megítélve: 

2020.06.23.

Német Nemzetiségi 
Általános Iskola és AMI 
tornaterem építése

497 986 470 elnyert támogatás, megvalósítás: 
2020-2021

Elbírálásra váró - 2021
Pénzügyminisztérium 
Széchenyi 2020

Mesevölgy Bölcsőde 
építés 2021.02.25

Korszerű (megújuló energia, 
akadálymentes stb) bölcsőde 
építése - a korábban elnyert 
190M pályázati összeg helyett

439 000 000 elbírálás folyamatban, 
támogatásra jogosult

Pénzügyminisztérium Steinheim utca 2021.03.12 Szilárd burkolat és 
vízelvezetés kialakítása

25% önrésszel 18 
190 470 elbírálás folyamatban

Pénzügyminisztérium
Óvoda 
konyhabővítés, 
korszerűsítés

2021.04.14.

Közétkeztetés fejlesztése 
a Mesevölgy óvoda 
főző- konyhájának 
modernizálásával, 
kapacitásbővítésével

15% önrésszel 85 
746 011 elbírálás folyamatban

Magyar Falu Program

Út felújítás, építés 2021.04.30. Vincellér utca szilárd 
burkolat, vizelvezetés 29 708 952 elbírálás folyamatban

Faluház 2021.05.14. Polgármesteri Hivatal felújítás 49 972 099 elbírálás folyamatban

Óvoda felújítás 2021.05.14.
Mesevölgy Óvoda 3 
csoportszobával való 
bővítéséből első ütem, egy 
csoportszoba megvalósítása

99 816 081 elbírálás folyamatban

Reichel József 
Művelődési Ház 
eszközbeszerzés és 
bértámogatás

2021.05.14.

Bemutató és 
infokommunikációs 
eszközök beszerzése 
és közösségszervező 
bértámogatás

5 019 754 elbírálás folyamatban

Pénzügyminisztérium
Lakossági víz és 
csatornaszolgáltatás 
támogatása

2021.05.25 Költségtámogatás 12 108 600 beadva

Településfejlesztés
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Bizottság

Ifjúsági stratégia készül a 
helyi fiatalok igényeire

Korábban már hírt adtunk arról, hogy településünk sikeresen pályázott az Erzsébet 
Ifjúsági Alap Felhívás települési vagy térségi szintű ifjúsági stratégiai dokumentumok 

elkészítéséhez szakmai/ módszertani tanácsadás igénybevételére c. pályázatán. De 
mit is jelent ez valójában? Hogyan segíti a pályázat a fiatalok ügyét Pilisborosjenőn?

A jelenlegi faluvezetés programjában célul 
tűzte ki, hogy konkrét, célzott programmal 
támogassa a helyi fiatalokat. A Pilisboros-
jenői Német Nemzetiségi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola Diákönkor-
mányzatával, az alakuló Ifi Klubbal és a 
2097 Csoport Egyesülettel együttműkö-
désben szeretnénk növelni a mindenkori 
ifjúság társadalmi szerepvállalását, elő-
segíteni aktív részvételüket a közéletben. 
Közösségi térrel és programokkal lehe-
tőséget szeretnénk teremteni a fiatalok 
számára szabadidejük minőségi eltölté-
sére helyben, különös figyelmet fordítva 
azokra, akiknek kiemelt segítségre van 
szükségük. Konkrét elképzeléseink között 
szerepel a fiatalság valós igényeit kielégítő 
közösségi tér és klub létrehozása, amely-
nek előkészületei már zajlanak. Emellett 
fontos cél a szabadtéri sportolás lehetősé-
geinek fejlesztése. Gondolkodunk  a több 
településen is sikeresen működő ifjúsági 
polgármesteri poszt helyi bevezetésének 
lehetőségén, emellett a részvételi költség-
vetés első mintaprojektjeként ifjúsági költ-
ségvetés bevezetésén (fiatalok véleménye 
alapján megvalósuló ifjúsági fejlesztés, pl. 
játszótér vagy sportpálya kialakítása, fej-
lesztése).

A pályázaton elnyert kutatásmódszer-
tani támogatás fő célja, hogy olyan átfogó 
ifjúsági helyzetképet adjon a településnek, 
amely jelentős mértékben hozzájárul a 
települési jövőkép megalkotásához, majd 
megvalósításához. Vagyis megmutatja, 
hogy a helyi fiatalok jelenleg mennyiben 
tudnak kapcsolódni egymáshoz és a falu 
életéhez, helyben töltik-e szabadidejü-
ket, követik-e a közügyeket, illetve milyen 
programokra és fizikai térre lenne szük-
ségük. Abban bízunk, hogy a kutatás ered-
ményeként kirajzolódnak azok az irányok, 

igények és konkrét célok, amelyek alapján 
fejleszthetjük a fiataloknak szóló szolgál-
tatásokat, illetve elősegíthetjük az ifjúság 
bevonását a falu vérkeringésébe.

A kutatás két fő részből áll. Az előkészítő 
fázisban a kutatók átfogó ifjúsági helyzet-
képet alkotnak a már meglévő dokumen-
tumok, eszközök és erőforrások alapján, 
felhasználva a hazai kutatások releváns 
eredményeit is. A második fázisban pedig 
egy kérdőív segítségével feltérképezzük a 
helyi ifjúság helyzetét, igényeit. A kérdőív 
főbb tématerületei: az ifjúság önképe, jövő-
képe, a szabadidő, közösségi programok és 
szolgáltatások ismertsége, hiányzó szolgál-

tatások és lehetőségek, igények felmérése, 
a közösségi részvétel, települési értékek, 
önszerveződés, társadalmi szerepvállalás, 
képviseleti demokrácia.

A kérdőív a Pilisborosjenőn élő és/vagy 
tanuló 13-25 éves fiatalok körét célozza, és 
várhatóan a nyár folyamán lehet majd kitöl-
teni. A projekt megvalósításában az ERIFA 
kutatócsoport és az önkormányzat mellett 
aktív szereplőként részt vesz Hangyel Orso-
lya és Jávor Csaba az általános iskola részé-
ről, Molnár Margit az Ifi Klubtól és Molnár 
András a 2097 Csoport Egyesülettől. 

Bozsódi Borbála
Humán Bizottság elnöke

Közös gondolkodás a fiatalokért

Abban bízunk, hogy a kutatás eredményeként 
kirajzolódnak azok az irányok, igények és konkrét 
célok, amelyek alapján fejleszthetjük a fiataloknak 
szóló szolgáltatásokat, illetve elősegíthetjük az 
ifjúság bevonását a falu vérkeringésébe.

„
Számháború 2021. tavaszán
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Szabad álmodni a faluban!

Vannak kevésbé előtérben lévő, ám igen sokat dolgozó emberek 
az önkormányzat körül, ilyen Zádor István is, akit sokan nem ismernek. 

Ülünk a gyönyörű ház teraszán, ahonnan 
rálátunk a falura és iszom Rita fantaszti-
kus kávéját. A család az egyik gyermek, 
Zalán iskoláztatása révén került Pilisbo-
rosjenőre 2012-ben az ürömi Péterhegy-
ről. Nem titkolom, hogy idillben érzem 
magam. Interjúalanyom ezen igencsak 
nevet, de nem sikerül rácáfolnia az érzés-
re akkor sem, amikor felsorolja, hogy mi 
mindennel foglalkozik főállásban, ami-
kor épp’ nem a falut segíti. Közlekedési 
mérnökként végzett (mágnesvasút-te-
repasztalt fejlesztett), villamosmérnök-
ként doktorált (mágneses lengéscsillapí-
tót fejlesztett a Knorr-Bremse cégnek), 
elvégezte az MBA-t is közgazdász sza-
kon. Jelenleg kutató mérnökként dolgo-
zik. Részben saját tulajdonú cégben ügy-
vezető tulajdonosként – 2020 tavaszán 
jelentkezett befektető miatt – jogi-pénz-
ügyi-értékesítési témákkal foglalkozik. 
Fémalakítási technológiákkal dolgoz-
nak és egyedi gépeket fejlesztenek kü-
lönböző kutatócégek számára, például 
a KFKI-nak és a CERN-nek is, valamint 
jászfényszarui gyárukban japán techno-
lógia alapján gyártanak ívóvíztisztítókat 
a világ több országába. Vagyis olyan, 
szakmájában sikeres emberrel ülök 
szemben, akinek sikerül olyan jól szer-
vezetten élnie az életét, hogy ezek mellé 
nemcsak az intenzív sportélet fér bele 
(strandröplabda, kosárlabda, squash), 
hanem a sokféle – minimum heti 2-4 óra 
– önkéntes munka is. Elmondása szerint 
ez azért lehetséges, mert nem néz tévét, 
nagyon minimális időt tölt az interneten 
és nagyon gyorsan, koncentráltan tud 
dolgozni.

István a 2097 Csoport Egyesület tagja 
volt már a kampány alatt is, akit a testü-
let beiktatása előtt kerestek meg a Pénz-
ügyi és Gazdasági Bizottság-i felkéréssel. 
Örömmel mondott igent, mivel szeretett 
volna intenzíven bekapcsolódni a helyi 
közösségi életbe, és a felkérés idején a 
munkájában éppen nem volt jelen iga-
zán a kutatás-fejlesztés, az alkotás. Fon-

tos ugyanis számára, hogy érezze, hogy 
valami újat hoz létre, értelmeset alkot 
és erre egy új önkormányzati vezetési 
ciklus kezdete épp megfelelő lehetőség. 

A hosszú távú befektetések a hobbija, 
ráadásul egy falunkbéli, Bence Balázs a 
patrónusa. Az államháztartási gazdál-
kodást először ki kellett ismernie, és a 
hivatalban jelenlévő tudásra építve új 
rendszereket hoztak létre, konkrétan 
például a költségvetés hibamentes terve-
zéséhez, kezeléséhez. Fontos szempont 
volt az is, hogy a döntések meghozatalá-
hoz a képviselők is ki tudjanak igazodni 
a főbb számokban, de a költségvetés al-
kotás áttekinthetősége volt az elsődle-
ges, valamint az állami ASP rendszerrel 
– mely országosan tárolja a legtöbb ön-
kormányzat adatait – való hatékonyabb 
adatkezelés. Abban, hogy ez a rendszer 
összeállt, nagyon sok munkaórája van 
Porosné Pataki Anikónak (gazdasági 
irodavezető) és Dömötörfy Józsefnének. 

,,Akkor lehet majd hatékony munkát 
elvárni az önkormányzattól, ha meg-
vannak ehhez a megfelelő rendszerek.” 
– mondja István.Szerinte például az 
adóügyek is akkor lesznek hibátlanok, 
ha a hosszú ideje hibásan működő rend-
szert teljesen kijavítják. Jelenleg ugyanis 
az adatbázis tele van hibával (például hi-
ányoznak helyrajzi számok, nem kivetett 
adók stb.), amit nagyon nehéz a normál 
ügymenet mellett manuálisan javítgatni, 
akkor is, ha az adócsoport vezetője, La-
pusnyik Judit sokszor hétvégén is dolgo-
zik. Amíg nincsen minden adat tisztázva, 
átvezetve, addig bizony előfordul, hogy 
elhunyt személy kap például adóval kap-
csolatos értesítést, de természetesen ez 
nem szándékos.

Az örökölt ügyekkel kapcsolatban Ist-
ván bizakodó, mert nagyon elhivatott 
és lelkiismeretes az önkormányzati és 
a bizottsági csapat is. Elmondta, hogy 

szerinte a képviselőknek sem az lenne a 
dolguk, hogy konkrét projekteket vigye-
nek, de mivel látják a hivatal leterhelt-
ségét, önkéntes munkában állnak bele 
a problémásabb, nagyobb horderejű 
projektek megoldásába. Persze például 
Lazareth-en szerencsére a helyiek is se-
gítik a bizottság munkáját (mások közt 
dr. Szabó Gabriella, Golmitz Ádám, For-
gó Szilárd), ez ugyanis a másik fő pro-
jekt, amiben István részt vesz. Egyen-
ként nézte végig, hogy kinek hogyan 
áll a hozzájárulása, befizetése a közös 
ügyekbe. Dömötörfy Zsolt, dr. György 
Péter és Bubik Szabolcs alkotta meg a 
,,big picture”-t, a rendezési elképzelést, 
ő meg a kezük alá dolgozott az elmúlt 
16 év pontos leképezésével, az adatbá-
zis elkészítésével.

Beszélgetés Zádor Istvánnal, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság külső tagjával

Fontos számára, hogy érezze, hogy valami 
újat hoz létre, értelmeset alkot 

„

Portré
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István nem érti, hogy a kritikusok mi-
ért nem segítenek inkább egy-egy prob-
léma megoldásában. 

,,Ez az önkormányzat nyitott arra, hogy 
felkaroljon bármilyen kezdeményezést, 
amely mögött van támogatottság.” – 
mondta. Véleménye szerint a negatív ener-
giák nem tesznek hozzá semmit a faluhoz, 
nem épül belőle Pilisborosjenőn semmi. 
Ő például azért vállalta fel a Szent Donát 

utca–Szőlő utca által bezárt háromszög tér 
megújításának kezelését, mert éppen nem 
volt gazdája, és leállt volna a projekt. Ezért 
láthattam ott többször is, hol kaszálva, hol 
munkásokat eligazítva. Tervei szerint a kö-
zeljövőben lesz közösségi tereprendezés, 
ültetés is, amibe bárki bekapcsolódhat, 
mint ahogy Molnár András és Mihálffy 
Attila tervezték a lépcsőt, Richter Flóra 
a növényzetet, Sági Zsolték növényeket 

ajánlottak fel, Somfai Viktor gépmunkát, 
Acél Ferenc a földmérést, Nevelős-Forgács 
Ildima a felújított padokat intézte, és még 
sokan vannak a csapatban, akik a két ke-
zük munkáját ajánlották fel. Ezen felada-
tokon kívül a külsős megbízási munkákat 
(betonozás) az önkormányzat finanszíroz-
za, míg a zöldítési tételeket a 2097 Csoport 
Egyesület. 

Elmondása szerint jövőre talán sikerül a 
közösségi költségvetési tervezést is bein-
dítani. Lesz egy elkülönített összeg, mely-
nek felhasználásáról a lakosok döntenek 
majd szavazással, ezért már most érde-
mes gondolkodni. Projektötleteket várnak 
majd, melyek megvalósítását vállalja is an-
nak megálmodója. 

,,Tehát szabad álmodni a faluban! Én 
szerettem volna már márciustól Komlós 
Tibornak segíteni, mert nála igazán elkél-
ne a segítő kéz, de most éppen a cégeknél 
van az év végéig sok teendőm. Az élet már 
csak ilyen, mindig más területe élénkül 
fel, és kívánja a jelenlétet, ami jól is van 
így, hiszen diverzifikálni kell a tevékeny-
ség-portfóliót is.” – zárja stílusosan, és el-
nézést kérve felpattan, autóba ugrik. Indul 
egy újabb aktív hét.

Frivaldszky Bernadett

Naponta tapasztaljuk, hogy a 
választási kampány érezhető-
en beindult, annak ellené-
re, hogy a választások idő-
pontja, a kampányidőszak 
kezdete még nincs hivata-
losan kijelölve. Úgy gon-
doljuk, hogy a falubeliek 
tájékozódását azzal is segít-
hetjük, hogyha egyrészt tá-
jékoztatjuk a választásokon 
résztvevő pártok jelöltjeit 
településünk problémáiról, 
másrészt létrehozunk egy 
menüpontot a település 
honlapján az indulók szá-

mára, ahonnan a pilisborosje-
nőiek tájékozódhatnak. Ezért 

az oldalon az előválasztás 
ideje alatt a jelöltek oldalára 

mutató linkeket helyezzük el 
abc sorrendben.

A Pilisborosjenői Hírmon-
dó önkormányzati lap-
ban a hivatalos választási 
kampányidőszakra vonat-
kozó törvényi előírásokat 
tartjuk mérvadónak, és a 
kampány kezdetétől (vala-
mikor jövő tavasszal) min-
denkinek egyforma felté-
telekkel, a lap erre kijelölt 
oldalain biztosítunk majd  
megjelenési lehetőséget, a 
törvényi kötelezettségek-
nek megfelelően.

Önkormányzatunk 2022-es országgyűlési 
választásokkal kapcsolatos közleménye

Egyenlő megjelenési feltételeket biztosítunk a jelölteknek

A megújult terület közösségi térként is használható lesz
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Mennyire biztonságos 
a falunkban élni? 

Összefoglaló a Budaörsi Rendőrkapitányság 2020. évi beszámolójáról, 
amelyet a testület Pilisborosjenő Község Önkormányzatának készített a 

közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 
és az azokkal kapcsolatos feladatokról.

A település területén a közbiztonság ki-
egyensúlyozottsága volt jellemző az év so-
rán. Pilisborosjenő község a bűnügyileg 
kevésbé fertőzött területek közé sorolha-
tó. Ez részben köszönhető a falu földrajzi 
elhelyezkedésének, a lakosság összetéte-
lének, valamint a polgárőrség és a rendőr-
ség hatékony munkájának. Pilisborosjenőn 
2020-ban 24 bűncselekményt követtek 
el, amely a 2019. évi 11 bűncselekményhez 
képest igen magas szám. Ennek ellenére ez 
a szám az elmúlt tíz év egyik legalacsonyabb 
értéke. (2013. évben a bűncselekmények 
száma 65 volt.) A lakosság száma folya-
matosan növekszik, így a bűnügyi fertő-
zöttség évről évre csökken (KSH-adatok 
alapján Pilisborosjenő lakosságának száma 
3880 fő).  

Az összes, közterületen elkövetett bűn-
cselekmény száma csekély növekedést 
mutat: 2019-ben egy, míg 2020-ben három 
ilyen jellegű bűncselekmény történt. A lo-
pások száma a 2013-as 13 esetszámhoz 
képest 2020-ban 6-ra csökkent. A lakás-
betörések száma minimális, 2019-ben 
és 2020-ban is egy-egy esetben volt ilyen. 
2020-ban Pilisborosjenőn nem történt 
jelentősebb, kiemelt érdeklődést kiváltó 
bűncselekmény. Rablás, emberölés, annak 
kísérlete bűntett évek óta nem volt a köz-
ségben.

Az elmúlt évben a csalások számában 
növekedés tapasztalható. Korábban jellem-
ző elkövetési mód volt az, hogy különböző 
történetekkel (pl. a gyerek, unoka balesete, 
építkezésre, gépkocsi beszerzésre, befek-
tetésre) a sértettől pénzt csaltak ki. A pan-
démiának köszönhetően ezt felváltották az 
online rendelésekkel elkövetett jogsértések, 
melyek döntően kisebb értékű, részben fik-
tív webáruházakhoz, részben hamis online 
apróhirdetésekhez kapcsolódnak. Szintén 
újszerű elem a ,,romantikus” csalás, mely-

nek helyszíne az online tér. A magányos, 
bezárkózott emberektől csalnak ki pénzt, 
kihasználva érzelmi kiszolgáltatottságukat, 
esetleges vélt vagy valós érzelmeiket. 

Pilisborosjenőn 2020-ban 3 személyi sé-
rüléssel járó közúti közlekedési baleset 
történt. 2019-ben nem volt személyi sé-
rüléses baleset. Halálos kimenetelű közúti 
közlekedési baleset nem történt sem tavaly, 
sem tavaly előtt. Súlyos sérüléses 1 (2019-
ben 0), könnyű sérüléses baleset 2020-ban 
két esetben történt (2019-ben 0). Az idei 
évben preventív tevékenységünket a legy-
gyakoribb, illetve a legnagyobb közlekedés-
biztonsági kockázatot jelentő magatartá-
sokra kívánjuk irányítani: sebességtúllépés, 
ittas járművezetés, biztonsági öv, gyermek-
biztonsági rendszer használatának elmu-
lasztása, továbbá a kerékpáros és gyalogos 
közlekedés kérdésköre is a kiemelten kezelt 
feladatok közé tartozik.

2019. és 2020. évben is Apáti Szabolcs 
rendőr főtörzsőrmester volt Pilisboros-
jenő körzeti megbízottja, aki a munkáját 

jó szinten látja el a településen. A lakosság-
gal, önkormányzattal, polgárőrséggel a kap-
csolata kiváló. Az illetékességi területen tör-
tént eseményekkel kapcsolatban naprakész 
információkkal rendelkezik, a feladatait 
határidőre elvégzi. A napi tevékenység, a 
lakosság által tett bejelentések, események 
súlya, gyakorisága is fontos szempont tevé-
kenysége értékelésekor. Az állampolgárok 
visszajelzései alapján megállapítható, hogy 
a körzeti megbízottat sokan ismerik, sokan 
megkeresik, bizalommal fordulnak hozzá, 
ha probléma adódik. Pilisborosjenőn az 
önkormányzat tavaly óta külön helyiséget 
biztosít a KMB-irodának, ezzel elősegítve 
a körzeti megbízott munkáját. A helyi pol-
gárőr egyesülettel is kapcsolatban állunk, 
közös szolgálatokat látunk el, az együttmű-
ködés kiválónak értékelhető. 

A teljes beszámoló elérhető 
a pilisborosjeno.hu oldalon.

Összeállította: Frivaldszky Bernadett

Pilisborosjenő a rendőrségi számok tükrében

Biztonság
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Új közterület-felügyelőnk,
Katona Dávid bemutatkozása

Új munkatársunk falubeli és 5 éve dolgozik közterület-felügyelőként

Katona Dávid vagyok, harminchárom 
éves, négy éves korom óta élek a falu 
külső részén a Tücsök utcában. 2016 
óta dolgozom közterület-felügyelőként, 
két fővárosi kerületben - előbb a 13. 
kerületben, majd az 1. kerületben - ta-
nultam a szakmát és szereztem sok ér-
tékes tapasztalatot. A pesti kerületben 
elsősorban a hajléktalan problémát, a 
kisebb-nagyobb szemeteléseket kellett 
kordában tartani. Rengeteg panasz ér-
kezett közterületen való alkoholfogyasz-
tás miatt, és az ennek következtében 
kialakult köztisztasági szabálysértések 
miatt. Sok esetben a lakókkal és a hiva-
talos szervekkel szemben is agresszívan 
léptek fel ezek a szabálysértők. Jó volt 
a kapcsolat a rendőrséggel, sok közös 
szolgálatot láttam el velük, így nagyon 
színes volt a munkavégzés, rengeteg ta-
pasztalatot gyűjtöttem. 

Budán, jellegénél fogva – a kerü-
let része a Budai Várnegyed is 
– inkább a turista szezonban il-
legális tevékenységet végző áru-
sok, utcazenészek visszaszorítá-
sa, valamint a kevés parkolóhely 
miatt kialakult számos KRESZ 
szabálysértés kezelése volt a fő 
irányvonal. Bízom benne, hogy a 
két nagyon különböző kerület ta-
pasztalatait ötvözve hatékonyan 
tudom majd segíteni a falut.

Terveim között szerepel töb-
bek között jó és eredményes kap-
csolatot kiépítése a helyi körzeti 
megbízottal, a katasztrófavéde-
lemmel, a polgárőrséggel, vala-
mint az ürömi állatmenhellyel. 
Úgy gondolom, minden falubeli 

tiszta, rendezett környezetben szeretne 
élni, ehhez minden tőlem telhető segít-
séget meg fogok adni. További fontos 
célom, célunk, hogy az időszakos extrém 
turista forgalomra mindenki számára 
megfelelő megoldást találjunk, és a te-
lepülésünkre érkező gépkocsi forgalmat 
eredményesen kezelni tudjuk.

Kérem önöket, ha közterületi ügyekkel 
kapcsolatos problémájuk, észrevételük 
van, keressenek bizalommal telefonon 
(0630-605-2577) vagy e-mail üzenet-
ben a kozterulet@pilisborosjeno.hu 
címen, vagy akár személyesen, a polgár-
mesteri hivatalban.

Köszönöm, hogy időt szakítottak rá, és 
elolvasták rövid bemutatkozásomat!

Katona Dávid közterület-felügyelő

Úgy gondolom, minden falubeli tiszta,  
rendezett környezetben szeretne élni, ehhez  
minden tőlem telhető segítséget meg fogok adni.

„
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Hatályba lép az új 
forgalomszabályozás

Csak engedéllyel lehet szabad- és munkaszüneti napokon várakozni 
a korlátozással ellátott övezetben 

Az előző lapszámban és az önkormány-
zat honlapján is megtalálható az az írás, 
mely részletesen bemutatja, hogy a tu-
rizmus által legjobban sújtott terüle-
teken a jövőben szabad- és munkaszü-
neti napokon parkolni tilos, kivéve az 
önkormányzati engedéllyel rendelkező 
lakosoknak. Hétköznap viszont bárki 
megállhat ott, helyi lakosok és turisták 
egyaránt a KRESZ szabályait betartva. 

A múltkori cikkhez képest – lakossá-
gi észrevételek alapján – annyi változás 
történt, hogy egy később szabályozni 
szándékozott területetet is bevontunk az 
övezetbe, és a közlekedési táblákat már 
így helyeztettük el.

A várakozási engedélyek kiadásakor 
szeretnénk  a legjobb hazai gyakorlato-
kat átvenni, ezért ezzel ismét megbízzuk 
a tervet kidolgozó szakértőt, addig ide-
iglenes engedélyek kerülnek a lakosok-
hoz, melyet megtalálhatnak a jelen Pi-
lisborosjenői Hírmondó mellékleteként. 
Ebben az átmeneti időszakban háztartá-
sonként két darabot biztosítunk, melyet 
kérem, hogy helyezzenek ki a szélvédő-
höz. 

A parkolási korlátozással kapcsolatos 
rendelet – (5/2021. (V. 26.) – 2021. júni-
us 11-én lép életbe, ezáltal a rendőrség 

és a közterület felügyelő – a polgárőrség 
segítségével – elkezdheti a betartatását 
is. További fontos tudnivaló, hogy az 
adott övezetben nemcsak az utakon, ha-
nem a mellettük lévő füves-murvás terü-
leteken sem lehet megállni.

Reméljük, hogy ezekkel az intézkedé-
sekkel idén már nem fog gondot okozni 
a levendula szüret sem. Ha bármilyen 
kérdésük merülne fel vagy segítségre 
van szükségük a témával kapcsolatban, 
forduljanak hozzánk bizalommal!

Tömöri Balázs, polgármester

A korlátozott várakozási övezet területi 
leírása

Szent Donáth u. (Szellő köz. - Kevélyhe-
gyi út közötti szakasz)
Kevélyhegyi út
Szellő Köz
Cseresznye köz
Eper köz
Lucerna köz
Dió köz
Szőlő u.
Szilva köz
Fürdő köz
Agyagbánya köz
Prohászka Ottokár u. (Agyagbánya u. - 
Hajcsár u. közötti szakasz)
Lovarda u.
Kökény köz
Mindszenty József u.
Bodza u.
Hajcsár u.
Apor Vilmos u.
Márton Áron u.
Budai út (Kökény köz - Budai út 60  
közötti szakasz)
Vincellér u.
Határ út 
(Vár u. - Hajcsár u. közötti szakasz)

Településfejlesztés
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Jogaink

„Most akkor már 
grillezni sem lehet?"

Cikksorozat az egyes ügyek intézéséről: minden, 
amit tudni érdemes zöldhulladék témában

A címben szereplő kérdés minap a Face-
bookon merült fel, ezért úgy éreztük, hogy 
ismét érdemes elővenni a témát, még akkor 
is, ha már sokszor volt róla szó az újságban 
és az önkormányzat honlapján is.

Érdemes egyébként tudni, hogy a webla-
pon külön menüpontot hoztunk létre a hul-
ladék témának:

Az oldal tetején az illegális hulladék beje-
lentő található, alatta pedig az adott év hul-
ladéknaptára, valamint a – folyamatosan 
aktualizált – hulladékgyűjtési téjékoztató, 
mely összesítve tartalmazza a tudnivalókat 
az összes hulladéktípusra. 

Alatta pedig időrendben az összes hír 
visszaolvasható, ami a témában megjelent.

Nézzük hát a zöldhulladék témáját, mit 
tudhatunk meg róla a weboldalon:
• zöldhulladék-szállítási napokon a 

szolgáltató által biztosított zsákokban 
lehet kihelyezni,

• emellett március 26-án, június 25-én 
és november 26-án (ez utóbbi kettő 
szerepel zöldhulladékszállító napként 

is) korlátlan mennyiségben lehet fa-
ágakat kötegelve kihelyezni (maxi-
mum 70 cm hosszú és 50 cm átmérőjű 
köteg kizárólag spárgával összekötve).

A levágott füvet és egyéb lágyszárú nö-
vényeket a szolgáltatómegfelelő teherbí-
rású, biológiailag lebomló zsákban (1 db 
zsák max. 25 kg), illetve maximum 100 

cm hosszú és 50 cm 
átmérőjű kötegekben 
összekötve szállítja el 
az ingatlan elől. A nem 
megfelelő méretű és 
mennyiségű, rende-
zetlenül kihelyezett 
ágnyesedéket a szol-
gáltatódolgozói nem 
fogják elszállítani. 
Hulladékszállítási szer-
ződéssel rendelkező 
ingatlanhasználók ré-
szére évi 8 db zsákot 
térítésmentesen bizto-
sítanak, de a tavalyról 
megmaradtakat is ki-
osztjuk, ezért idén 12 
darabot kap minden 
háztartás. Az átvétel-

re kijelölt két hét április végével letelt, de 
minden hónapban van további egy nap, 
amikor még meg lehet ezt tenni: a zöldhul-
ladékos hetet megelőző hét hétfőjén 15 óra 
és 17:30 között a Reichel József Művelődési 
Ház kazánházának kijáratánál (az épülettel 
szemben állva a bal oldalon, oldalt). Kérjük, 
hogy maszkban érkezzenek, valamint hoz-
zák magukkal személyi igazolványukat, lak-
címkártyájukat és saját tollat az aláíráshoz! 
Kérjük, hogy a várakozás során tartsák meg 
egymástól a kétméteres távolságot!

A szállítás minden alkalommal reggel 
6 órakor kezdődik. A zsákban kihelye-
zett zöldhulladék közé kommunális hul-
ladék NEM kerülhet. Egyéb zsákokban 
kihelyezett zöldhulladékot nem szállít-
ják el.

Ha ezen felül marad 
zöldhulladék:

• leadhatják Pilisvörösváron, erre Zieg-
ler István zöldhulladék-lerakójában 
van lehetőség (2085 Pilisvörösvár, 
Szent László u. 1/B), ahol egy köbmé-
ter zöldhulladék leadása 1000 forint-
ba kerül. A lerakás előtt az irodában 
feltétlenül tisztázni kell, hová lehet el-
helyezni el a hulladékot. Nyitvatartás: 
H-P: 07:00-16:00, Sz: 07:00-13:00

• Ha lehet, a zöldhulladékot komposz-
táljuk. Amennyiben mégis szükséges-
sé válik a kerti zöldhulladék elége-
tése (fertőzött növényi betegség, téli 
fagykár megelőzés), figyelni kell arra, 
hogy csak kiszáradt zöldhulladékot 
és csak minden hónap első péntekén 
lehet égetni, kizárólag előzetes írásos 
önkormányzati engedély beszerzését 
követően 10-20 óra között.

Értelemszerűen a grillezés és bográcsban 
főzés továbbra sem engedélyköteles, mert 
nem a zöldhulladék elégetése a közvetlen 
célja. Viszont remek családi és közösségi 
program. 

Jó étvágyat hozzá!
f.b.
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Civilek hírei
MOST SEGÍTHET 
AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓKNAK

Lassan, de biztosan halad előre ez az év 
is, és bár a vonulások száma viszonylag 
alacsony a körzetben, a Pilisborosjenő 
Weindorf Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
január óta nem sokat pihent. 
“Nekünk az a jó, ha minél alacsonyab-
bak a számok, mert ha mennünk kell, az 
mindig rossz valakinek…”

Király Dávid, tűzoltó parancsnok

Idén számos célkitűzéssel indítottuk el 
az évet, amelyek mentén határozottan 
haladunk. Túl vagyunk már az elsődle-
ges beavatkozó szerünk, a Steyer gyárt-
mányú gépjárműfecskendőnk nagy szer-
vizén, amelyet most “Piroska”, az idős 
Mercedes követ 
majd. Mivel ezek a beruházások mindig 
nagy anyagi terhet rónak egy nonprofit 
szervezet költségvetésére, ezért idén 
egy szórólap-kampányt is elindítot-
tunk, amelyben a Mandelbrot pékség, 
a Pizza Emerigo és a Funny Burger és 
Pizza voltak segítségünkre. Emellett 
egy hordágyat is sikerült beszereznünk, 
amellyel a közeli erdős részeken és a Ke-
vély-hegyen tudunk segítséget nyújtani 
a bajba jutottaknak. Ehhez kapcsolódva 
pedig egyesületünk tagjai hamarosan 
részt vesznek egy elsősegélynyújtó tan-
folyamon is, amelyet egy kedves felajánló 
tart meg a számunkra. 
“Ez egy olyan dolog, amit mindenkinek 
kéne tudnia, hogy egymásnak segíthes-
sünk. Ne csak egymás mellett éljünk, 
hanem tényleg tudjunk számítani a má-
sikra.”                   Opor Csaba, elnökhelyettes

Készülve a tavalyi évhez hasonló zá-
poros, zivataros időszakra, egy új szi-
vattyút is kaptunk, ami már üzemkész 
állapotban várja a bevetést, de szük-
ségünk lenne még egy magasnyomású 
mosóberendezésre fecskendőink tisz-
tántartásához, így hálásak vagyunk a 
továbbiakban is minden formájú támo-
gatásért, kiemelten mert a bevetések 
során elhasználódó eszközöket és be-
vetési ruhákat is időszakosan javítani 
vagy pótolni kell.
Czöndör Ádám

Pilisborosjenő Weindorf Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület
OTP Bank: 11703006-20032032-
00000000

EGY MAGÁNKEZDEMÉNYEZÉS 
A FACEBOOKRÓL

Valószínűleg nem gondolta Berkes 
András lakótársunk, hogy egysoros 
posztjával – “Kaszáltam egyet a Kevély-
hegyi Pihenőhelyen.” – sikerül a leg-

sikeresebb megosztások közé kerül-
nie, de biztosan nem is ez volt a célja. 
Mindenesetre öröm volt látni nemcsak 
a megszépült területet, hanem azt is, 
hogy mennyire népszerűek a faluban 
a magánakciók. Érdemes ezeket meg-
osztani továbbra is, hátha sokaknak ad 
ötletet, csinál kedvet.                          

 fb

KÖNYVKLUB

A tavalyi évben megalakult helyi 
Könyvklubunk, már több könyvet ol-
vastunk el közösen, sajnos az elmúlt 

időszak nem mindig kedvezett a sze-
mélyes találkozóknak, de amennyire 
tudtuk, megpróbáltuk megtartani. Ha 
szeretnél egy könyvimádó közösség-
hez csatlakozni, akkor lépj be Face-
book csoportunkba: Könyvklub- pbj. 

Antal-Kővári Veronika

A 2097 CSOPORT EGYESÜLET HÍREI

A Jenői szalon egy év szünet után újra 
megnyitja kapuit. 2021. június 10-én 
18:00 órától Bartha Ágnes zománcmű-
vész-ékszertervező-ötvös, Takáts Zol-
tán kovácsmíves és fiuk, Takáts Márton 
grafikus lesz a vendégünk. Szeretettel 
várunk minden érdeklődőt a Man-
delbrot Pékség udvarában. (Az aktuális 
szabályozások figyelembevételével a 
változtatás jogát fenntartjuk)

Befejeztük a „Tisztítsuk meg az or-
szágot" pályázat keretében elkezdett 
munkát. Önkénteseink a Mózer-árok 
alsó szakaszában a növényzet kitisz-

Küldjék be Önök is, hogy miken dolgoznak éppen: kommunikacio@pilisborosjeno.hu

Civilek
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títása után egy konténernyi szemetet 
hordtak ki kézzel, az építési törmeléket 
munkagépekkel termeltük ki, elszállítá-
sukról gondoskodtunk. A darálható ága-
kat mulcs formájában visszaterítettük az 
árok talajára. 

Május 13-án tizenkét nehéz sorsú csa-
lád nagybevásárlását tették lehetővé az 
adományozók 105 493 forint értékben. 
Köszönet érte. A vásárlást most is Ne-
velős-Forgács Ildima intézte, szétosztá-
sát a Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat koordinálja.

ÖN IS NAGYCSALÁDOS?

Kicsiny falunkban több évtizede műkö-
dik a Nagycsaládosok Országos Egyesü-
letének (NOE) helyi csoportja. Hisszük, 
hogy nagycsaládban élni jó, és ehhez 
megpróbálunk minden segítséget meg-
adni tagjainknak. Ha nagycsaládos vagy 
és szeretnél egy remek csapathoz tartoz-
ni, akkor vedd fel velem az alábbi email 
címen a kapcsolatot: 
veronyka86@gmail.com

Antal Kővári Veronika, 
a helyi csoport vezetője

MÁLTAI BOLT RESTART 

A sokak által igen és méltán kedvelt bol-
tocska a járvány miatt zárva volt, várható-
an júliustól indul újra új helyén, az Iskola 
utca 2 alatt. Heves Ilona és társai nagyban 
munkálkodnak az új hely kialakításán. Ad-
dig is még tárolják kicsit felesleges, de jó 

állapotú tárgyaikat, hogy leadva őket, 
mások hasznára lehessen majd. (Akinek 
végképp nem fér már el, felajánlhatja ad-
dig a „Pbj vegyék,vigyék-ingyen/csere" 
Facebook csoportban is.) És ha valamire 
szükségük van, nem feltétlen szükséges 
megvenni, érdemes vele kivárni az újra-
nyitást és jelképes összegért hozzájutni. 
Ez a lehetőség nemcsak pénztárcakímé-
lő, hanem fenntartható is. Köszönjük a 
lehetőséget előre is!                                fb

POLGÁRŐRÖK A FALUÉRT
Egy éve tapasztaljuk, hogy túlságosan 
is kedvelt kirándulóhely lettünk a be-
zártságtól szenvedő turisták számára és 
ezáltal tumultuózus jelenetek alakultak 
ki falunk végében, amely infrastruktúrá-
jában nincs erre felkészülve. 

Az elnyert, nagyösszegű pályázat ha-
tására ez változni fog és enyhülésre szá-
míthatunk a most bevezetésre kerülő  

 
parkolási korlátozás eredményeképpen 
is. Ebben a helyzetben segítenek minket 
önkéntesként a polgárőrök forgalomirá-
nyítással, helyzetek kezelésével hétvégé-
ről hétvégére, pedig nekik is van hétköz-
ben munkahelyük, tudtak volna pihenni 
is. Hálásan köszönjük munkájukat! 

Szeretettel várják azokat, akiknek ked-
ve van csatlakozni.                                   fb
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Az iskola hírei 

Hatalmas tervekkel és lelkesedéssel vártuk 
a tavaszt az ÖKO-csoporttal: elkészültek a 
felújított ágyások, startra készen álltunk, 
hogy palántázzunk, csíráztassunk, vessünk, 
kapáljunk. De ismét sötét felhők árnyékolták 
be terveinket, újra beköszöntött a digitális 
oktatás. Maradt 2-3 napunk a zárásig. Mivel 
online módon nagyon nehéz kertészkedni, 
így az utolsó órákat villámpalántázással töl-
töttük, hogy mire visszatérünk, kibújjanak 
kis növénykéink, melyek dédelgetését Árpi 
bácsira bíztuk. De így is rossz érzés volt látni 
az üresen álló ágyásokat! Így aztán egy-egy 
délután bevetettük ezeket, hogy minden osz-
tályt egy kis tavaszi kert fogadjon. Időközben 
azért jó hírek is melengették a szívünket: az 
Iskolakertekért Alapítvány által kiírt ,,Bizton-
ságos iskolakertek – egészséges talajokon" 
pályázaton sikerrel szerepeltünk. Jelenleg 
várjuk a több helyről vett talajminták meg-
nyugtató talajvizsgálati eredményét. Aztán 
eljött a visszatérés ideje, újra benépesült az 
iskola, és ezzel együtt a gyerekek is újra el-
kezdhették a kertészkedést. Volt nagy öröm! 
Minden zöldellő, emelt ágyásban találtak va-
lamit: retket, sárgarépát, salátát, borsót, lila- 
és vöröshagymát, spenótot, céklát. Azóta is 
kíváncsian ismerkednek e növényekkel, és 
élvezettel csipegetik a zöldségeket a kis par-

cellákból. Minden osztálynak saját gondozá-
sú ágyása van, melyek térképe hamarosan a 
faház belső, védett oldalára kerül.  
A fennmaradó üres helyekre a márciusi kö-
zös vetésű magokból mára kis palántákká 
cseperedett növényeket ültethetik ki a gyere-
kek. A karalábé, mángold, saláta már kikerült 
az ágyásokba, és napokon belül a paprika, 
paradicsom is megtalálja a helyét. A gyere-
kekkel együtt sikerült krumplit ültetni, de 
már a batátapalánták is készenlétben állnak.

A kis támfalunk oldalában virágzik a meg-
újult eperágyásunk és a hatalmasra fejlődött 
rebarbara is. Megjelentek az első pici málna-
szemek, erősödik a feketeribizli és a homok-
tövis. Külön ágyásba került pár évelő növény, 
már látszódnak a sóskasorok és várjuk, hogy 
kibújjon az első apró spárgamagonc.

A karantén ellenére mi megnyitottuk a 
saját ,,méhecske-szállodánkat”, gondoskod-
tunk a beköltözők ,,svédasztalos” ellátásá-
ról: friss ivóvíz, és a virágoknak, valamint a 
fűszerkertnek köszönhetően terített ,,nektá-
rasztal” várja vendégeinket. A Szajkó utcai 
kerítés elé került egy kis beporzó-vonzó vad-
virágos sáv, hamarosan búzavirág, musko-
tályzsálya és pipacs várja őket.

A buszmegálló felől érkezők egy nem is 
olyan kis tó előkészítő munkáit figyelhetik 

meg, itt is igyekszünk színes élővilágot kiala-
kítani.

Az állatokról sem szerettünk volna meg-
feledkezni, így izgatottan csatlakoztunk az 
Erdőmentők csapatának felhívásához: Irány 
békát menteni! A Garancsi-tónál felállított 
vödrökből kellett – volna – átsegítenünk a 
békákat az úton, hogy ne érje őket baj. „Pe-
chünkre” valószínűleg már mind szeren-
csésen átért, mert érkezésünkkor már csak 
egy brekusz árválkodott a vödörben. Sebaj, 
a tóban már rengeteg kuruttyolt, így a bá-
tor és fürge gyerekek elkaptak egyet-kettőt, 
melyeket alaposan megnéztünk magunk-
nak. Játszottunk, csipeszbékát készítettünk, 
festettünk a parton, élveztük az első tavaszi 
napsütést és hallgattuk a boldog kuruttyo-
lást. Jó nap volt!

Csodás hír

A VII. Nemzetközi Hegedű Fesztiválon Be-
rec Laura növendékünk a II. korcsoportban 
ismét arany minősítést kapott, valamint el-
nyerte szabadon választott művének előadá-
sával a különdíjat is. Különdíjban részesültek 
még Szentgyörgyiné Komár Judit felkészítő 
tanár és Tóth Zsuzsanna zongoratanár.  Szív-
ből gratulálunk!

 
Tisztelt Ludasi Éva! Kedves Évi!

Az iskola minden tanulója, dolgozója 
és a szülők nevében szeretném megkö-
szönni azt az áldozatos, segítő munkát, 
amelyet végeztél tanítványaink, a csalá-
dok érdekében. Hálával és köszönettel 
kívánunk jó egészséget és továbbra is 
annyi energiát, mint amennyit mindig 
beletettél minden feladatba. Hiányozni 
fognak az indián táborok! 

Szeretettel, Dóra néni

Dübörög az iskola ÖKO-csoportja

Oktatás
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Intézményeink
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Óvodai hírek 

Nyílt nap és beiratkozás

Az óvodai beiratkozást idén is megelőz-
te a nyílt nap. Ezen a szombat délelőttön 
az egészségügyi előírásokat betartva a 
családok megnézhették az óvoda mindkét 
épületét, megismerkedhettek mind a hat 
csoport pedagógusaival. A gyermekek ki-
csit játszhattak is. Sajnos most igazi barká-
csolásra, hosszabb tartózkodásra nem volt 
lehetőség, mégis sok pozitív visszajelzést 
kaptunk a szülőktől. 

A beiratkozás személyesen zajlott, ezzel 
felgyorsítottuk a folyamatot. Idén 46 gyer-
mek ballag el intézményünkből, eddig 85 
gyermek kérte felvételét hozzánk. Az ön-
kormányzattal együttműködve sürgősen, 
mindenki számára megnyugtató megol-
dást kell találni a gyermekek elhelyezésé-
re.

Találkozások

Április 12-én intézményünk már nem 
csak ügyeleti formában fogadta a gyerme-
keket. Szinte teljes létszámban érkeztek az 
óvodások. Az újbóli találkozások minden-
ki számára örömöt okoztak. A gyermekek 

ölelgették egymást, a felnőtteket. Boldog-
ság volt látni óvodásainkat. Rácsodálkoz-
tunk, hogy mennyit nőttek, fejlődtek az 
otthon töltött idő alatt. Minden percet ki-
használunk a tanévből hátralévő időben. 
Játszunk, éneklünk, mondókázunk, ver-
selünk. Sokat vagyunk kint a szabadban, 
kirándulunk és a nagyokkal készülünk a 
ballagásra.

Föld napja

Ezen a napon zöld pólóban ünne-
peltünk óvodásainkkal. Kirándultunk, 
palántákat ültettünk, melyet ezúton is 
köszönünk Fekete Évának. 

Anyák napja

Rendhagyó módon, sok ötlettel ren-
deztük meg minden csoportban az 
Anyák napját. Külső helyszíneken: erdő-
ben, mezőn, réten, kertben – a védelmi 
szabályokat betartva – emlékeztünk meg 
a napról. A gyermekek közös játékokkal, 
énekléssel, ölelgetéssel köszönthették 
édesanyjukat. A nemzetiségi projekthét 
során saját maguk készítette kékfestő 
alátétet, agyag medált adtak át csillogó 
szemmel óvodásaink. 

Madarak és Fák Napja

A Madarak és Fák Napját egy pro-
jekthét keretein belül bonyolítottuk le. 
Minden csoport piknikezéssel egybekö-

tött kiránduláson vett részt a hét elején.  
A természetjárás során a gyerekekkel 
meghallgattuk a madarak csicsergését 
és próbáltuk beazonosítani a hang alap-
ján a különböző madarak fajtáit, illetve 
megismerkedtünk a környezetünkben 
élő fákkal. A gyerekek egymás kezét 
megfogva körbeálltak egy általuk kivá-
lasztott fatörzset, így meg tudták mérni, 
hogy hány ölnyi az adott fa. A hét foly-
tatásaként barkácsoltunk a csoportszo-
bákban. Madarakat hajtogattunk színes 
papírból, fákat festettünk, illetve ma-
dárfiókákat formáztunk meg gyurmá-
ból. Az udvaron pedig az óvodásokkal 
madárfészket építettünk fűszálakból és 
kicsi faágakból.
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Így táboroztat a falu
2021 Táborok Pilisborosjenőn dátum szervező elérhetőség email Helyszín

Focitábor (5-15 éveseknek) 06.14.-
07.02. 

Selmeczi 
Tamás

06 30 303 4824
06 70 355 5369

pbjsport@gmail.
com Régi iskola

Bayarda Lovastábor (6-16 év) 06.14.-
08.20. Florek Eszter 06 20 346 2546 bayardalovarda@

gmail.com Bayarda Lovas Klub

Lovastábor a szeretet erejével 06.14.-
06.18. Varasdy Viktor 06 70 586 9187 lovasv@index.hu Lovarda

Kirándulós tábor (iskolaérett gyermekeknek) 06.21.-
06-25.

Endrődi-Mike 
Attila 06 20 805 5885 atter87@gmail.com Művelődési Ház

MaNNa drámatábor (7-18 éveseknek) - betelt 06.21.-
06.25. Medvecki Réka 06 20 424 9251 mannataborok@

gmail.com PBJ általános iskola

Angol művészeti alkotótábor 06.21.-
06.25. Morris Nóra 06 30 922 6639 norapocok@gmail.

com

Intenzív alapozó mozgásfejlesztő és kutyás tábor 06.21.-
06.25.

bufikutyus@
gmail.com

anikopetkovic@
gmail.com

Mesevölgy Óvoda 
Mindszenty u.

Néptánc tábor 06.28.-
07.03. Jávor Csaba 06 20 516 2353 csavorjabi@yahoo.

co.uk PBJ általános iskola

Intenzív alapozó mozgásfejlesztő és kutyás tábor 06.28.-
07.02.

bufikutyus@
gmail.com

anikopetkovic@
gmail.com Mesevölgy Óvoda

Kisművész alkotótábor (6-10 év) 06.28.-
07.02.

Kiss-Wágner 
Edit 06 70 325 8456 editkisswagner@

gmail.com
Mesevölgy Óvoda 
Mindszenty u.

Sporttábor (7-15 éves) 07.05.-
07.09.

Selmeczi 
Tamás

06 30 303 4824
06 70 355 5369

pbjsport@gmail.
com Régi iskola

Angol művészeti alkotótábor 07.05.-
07.09. Morris Nóra 06 30 922 6639 norapocok@gmail.

com

Kisművész alkotótábor (6-10 év) 07.05.-
07.09.

Kiss-Wágner 
Edit 06 70 325 8456 editkisswagner@

gmail.com
Mesevölgy Óvoda 
Mindszenty u.

Kincsesláda mesetábor (7-8 év) 07.05-
07.09. Balázs Nelli 06 30 367 1473 mesebarlang@

yahoo.com

Kincsesláda mesetábor (9-10 év) Balázs Nelli 06 30 367 1473 mesebarlang@
yahoo.com

Focitábor (5-15 éveseknek) 07.12.-
07.23. 

Selmeczi 
Tamás

06 30 303 4824
06 70 355 5369

pbjsport@gmail.
com Régi iskola

Lovastábor a szeretet erejével 07.12.-
07.16. Varasdy Viktor 06 70 586 9187 lovasv@index.hu Lovarda

Nyomozz Geronimoval! (6-9 éves) 07.12.-
07.16. Lázár Emília 06 20 482 1212 lazar.emilia@free-

mail.hu
Mesevölgy Óvoda 
Mindszenty u.

Zabhegyező Képességfejlesztő tábor 
(nagyóvodás-kisiskolás)

07.19.-
07.23.

Pavluska 
Zsuzsi 06 20 237 6748 zsuzsi.pavluska@

gmail.com
Német Nemzetiségi 
Tájház

Varázsceruza (5-7 éves) 07.19.- 
07.23. Lázár Emília 06 20 482 1212 lazar.emilia@free-

mail.hu
Mesevölgy Óvoda 
Mindszenty u.

Itakati kerámia tábora (betelt) 07.19.-
07.23.

Vágóné Kovács 
Kati 06 20 2876292 vagonekovacskati@

gmail.com
Tűzoltószertár 
mellett cirkuszsátor

Lovastábor a szeretet erejével 07.19.-
07.23. Varasdy Viktor 06 70 586 9187 lovasv@index.hu Somhegyi Turistaház

Nyári napközis angol tábor 07.26-
07.30.

Énekes-Szabó 
Csilla

englishcampurom@
gmail.com

Mesevölgy Óvoda 
Mindszenty u.

Sporttábor (7-15 éves) 07.26.-
07.30.

Selmeczi 
Tamás

06 30 303 4824
06 70 355 5369

pbjsport@gmail.
com Régi iskola

MaNNa drámatábor (7-18 éveseknek) - betelt 08.09.-
08.13. Medvecki Réka 06 20 424 9251 mannataborok@

gmail.com PBJ általános iskola

Zabhegyező Képességfejlesztő tábor 
(nagyóvodás-kisiskolás)

08.09.-
08.13.

Pavluska 
Zsuzsi 06 20 237 6748 zsuzsi.pavluska@

gmail.com
Német Nemzetiségi 
Tájház

Lovastábor a szeretet erejével 08.16.-
08.20. Varasdy Viktor 06 70 586 9187 lovasv@index.hu Somhegyi Turistaház

Kirándulós tábor (iskolaérett gyermekeknek) 08.23.-
08.27.

Endrődi-Mike 
Attila 06 20 805 5885 atter87@gmail.com Művelődési Ház

Lovastábor a szeretet erejével 08.23.-
08.27. Varasdy Viktor 06 70 586 9187 lovasv@index.hu Lovarda

Programok
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Programok

Idén is csatlakoztunk a „Legszebb 
konyhakert” kezdeményezéshez

Szamuelcsik Gyuriék kertje volt tavaly az egyik helyi kiemelt konyhakert
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Könyvtár

Tara Westover: A tanult lány
Felejthetetlen emlékirat egy fiatal, is-
kolázatlan lányról, aki hátat fordítva 
különc családjának útnak indul, és 
küzdelmes útja során eljut egészen 
Cambridge-be, hogy doktori diplomát 
szerezzen. „ Az üvegpalotához fogható 
emlékirat a felnőtté válásról.” (The Op-
rah Magazine )

Hegyi Barbara: Abraka babra
„Mikor Barbaránál kitör a csokoládégyár(-
tás), különös hangjáték szól. A konyhában 
és csatolt területein a nők zsivajognak, 
hangzavaroznak, nyilván így lesz a cso-
koládé. A férfiak a szobában  – főleg Zo-
rán és én – füstöt csinálunk. Alapozunk, 
cserélünk lemezt, pohár is koccan. Néha 
kapunk valamit a konyhából. Csokoládé-
béke.” (Presser Gábor)

J. D. Vance :  Vidéki ballada az Amerikai Álomról
„Vance szívszorító krónikájából kiderül, mi 
siklott félre Amerikában az elmúlt két gene-
ráció alatt.” – National Review
A hús-vér figurákat felvonultató Vidéki bal-
lada az Amerikai Álomról megrendítő, de 
humortól sem mentes emlékiratából kide-
rül, mit jelent felkapaszkodni a mélyből, és 
hogy miként vált emberek tömegei számára 
elérhetetlenné az Amerikai Álom.

Jared Diamond: Zűrzavar 
 Hogyan kezelik a nemzetek a válságot és 
a változást
A háborúk, járványok, technikák Pulitz-
er-díjas könyv szerzőjétől
„Az egyes nemzetek válságkezelési mód-
szereit bemutató lebilincselő, gondolat-
ébresztő körutazás, amely remélhetőleg 
az egész emberiségnek segítségére lesz a 
mostani globális válság kezelésében.” Yu-
val Noah Harrari, A Sapiens szerzője

David Brooks: Úton önmagunk felé 
„Bereményi önéletírásában sorra veszi 
és ragyogó portrékban örökíti meg éle-
te első huszonöt évének meghatározó 
figuráit és találkozásait. A szellemes 
anekdotákban bővelkedő regény a 20. 
századi magyar történelem krónikája 
emberközelből, és egy érzékeny művész 
vallomása.”

Újdonságok a könyvtárban

Nyit a könyvtár
Kedves Olvasóink! 

Örömmel  tájékoztatjuk  
Önöket,  hogy  a  194/2021  
(IV.  26.)  kormányrendelet    
értelmében könyvtárunk 
2021.június 1-től az alábbi 
feltételekkel látogatható: 

Belépéshez védettségi 
igazolvány szükséges.

18 év alatti olvasók vé-
dettségi igazolvánnyal ren-
delkező felnőtt kíséretében 
léphetnek be az épületbe.

Védettségi igazolvánnyal 
nem rendelkezők, valamint 
18 év alattiak védett felnőtt 
kísérete nélküli kiszolgálá-
sa továbbra is az épület be-
járatánál lehetséges 

A könyvtárban egyszerre 

max. 6 fő látogató tartóz-
kodhat, valamint 6 éven fe-
lülieknek kötelező a maszk 
viselése. 

NYITVATARTÁS
hétfő        13.00 – 18.00
kedd           9.00 – 14.00 
szerda          zárva
csütörtök  13.00 – 18.00
péntek        9.00 – 14.00

Kérjük, tartsák be az ide-
iglenes könyvtárhasználati 
szabályokat mindannyiunk 
egészségének megóvása ér-
dekében!

Kérjük a kézfertőtlenítő 
és maszk használatát!

Köszönjük az együttmű-
ködésüket!

Richard Dawkins: A csoda bűvöletében
A csoda bűvöletében bensőséges rálátást 
nyújt egy világhírű ateista evolúcióbioló-
gus gyermekkori emlékeire, fejlődésére 
és arra, hogy mi vezetett el a 20. század 
egyik legmeghatározóbb könyvének, Az 
önző gén-nek megírásához.

Dóra Melinda Tünde: Kertkaland – 
Termelj magadnak zöldséget!
„Egy röpke kis nyári kalandként indult. 
Elvetettem pár sárgarépamagot, és hatal-
mas szenvedély kelt ki belőlük: kertész 
lettem. Ezzel a könyvvel pedig neked is 
kedvet szeretnék csinálni ahhoz, hogy 
szerelembe ess a természettel, a magad 
termelte friss zöldségekkel, s boldogan 
álmodozz a saját konyhakertedben.”

Hangoskönyvek
Ottlik Géza: Iskola a határon, Márai Sándor: Legenda a jóság-
ról, Bohumil Hrabal: Táncórák idősebbeknek és haladóknak, 
Tűz és víz – Pilinszky János versei, Márai Sándor : Az igazi, 
Hamvas Béla: A tao virágai, Szabó Magda: Angyal és más no-
vellák, David Attenborough: Egy ifjú természettudós történetei
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Fokozatosan nyithatunk 
Fodor Ákos: KORREKT FUTUROLÓGIAI JELENTÉS

Egészen biztos,
hogy előbb-utóbb ez, vagy

az lesz; így vagy úgy.

Ahogy növekszik a beoltottak száma, úgy 
bizakodunk mi is, hogy a sok bizonytalan-
ság után lassan visszatérhet az élet a régi 
kerékvágásba. 

Ennek érdekében május 4-én a Kulturá-
lis Kerekasztal eseményen beszélgetést 
folytattunk helybeli előadó- és alkotómű-
vészekkel, civilekkel, önkéntesekkel, hogy 
összehangolható legyen a faluban a sok 
jó kezdeményezés, és egymást segítve, tá-
mogatva szerveződhessenek a programok 
a különböző helyszíneken. Hálás vagyok 
mindazoknak, akik szívén viselik Pilisbo-
rosjenő kulturális arculatának formálását, 
a közösség építését és részt kívánnak ven-
ni ebben az alkotómunkában. Elsősorban 
a falunk adta szellemi, természeti és kul-
turális lehetőségeket szeretnénk fókusz-
ba állítani. Segítjük a már meglévő és az 
újonnan szerveződő amatőr művészeti kö-
zösségeinket. Nyitottak vagyunk a közös 
gondolkodásra, az építő jellegű ötletekre. 

A Faluházban minden korosztály ré-
szére szeretnénk a szabadidő hasznos 
eltöltését szolgáló programokat, tanfo-
lyamokat szervezni, a találkozásokra, 
kikapcsolódásra, mozgásra, alkotásra 
minél több lehetőséget adni. 

Hamarosan költözünk, úgy éreztük, el-
jött az idő a megújulásra: az új otthonhoz 
új arculat illik! Hála Szegedi Katalin il-
lusztrátornak és az ő mesés kilincs grafi-
kájának, elkészülhetett arculatunk első 
eleme, az emblémánk, amelyet Pongrátz 
Anita öntött végleges formába. A kilincs 
szép jelképe annak, hogy az ajtónk min-
denki előtt nyitva áll majd. 

Tavaszünnepként, a bőséges termés 
reményében tovább díszíthető jelképes 
installációt helyeztünk ki az önkormány-
zat elé május 1-re.

 
Kis találkozás – nagy élmény

Madárodú-barkácsolással indítottuk az 
elmúlt hónapot. Május 8-án végre meg-
valósult az idei első családias hangulatú 
programunk a madarak és fák napja al-
kalmából. Takáts Árpád, helybeli fafaragó 
művész előkészített kis csomagokkal várta 
az érdeklődőket és a műhelyébe is bepil-
lanthattunk. Kertjébe félórás időközökkel 
érkeztek a barkácsolni vágyók. A kisebbek 
apa, anya segítségével, a nagyobbak telje-
sen önállóan készíthették el a saját odúju-
kat. A kicsik azon a széken inaskodhattak, 

amelyet Árpi bácsi 13 éves korában fara-
gott diófából. Ezt a különlegességet Emma, 
a barátságos fehér puli is előszeretettel 
őrizte. 

Igazi apa/anya-fia/lánya, jó hangulatú 
alkotó délutánt töltöttünk el és apró kis 
fortélyokat is elleshettünk a mester szak-
mai irányítása alatt. Hálás köszönet érte! 
További érdeklődés esetén örömmel szer-
vezünk még hasonló délutánokat!  

Táncoló Borosjenő

Örömünkre a Nemzeti Művelődési Inté-
zet már a második karantén alatti „jó gya-
korlatunkat” is megosztotta a közműve-
lődés ,,on”-line szakmai fórumán, a www.
jogyakorlatON.hu-n, ahol a településekről 
beérkezett jó gyakorlatokat, mintapro-
jekteket osztják  meg a szakemberekkel. 
Korábban az ablakos kiállításaink ötlete 
nyerte el a tetszést, most pedig a Tánc vi-

Betekintés a Művelődési Ház életébe

Művház
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Művház

lágnapjára készített Táncoló Borosjenő 
című videónkat mutatták be, amely meg-
tekinthető a Facebook-oldalunkon is. 

Jávor Csaba, a Kerekes Néptáncegyüttes 
vezetője és Bozsódi Bori közel száz tán-
cos lábat kaptak lencsevégre a szabadban, 
hogy a mini produkciókból a falu közös 
örömtánca egy kisfilm formájában meg-
születhessen. 109-es ütemű metronómra 
táncoltak felnőttek és gyermekek, nem-
csak a néptáncosok, hanem a balettmű-
vész, a hip-hop táncos, a modern táncok 
művésze, az akrobatikus rock & roll tán-
cosai, a sváb táncot lejtő, keringőző párok, 
a középkori ruhába öltözött pár, a tangó 
szerelmesei és a Pilisborosjenői Önkén-
tes Tűzoltók. Felejthetetlen élmény marad 
azonban a Teve-sziklánál bemutatott ka-
lotaszegi legényes, az Egri vár bástyáján 
jelmezben eltáncolt középkori tánc, vagy 
akár az a pillanat, amikor a fiatal néptán-
cos pár gyermekei is táncra perdültek a 
felvétel végére. 

Sajnos mindenkihez nem jutottunk el élő 
felvételre, így a táncból kimaradt a Nyug-
díjas klub tánccsoportja, a mezőkövesdi 
táncos leszármazottak, a flamenco és még 
más műfajok és táncosok. Reméljük, hogy 
jövőre ebből az alkalomból személyesen, 
egy jó hangulatú est keretében emlékez-
hetünk meg. Hálásan köszönjük minden 
résztvevőnek az együttműködést, hogy rö-
vid időre az otthonukba fogadtak minket 
és megajándékoztak ezekkel a felemelő 
pillanatokkal. Külön köszönet Csabának, 
amiért a különböző táncműfajokat közös 
nevezőre – a tánc szeretetére – hozta! 

Az önkormányzattal közösen benyújtot-
tunk egy pályázatot a Magyar Falu Prog-
ram „Közösségszervezéshez kapcsolódó 
eszközbeszerzés és közösségszervező 
bértámogatása” című felhívásra. Kiállítási 
lehetőségeink (képző- és iparművésze-
ti alkotások bemutatása) bővítése a cél. 
Vitrinekre, posztamensekre és ezek meg-
világításának rendszerére pályáztunk. 

Tervezett programajánló júniusra 
(megvalósulásuk az aktuális járványügyi 
szabályok szerint várható):

2021. június 11. péntek 16:00-18:00 
Játszótéri kézműves foglalkozás – az 

újrahasznosítás jegyében. Helyszín: ját-
szótér

2021. június 13. vasárnap 19:30 Hely-
szín: Szent Márton Waldorf Iskola udvara 
(2097 Pilisborosjenő, Fő u. 30., bejárat a 
Budai út felől) 

SELMECZI GYÖRGY: „ŐS-OPERÁK” 
Az előadás programja: Szent Már-

ton-játék, Szent Jakab-játék - szövegét 
írta és szerkesztette: Selmeczi János és a 
szerző

Szcenírozott koncert-előadás az Auris 
Produkció és a Reichel József Művelődési 
Ház szervezésében

Az „ős-opera” mint műfaji megjelölés 
különösnek tűnhet. A Kárpát-medence ar-
chaikus keresztény közösségeinek egyházi 
és világi műformái (himnusz- és népének 
repertoár, a kolostori és iskolajátékok ha-
gyománya, az egyházi és világi ünnepek, 
búcsúk zenés-táncos-alakoskodó színjá-

tékai) azonban tálcán kínálják az össze-
függéseket későbbi korok zenés színházi 
műfajaival, köztük az operával.

A szentéletrajzok gazdag és dramatikus 
cselekménye, helyenként igen életszerű, 
sőt humoros vonásai meghökkentően 
korszerű (kortalan) zenei-színházi for-
manyelvet sugallanak, mely minden eset-
ben az operaműfajra is asszociál, és jól 
dokumentálja azt az interakciót, mely a 
középkor vallásos és ,,piactéri”, teátrális 
műformái között létrejött, mely azután az 
opera kialakulásához vezetett. Az egyéni 
és közösségi megszólalások váltakozása – 
melyek ismerősek lehetnek a betlehemes 
játékokból, vagy akár a passió formarend-
jéből –, magában hordozza a mindenkori 
színpadi eseménysor kialakulásának lehe-
tőségét.

Szereplők: Fekete Gábor, Kurucz Dániel, 
Kiss Diána Magdolna, Hajdú Péter, Imre 
Krisztián, Jenővári Miklós, AURIS Kama-
raegyüttes, In Medias Brass rézfúvós kvin-
tett, Octovoice Énekegyüttes, valamint a 
Színház és Filmművészeti Egyetem hallga-
tói. Vezényel: Selmeczi György (A belépés 
díjtalan)

2021. június 21.  hétfő 19:00
Az Octovoice Énekegyüttes „Korkós-

toló” című koncertjével ajándékoz meg 
minket nagytermünkben. Jó hangulatú ka-
landozásra számíthatunk a társas éneklés 
világában a reneszánsz madrigáloktól az 
acapella jazzig. 

A nyolchangú énekegyüttes programja 

különböző zenetörténeti korszakok tükré-
ben mutatja be a társas éneklés, az acap-
ella műfajok különböző formáit és meg-
szólalásmódjait. A kalandos utazás során 
így meglepő módon egy műsor keretében 
szólalnak meg például Lassus és Chet Ba-
ker, vagy Dowland, Brahms és a Beatles, de 
Orbán György, Selmeczi György vagy épp 
Freddie Mercury kompozíciói is.

Az Octovoice Énekegyüttes 1998-ban 
alakult, és sokarcú repertoárjával klasz-
szikusokat és kortársakat is megidézve az 
acappella jazz, a swing és a rhythm & blues 

műfajaiban egyaránt kalandozik, de keresi 
és megszólaltaja a kortárs magyar zene-
művészet játékos, a zenei humort érvényre 
juttató darabjait is. (A belépés díjtalan.)

2021. június 26. szombat 10.00-13.30 
Szent Iván havi művészetterápiás 

workshop –  V. Kovács Katalin, művészet-
terapeuta, rajztanár és fazekas egy alkotó 
jellegű kreatív, önkifejezésre alkalmat adó 
és játékos önismereti workshopra invitálja 
az érdeklődőket. Érdeklődés:  vagoneko-
vacskati@gmail.com, telefonszám: 06 20 
287 6292.  

Helyszín: a művelődési ház nagyterme

Klubjaink és tanfolyamaink fokozato-
san indulnak újra – ezek védettségi iga-
zolvánnyal látogathatók!
• Etka Jóga hétfőnként 17:45-19:15 kö-

zött. Tanfolyamvezető: Busi Gáborné, 
elérhetőség: 06 70 941 5454,

• a Nyugdíjas Klub szerdánként 14:00-
15:30 között várja a régi és új tagokat, 
utána 17:00 óráig Szélrózsa tánccso-
port próbája (ha indul),

• Jenői Kockavetők: június 5. (szombat) 
és 26. (péntek) 18 órától. 

További információk a Facebook-olda-
lunkon és a 06 30 596 7573 telefonszámon 
érhetők el.

Örömteli újratalálkozásokat kívánunk 
júniusban!

Fiala Krisztina
Fotók: Pongrátz Anita
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Hírek röviden
SZELÁVÍ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

Egy könnyed, nyárias hangulatú piknik 
keretében debütált 2021. május 11-én 
Pilisborosjenő kisfesztiválja. A június 
18-20-ig megrendezésre kerülő ese-
mény szervezői ízelítőt adtak abból, mi-
lyen is lesz a Szeláví: vidám, családias, 
laza, olykor meglepő, huncut, hangu-
latos és művészi. A pikniken a Szeláví! 
Fesztivál fellépői közül zenéltek páran! 
Igazán nagy élmény volt újra élőzenét 
hallgatni! 
Tömöri Balázs polgármester beszé-
dében elmondta, hogy támogatják és 
segítik a szervezést, sőt a főszervezők-
kel való közös gondolkodás lehetősége 
volt az, ami azonnal szimpatikus lett. 
Ugyanis elsősorban a helyieknek sze-
retnének minőségi szórakozást és kö-
zösségi találkozási lehetőséget nyújtani, 
miközben támogatják a helyi kötődésű 
zenekarokat, gasztronómiát és a kéz-
műveseket-művészeket is. Szeretnének 
alternatívát mutatni az önkormányza-
toknak arra, hogy hogyan lehet olyan 
rentábilis fesztivált rendezni, amiben a 

kuriózum éppen a kislépték, ezáltal az 
ide látogatók nem tömeg, hanem egyedi 
élményben részesülhetnek, miközben 
ízelítőt kaphatnak abból, hogy hogyan 
őrzi közösségét és értékeit egy Buda-
pesthez ilyen nagyon közeli zsákfalu. 
A lakcímkártya azonosítószámmal 
igénybe vehető helyi kedvezmény során 
a felnőtt három napos bérlet 4.500 Ft, 
míg a gyermekeknek szóló diák bérlet 
2.500 Ft-ba kerül. A fesztiválra így a te-
lepülésünk lakosai kevesebb, mint egy 
napijegy áráért juthatnak bérlethez. 
https://tixa.hu/szelavi-fesztival-2021

PSZICHOLÓGUSRA VAN SZÜKSÉGE?

A pandémia nehéz és teljesen új hely-
zetet teremtett mindannyiunk számá-
ra. A betegség, a koronavírustól való 
félelem, a gyász, a munkahelyek el-
vesztése és bezártság is megviselte a 
felnőtteket és a gyerekeket egyaránt. 
Többen érdeklődtek az iránt, hogy Pi-
lisborosjenőn van-e térítésmentesen 
elérhető szolgáltatás. 2021.június el-

sejétől a pilisborosjenői Család-
segítő és Gyermekjóléti Szolgálat-
nál megbízási szerződéssel kezdi 
meg munkáját Petromán Anikó, 
tanácsadó szakpszichológus. Az 
alábbi témákban kereshetik fel a 
szakembert: pszichés problémák, 
életvezetési- és gyermekneve-
lési problémák, pályaválasztási 
tanácsadás, válás, párkapcsolati 
probléma, döntésképtelenség, stb.
A pszichológiai tanácsadás 6-8 
alkalmas ülést foglal magában, 
péntek délutánonként.  A pszicho-
lógushoz majd a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat ajánlásá-

val lehet menni. Jelenleg a kezdéshez 
már vannak sürgős esetek – emiatt 
igényelték a státuszt –, de feltétlenül 
jelezzék már most az igényüket.
Elérhetőségek:
Cím: 2097 Pilisborosjenő, Iskola utca 2.
Telefonszámok:     06-70/947-98-84,     
06-70-670-8973,   06-26/336-094
E-mail cím: családsegito@pilisboros-
jeno.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08.00 – 17.00
Szerda: 08.00-16.00
Péntek: 13.00 – 16.00

SÉTÁLÓ FOGADÓÓRA, VIDEÓJEGYZET

A heti rendszerességű videójegyzet és 
fogadóóra mellett lehetőség van Tömö-
ri Balázzsal sétáló fogadóóra keretein 
belül is találkozni, köztereken: ha egy 
lakóközösség jelzi, hogy szívesen be-
szélgetnének a környezetükben helyi 
aktualitásokról, akkor a polgármester 
szívesen arra sétál a hivatali, csütörtö-
ki fogadóórák idejében. Írjanak bátran 
(a téma rövid megjelölésével): polgar-
mester@pilisborosjeno.hu.

INGYENES LAKOSSÁGI ELEKTRONIKAI 
HULLADÉK GYŰJTÉS

2021. június 26-án 08:00-13:00 óráig 
elektromos és elektronikai hulladék gyűj-
tés lesz a Pilisborosjenő, Fő u. 41 előtti 
parkolóban

A begyűjtés napján a begyűjtő pontra 
mindenki elhozhatja működésképtelen, 
használaton kívüli, árammal, elemmel, 
vagy akkumulátorral működő eszközeit, 
egész berendezéseit, lemerült akkumu-
látorait. Szétszedett, hiányos berendezést 
nem vesznek át!
Az elektromos hulladékot NE a háza elé 
tegye ki!
A háztartásokban sok veszélyesnek szá-
mító hulladék is képződik, amelyeket nem 
szabad a szemétgyűjtőbe dobni, ugyanak-
kor elszállításuk gondot okoz. Akadályoz-
zuk meg, hogy valamelyik árokparton, 
erdőszélen kössenek ki ezek a berende-
zések, avatatlan kezek által szétszedve, 
súlyosan szennyezve a talajt, a bennük 
levő nehézfémektől és egyéb veszélyes 
kemikáliáktól!
Lakossági gyűjtés alkalmával átadható 
elektromos és elektronikai hulladékok 
fajtái a teljesség igénye nélkül: nagymé-

Mozaik
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Mozaik

retű hűtőberendezések, mosógépek, ruha-
szárító gépek, mosogatógépek, tűzhelyek 
és sütők, elektromos főzőlapok, mikrohul-
lámú sütők, elektromos fűtőberendezések, 
elektromos ventilátorok, légkondicionáló 
berendezések,egyéb szellőztető, elszívó és 
légkondicionáló berendezések, porszívók, 
szőnyegseprűk, textil feldolgozására hasz-
nált gépek, vasalók kenyérpirítók, olajsü-
tők, darálók, kávéfőző gépek, elektromos 
kések, hajvágó eszközök, hajszárítók, elekt-
romos fogkefe, borotváló, masszírozó, tes-
tápolásra szolgáló berendezések, ébresztő- 
és karórák, mérlegek, számítógépek.

ELLENŐR SEGÍTI A FŐÉPÍTÉSZ MUNKÁJÁT

Mivel a főépítész hetenként csak egy na-
pot tölt a faluban, és azt az időt is foga-
dóórák töltik ki, ezért munkáját Hangya 
Zsolt okl. építőmérnök segíti, aki járja a 
falut és nézi az építkezéseket, beleértve 
a föld feltöltéseket, kerítés elhelyezéseket 
és azt is ha nem történt meg a település-
képi bejelentés. Ez utóbbiról sokan nem 
tudják, hogy akkor kötelező, ha olyan vál-
toztatás történik, ami az utcáról látszik, 
még akkor is, ha nem engedélyköteles 
tevékenységről van szó. Ilyen esetekben 
a felkért szakértő felméri a munkálatokat 
és beszél a tulajdonosokkal is, majd az 
észlelt szabálytalanságot dokumentálja 
és megküldi főépítésznek, aki így célzot-
tan tud intézkedni. Először levélben fel-
hívja a tulajdonos figyelmét és megkéri a 
szabálytalanság elhárítására. Ha a kérés-
nek nincs pozitív eredménye, akkor meg-
küldik az Építési Hatóságnak, aki hivatal-
ból fog eljárni, szükség esetén bírságot 
kiróni, mint ahogy az már többször meg 
is történt. Ha a tevékenység nem építési 
engedély köteles, akkor településképi kö-
telezési eljárást folytat le a Polgármester 
határidő és bírság kilátásba helyezésével. 

MIKOR BESZÉLHETÜNK ENERGIA SZE-
GÉNYSÉGRŐL?

Pilisborosjenő Község Önkormányzata is 
részt vesz – magyar, német és lengyel ön-
kormányzatok mellett – az EnPover című 
nemzetközi projektben. A kezdeményezés 

célja az önkormányzatokon keresztül az 
energiaszegénység mérséklése és az ener-
giatudatosság fokozása, alacsony költségű 
energiahatékonyság-növelő intézkedések 
segítségével. A kezdeményezés a Német 
Szövetségi Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Nukleáris Biztonsági Minisztéri-
um (BMU) és az Európai Klíma Kezdemé-
nyezésnek (EUKI) közös támogatásával, az 
Association of Municipalities Polish Net-
work „Energie Cités” főkoordinálása mel-
lett az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és 
Módszertani Központ hazai koordinálásá-
val valósul meg kommunikációs kampány 
keretében. Ugyanis az energiaszegénység 
csökkentéséhez meg kell ismerkedni az 
alapfogalmakkal, például, hogy  milyen 
anyagi nehézségeknél beszélünk már ener-
gia szegénységről. Kövessék cikksoroza-
tunkat a témában a pilisborosjeno.hu-n.

SZOLLÁR GYÖRGY TEMETÉSE

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 a 
Pilisborosjenői Hírmondóban

Hirdetésfelvétel: szerkesztoseg@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 
Olvasószerkesztő: Raffai Ferenc
Korrektor: Erdélyi Zsuzsanna, Nevelős Zoltán, Várkonyi Ágota 
Tördelőszerkesztő: Kádár Viktor

Impresszum – Pilisborosjenői Hírmondó  Pilisborosjenő Község Önkormányzatának  kiadványa

Fotók (amennyiben külön nem jelezzük): Frivaldszky Bernadett, Kádár Viktor
Munkatárs: Antal-Kővári Veronika, Antonovits Bence, Boros Gábor, Bozsódi Borbála, 
Czöndör Ádám, Csonka Írisz, Darabos Eszter, Dienes Dóra, Fiala Krisztina, 
Katona Dávid, Légrádi Gabriella, Medvecki Réka, Metzlerné  Kutvölgyi Eszter, 
Szabó Réka, Szegedi Ferenc, Szirák Marina
Nyomda: B32 Nyomda Kft.   
Felelős vezető: Deák Kinga E-mail: szerkesztoseg@pilisborosjeno.hu
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