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Nyaralj otthonról!

Évek óta művelünk egy kényelmes, otthonos, 
olcsó és a last minute-nél is spontánabb nya-
ralási formát. Nevezzük otthonról nyaralás-
nak!

Akárkinek nem feltétlenül ajánlanám, de 
falunk szerencsés lakói többnyire rendel-
keznek a legtöbb – egyébként egyáltalán 
nem szükséges – feltétellel, úgy mint kertes 
házzal és egy Pilisborosjenőhöz fogható, ter-
mészetközeli, csendes lakóhellyel; ahonnan 
számtalan látnivaló, turisztikai attrakció ér-
hető el legfeljebb egy óra autóúttal, de amely 
egyébként önmagában is megáll tökéletes 
nyaralóhelyként. No de mit is értek otthonról 
nyaralás alatt? (Elnézést, a füves könyv műfaj 
miatt tegeződni fogok  a kedves olvasóval.)

Első szabály: ne foglalkozz semmi mással, 
se munkával, se házimunkával, se régóta 
húzódó teendővel, pont, mintha nyaralnál. 
A lakásodat csak szálláshelyként használha-
tod, de ha lehet, még a villanyóraleolvasást is 
halaszd el.

Második szabály: nézz ki ma-
gadnak csodás fél-, vagy egynapos 
programokat a leányfalui fürdő-
től a Holdvilág-árokig, a kisoroszi 
szigetcsúcstól a zsámbéki rom-
templomig, a Kiscelli Múzeumtól 
a szentendrei skanzenig, vagy egy 
Rám-szakadéki túrától az eszter-
gomi bazilikáig. 

Harmadik szabály: teremts magadnak 
fordított félpanziót, azaz a reggelit és a va-
csit oldd meg a szálláshelyeden (otthon), az 
ebéded azonban feltétlenül a napirendbe 
illesztett bisztróban, büfében, kifőzdében, 
étteremben költsd el. (Másra nincs is lehető-
séged igazán, ha betartod az első szabályt.)

Ahhoz, hogy belássuk, mennyi előnnyel jár 
az általam ajánlott (pénztárca- és bizonyos 
szempontból környezetbarát) megoldás, 
idézzük fel magunkban, mennyi mindent 
magunkkal szoktunk vinni nyaraláshoz 
azért, hogy minél otthonosabb körülménye-
ket teremtsünk a pihenés során. Vagyunk 

néhányan, akik, ha tehetnénk, még kedvenc 
kávéfőzőnket is magunkkal vinnénk. Ehhez 
képest mégis mennyi kényelmetlenséggel 
találkozunk a szálláshelyeken, arról nem is 
beszélve, hogy hangos a szomszéd, és ké-
nyelmetlen a matrac. De mielőtt úgy tűnne, 
hogy a hagyományos nyaralás ellen ágálok, 
máris hozzáteszem: ne csak otthonról nya-
raljunk! Hiszen a nyaralás arról is szól, hogy 
minél inkább kiszakadjunk mindennapjaink 
környezetéből. Ezért nem is állítanám, hogy 
az otthonról nyaralás kiváltja a nagybetűs 
elutazást. Ha tehetjük, menjünk el nyaralni 
rendesen is: Őrtilostól Jósvafőig, Doborgaz-
szigettől Gyuláig, Madeirától Madagaszkárig, 
lássunk világot. De ha csak a Lupa „tenger-
partjáig" jutunk, azt se bánjuk; legalább a 
saját ágyunkban aludhatunk. 

A járvány egyébként is felértékelte a bel-
földi desztinációkat, emeljük ki magunknak 
azokat, amelyek akár gyalog is megközelít-

hetőek! 
Ha kevesebbel is beérjük (és miért 

ne érnénk), gyorsan kiderül, hogy 
környékünk atrakciói is lenyűgöző-
ek lehetnek. De a kerti zuhany, az 
árnyékban grillezés, a hintaágyban 
ciccentett, hétvégi sör, vagy egy lebi-
lincselő könyv is világszámba mehet. 

Nyaraljunk otthonról! 
Vagy ha úgy jobban tetszik, teremt-

sünk magunknak a nyaralás során elvárt 
ideális körülményeket otthonra, olvassunk 
sokat, aludjunk napközben, ha úgy tetszik és 
menjünk el ebédelni, ha megtehetjük. 

Otthon nyaralni ugyanis valójában nem 
áll többől, mint észrevenni, mennyire jó is 
nekünk.

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

Kádár Viktort kértük meg, hogy ossza meg velünk gondolatait.

Ha kevesebbel is beérjük  
(és miért ne érnénk), gyorsan  
kiderül, hogy környékünk atrakciói 
is lenyűgözőek lehetnek
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Pezsgő élet az NNÖ-nél

Lehet, hogy a nyár sok helyen csak uborkaszezon, nem így van ez a helyi 
sváboknál, ahol felújításokon, pályázatokon és különböző színes 

programokon gondolkoznak. Szegedi Ferenc elnök írása.

Pilisborosjenő Német Nemzetiségi Önkor-
mányzata 1.300.000 Ft támogatást nyert a 
Bethlen Gábor Alapítvány Zrt. pályázatán, 
melyet a Tájház főbejáratának felújítására 
fogunk felhasználni. Jelenleg a pályázati 
dokumentumok és igazolások beszerzé-
sén iparkodunk.

Elindultak a Tájházban a Deutschklub 
Singkreis énekkar próbái, első fellépés 
szeptemberben várható a nálunk szer-
vezett kórustalálkozón. 2022-ben lesz az 
énekkarunk alapításának 40. évfordulója, 
amit szeretnénk méltósággal megünne-
pelni.

Örömmel és tisztelettel tájékoztatom 
az érdeklődőket, hogy a „Mi Svábok” című 
könyv pilisborosjenői változata rövidesen, 
várhatóan júliusban újra kapható lesz ná-
lunk is kb 12.000 Ft-os áron és hamarosan 
kiadják német nyelven is.

Július első hetében készülhet el a vállal-
kozó a Kálvária dombon található keresz-
tek felújításával, a munkálatok 650.000 
Ft-ba kerülnek, amit szintén a BGA Zrt 
alapítvány pályázatán nyertünk. Remé-

lem, hogy mindenki vigyázni fog rájuk, és 
örömmel fogadja a felújított kereszteket, 
ha arra sétálnak.

Örömmel tájékoztatjuk a falu lakosságát, 
hogy a Sváb Tájházunkat július és augusz-
tus hónapokban minden hétvégén látogat-
hatóvá tesszük, terveink szerint szombat 
és vasárnap délutánonként 15-18 óra kö-
zött, amikor az önkormányzat képviselői 
felváltva bemutatják a helyi helytörténeti 
kiállításunkat, a szobákat és népviselete-
ket.

Külön örömünkre szolgál, hogy a hely-
beli Hajnali Sörfőzők minden hétvégén a 
Tájház udvarában várják majd a kedves lá-
togatókat és érdeklődőket étellel és itallal, 
tervezünk még helyi borászokkal fröccste-
raszt is kialakítani.

A Művelődési Ház szervezésében igyek-
szünk kulturális és egyéb, a hely szellemé-

hez méltó kisrendezvényeknek is helyet 
biztosítani, többek között filmvetítések, 
zenei és színházi produkciók helyszíné-
nek biztosításával, a méltó körülmények 
megszervezésével. További részletekről a 
Facebookon értesülhetnek.

A következő, szeptemberi számban re-
mélhetőleg a rendezvényeink nagy sikeré-
ről számolhatunk be, arról, hogy mindany-
nyiunk örömére szolgáltak. 

Nyit a Tájház

A Tájház bejárata, melynek felújítására támogatást kapunk

Csendélet a Tájház kiállításából

A Hajnali Sörfőzők lesznek a házigazdák

Hamarosan megszépül a Kálvária

Sváb sarok
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Jegyzet

Az elrohant, eseménydús 
idei első félévről

Tömöri Balázs félév értékelő jegyzete

2021 első féléve hihetetlen gyor-
san elillant, ezért bármi egyéb 
helyett, a teljesség igénye nélküli, 
szubjektív visszatekintést írok. 
Annyi minden történt ebben a fél-
évben, hogy érdemes összefoglal-
ni.

A koronavírus harmadik hullá-
ma sem kímélte falunkat, az ön-
kormányzatnál elvesztettük Prof. 
dr. dr. Cornelius Mayer díszpol-
gárunkat és Szollár György köz-
területfelügyelőt. Nyugodjanak 
békében!

Elkezdtük az úthibák javítását, 
az eternitcsőcserét követő útfel-
újításokat, 1000 négyzetméter 
kátyúzásba kezdünk (Bor utca, 
Széchenyi–Fő út sarka, Gárdonyi–
Hunyadi sarok, Erdő–Budai út sarok, Te-
mető utca–Kőfuvaros utca sarka a nagyob-
bak).

Az ipartelepi bekötőút kapcsán döntöt-
tünk a Meditoppal és a Téglagyári út–(10-
es főút) Bécsi út kereszteződésénél lévő 
gazdasági övezet fejlesztésében érdekelt 
ingatlantulajdonosokkal, hosszas tárgya-
lássorozat végén. Bízunk benne, hogy ha-
marosan indulhat a külső településrészre 
tervezett, 3 gazdasági-kereskedelmi-szol-
gáltató övezeti településrész hosszú távú 
fejlesztése!

Sok-sok pályázatot adtunk be ebben a 
félévben: közétkeztetés minőségi és meny-
nyiségi fejlesztése az óvodában, Steinheim 
és Vincellér utca felújítása, ivóvíz-szolgálta-
tás fejlesztése, bölcsődeépítés, egy óvodai 
csoportszoba építése.

Nemcsak gyártjuk a pályázatokat, hanem 
nyerjük is: közülük talán az idei első félév-
ben az, hogy a Versenyképes Közép-Ma-
gyarország Operatív Programban (VEKOP) 
Közlekedésbiztonsági fejlesztések Pilisbo-
rosjenőn című pályázatunk nyert, Solymár 
Önkormányzata, a Magyar Természetjáró 
Szövetség és a Pest Megyei Közút támoga-
tásával. Ez 300 millió forintnyi fejlesztést 
hoz a falu több mint 10 pontjára, külön 
öröm: a külső településrészre is jelentős 
mértékben, hiszen buszmegállók cseréje, 
gyalogjárdák, zebra, közvilágítás fejleszté-
se, parkoló és útjavítások várhatóak.

Új háziorvosi körzet jött létre, dr. Herczeg 
Lívia idéntől várja a falubelieket; betöltöt-
tük a régóta csak helyettesítéssel betöltött 
védőnői pozíciót, új közterületfelügyelőnk 
van Katona Dávid személyében. Új díszpol-
gárokat választottunk: Fiál Ferenc, Stan-
kovics János, dr. Venesz Ilona kapta meg 
ezt a címet. Új egészségügyi szolgáltatás-
sal bővül ősztől az Egészségházban már 
meglévő egészségügyi szolgáltatások köre: 
dr. Csányi Zsolt kardiológus, belgyógyász 
szakorvos kardiológiai, dr. Bajkó Nándor 
radiológus teljeskörú ultrahang, a belgyó-
gyászati magánrendelés keretében pedig 
Győrfi Tünde diabetes tanácsadás magán-
rendelést indít. 

Terveztetünk: elindult a Kövesbérci út–
Panoráma utca kereszteződésébe álmo-
dott, szabadtéri fitneszparkot kiegészítő 
szabadidőpark tervezése, a focipálya kör-
nyékének terveztetése, az Ezüsthegyi út 
újraterveztetett vízelvezetése vízjogi enge-
délyre vár, új díszkivilágítást terveztettünk 
a templomnak, forgalomtechnikai tervet 
készíttettünk, hogy ez alapján várakozási 
korlátozással sújtott zónákat jelöljünk ki, 
és elkészíttettük a falu első Kerékpárforgal-
mi Hálózati Tervét, hogy pályázhassunk ke-
rékpáros fejlesztésekre is. Épül a falu első 
bölcsődéje. Nagyobb, korszerűbb és drá-
gább lesz, ezért a többletforrások igénybe-
vételére a VEKOP-ban beadott pályázatunk 
elbírálását várjuk.

Befejeződött az első tanév 
a pilisborosjenői Szent Már-
ton Waldorf Iskolában. Brun-
szvik Teréz-díjra jelöltük a 
Mesevölgy Óvoda Igazgatóját, 
Metzlerné Kutvölgyi Esztert, 
aki júniusban átvehette a dí-
jat, amihez gratulálunk! Pilis-
borosjenői családok kaptak 
magánbölcsődéztetési támo-
gatást.

Többszöri látogatásai so-
rán volt alkalmunk falunk és 
a régió fejlesztése kapcsán 
egyeztetni dr. Vitályos Eszter 
államtitkár asszonnyal. Járt fa-
lunkban Spanyolország Nagy-
követe, Anunciada Fernández 
de Córdova y Alonso-Viguera 

asszony, aki az Olívaműhely bolt megnyitó-
jára érkezett. Ebben a félévben is szomszé-
doltunk: Laboda Gábort, Üröm polgármes-
terét látogattuk meg.  

Új terasz nyitását engedélyeztünk a 
Kis-Kevély Sörözőnek, új közvécéket he-
lyeztünk ki a parkolók közelében és új pa-
dokat rendeltünk a fiataloknak, kirándu-
lóknak. Új sorompókat helyeztünk ki a falut 
körülvevő zöldterület védelmére. Új telkek 
a falu használatában: az önkormányzat két 

A Tájház bejárata, melynek felújítására támogatást kapunk

Csendélet a Tájház kiállításából

Az új forgalomszabályozás társadalmi egyeztetésen van

Kövessék heti videójegyzetemet, ha folyamatosan képben szeretnének lenni

3



Hivatal

telket vásárolt ebben a félévben: egyiket a 
tűzoltóság felett, másikat a Várvölgy felé 
vezető út mentén, konkrét, egymástól elté-
rő hasznosítási céllal. Új, felújított helyszínt 
biztosítottunk a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Pilisborosjenői Csoportjának az 
Iskola utca 2. szám alatt, hogy adomány-
boltjukkal szomszédként tudják segíteni a 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot, hogy 
a falubeliekhez több hasznosabb adomány 

találjon célba. Új nyári ügyelet: önkor-
mányzati nyári ügyeletet szervezünk helyi 
óvodásoknak és általános iskolás alsó ta-
gozatosoknak, hogy a koronavírus miatt 
a korábbiaktól eltérő nyári munkarendre 
kényszerülő családosokat segítsük. Új falu-
gazdászunk van, Papp Renáta, aki minden 
hónap első csütörtökén helyben, a pilisbo-
rosjenői Polgármesteri Hivatalban is tart 
ügyfélfogadást. Új kolléga erősíti a Falu-
gondnokságot: dr. Farkas Csaba érkezett 
a nyugdíjba ment Rozgonyiné Apró Judit 
helyett. Újra nyári diákmunka lehetőség az 
önkormányzatnál, ami a Kormány támoga-
tásával valósulhat meg. Új infrastruktúra 
épül: megkezdődött a lazareth-i közvilágí-
tás fejlesztése, nyár végére világosság gyúl 
a területen. Új szennyvízhálózat épül az 
iskola ingatlanán keresztülhaladva, amely 
ősztől a tornatermet és az iskolát is ki fogja 
szolgálni.

Önöket kérdezzük, hogy jobban dönthes-
sünk: a falu utcáit járják a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Szociológiai Intézeté-
nek diákjai és munkatársai, akik kérdőíve-
zésen alapuló szociális térképet készítenek 
a faluról, ami segíti a képviselő-testületnek 
átlátni, hogy milyen szociális juttatások 
hasznosak és melyek volnának még szük-
ségesek, illetve milyen szempontokra kell 
még kitérnünk a szociális rendelet hama-
rosan esedékes módosítása során. Az 
Erzsébet Ifjúsági Alap pályázatán elnyert 
kutatásmódszertani támogatással a 13-
25 éves korosztály számára kérdőívet 
készítettünk, hogy lássuk, a helyi fiatalok 
miként vonhatók bele jobban a falu vér-
keringésébe, miként fejleszthetők a nekik 
szóló szolgáltatások.

Változtatási tilalmat rendeltünk el a sző-
lőben, illetve zöld védősáv fenntartásának 
céljával éltünk elővételi jogunkkal egy, 
a szőlő és a lazareth-i telkek közötti sáv 
tekintetében. A Völgyzugoly bevonásával 

azon dolgozunk, hogy miként lehet a táj-
képvédelmi szőlőt megvédeni a túlzott, oda 
nem illő épületekkel való beépítésektől. 
Örömünkre közösségi szőlőművelés indult 
civil kezdeményezésre, figyelemre és tá-
mogatásra méltó célokkal, olyanok részvé-
telével, akik két kezükkel tenni is akarnak a 
falu tájképvédelmi szőlőjéért!

Civil kezdeményezéseket, rendezvénye-
ket, táborszervezéseket támogattunk. Bar-
langkutatást, helytörténeti kutatást, civil 
szervezeteink tevékenységét, Szelávi Fesz-
tivál szervezést, nyári táboroztatást. Helyet 
adtunk három filmforgatásnak és a House 
Pikniknek.

Elkészült az iskola előtti zebra, egyetlen 
hivatalos papírra várunk a projekt hivatalos 
lezárásához és kiértékeléséhez.

Új módon adható le a zöldhulladék: évi 
három alkalommal korlátlan mennyiségű, 
előkészített zöldhulladék elszállítását ren-
deltük meg a hulladékos szolgáltatótól, 
elektronikai és elektromos hulladékgyűj-
tést szerveztünk. Támogattuk a civil hulla-
dékgyűjtési akciókat, köztük a Mózer-árok 
kitakarítását célzó nagyobb akciót is, mely-
re jelentős mértékű külső forrást nyert a 
2097 Csoport Egyesület.

Elbúcsúztattuk Ludasi Évát, aki több év-
tizedet töltött a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat élén a Talpon Maradni Kft. ügyve-
zetőjeként, és sokat köszönhet neki a falu. 
Megváltoztattuk a rendszert és nyártól az 
önkormányzat saját intézményeként mű-
ködtetjük a Családsegítőt tovább, Klinger 
Magdolna vezetésével, Rafai Erzsike, Huszti 
Zoltán állandó, illetve Bozsódi Bori ideig-
lenes segítségével. Új szolgáltatás: a Csa-
ládsegítő által biztosított szolgáltatásokat 
pszichológiai segítségnyújtással bővítettük 
Petromán Anikó pszichológus segítségével, 

aki heti rendszerességgel konzultál a foglal-
kozásra a Családsegítőnél jelentkezőkkel, 
erre tanácsoltakkal.

Új Faluház: Megkezdte a koronavírus ve-
szélyhelyzet fokozatos feloldásával párhu-
zamosan közösségépítő, kultúraközvetítő 
munkáját a Fiala Krisztina vezette Faluház 
új csapata is: ősopera előadás, sétálÓRÁK 
Krisztával és Anitával, könyvtári kérdőív ké-
szítés Eszter kezdeményezésére, tárgyani-
mációs előadás, nyárköszöntő délután, 
társasjáték klub, nyugdíjas klub, odúkészí-
tés, szabadtéri hangverseny, bolhapiac, ját-
szótéri fabrikák, jógák Leával és Zsuzsival, 
három ablakos kiállítás, táncoló Borosjenő 
és Költészet napi videók, kürtőskalács-ké-
szítés és még sok-sok minden. 

Sétáló fogadóórákat is tartok, hetente 
videóüzenetben igyekszem összefoglalni, 
ami a hivatalban és környékén történik.  

Ebben a rövid visszaemlékező cikkben 
néhány kihagyhatatlan ügy, esemény mel-
lett túlnyomó részben a pozitív fejlemé-

nyekre, az előrelépésekre próbáltam kon-
centrálni. Ahol nem történt még előrelépés, 
legalább látják, hogy miért. Mert elsősor-
ban (külső kényszerből vagy belső priori-
zálás okán) a fenti ügyekben bemutatott 
eredmények elérésén dolgozott a hivatal, a 
képviselő-testület, ügyvédünk, a falugond-
nokság munkatársai és jómagam is. 

Most viszont, annak érdekében, hogy 
hosszú távon tudjuk folytatni ezt a minden 
egyes nap újabb fejtörőkkel teli munkát, fel-
váltva szabadságon leszünk, sőt augusztus-
ban két hét közigazgatási szünetre be is zár 
a hivatal. Köszönöm a türelmüket, segítsé-
güket – a kollégáknak pedig a nagy intenzi-
tású, sokszor elsőre alig látható háttérmun-
kát, amit végeztek az elmúlt 180 napban! 

A képviselőtársaknak meg azt, hogy eny-
nyi intenzív közös munka után még mindig 
egymás szemébe tudunk nézni, a problé-
mákat, véleménykülönbségeket, ahányszor 
csak kell, át- és megbeszélni, és mindenki 
konstruktívan, véleményét felvállalva, a 
problémák megoldására koncentrálva dol-
gozik a faluért, nem egyszer minden egye-
bet félretéve! 

Töltődjenek fel nyáron Önök is!
Jó pihenést kívánok mindenkinek a nyárra!

Tömöri Balázs

hírmondó

Új önkormányzati telek levendula mezővel szemben

Boros Gábor számbaveszi a kátyúkat a pályáztatáshoz

A képviselők egy májusi hétvégén az éves projektterv 
állását beszélik át

Jegyzet
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BizottságHivatal

Tisztelt Pilisborosjenői Lakosok! 
Július 3-a (szombat) és 9-e 

(péntek) között a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem szo-
ciológia szakos hallgatói fogják 
járni a falu utcáit, hogy Pilisbo-
rosjenő lakosait kérdezzék a 

település szociális helyzetéről 
és a helyben lakók igényeiről. 

A kutatás Pilisborosjenő Ön-
kormányzata megbízásából 
készül, a folyamatot pedig Dr. 
Pillók Péter, egyetemi adjunk-
tus, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Szociológiai Intézete 
Társadalomkutatás Tanszéké-
nek vezetője irányítja. Kuta-
tócsapatunkat gyarapítja két 
szociológus, Simon Nikolett és 
László Tamás, akik az egyetem 
volt hallgatói és többéves tár-

sadalomkutatói tapasztalattal 
rendelkeznek. A mostani fel-
mérés során ők fognak segíteni 
abban, hogy a helyszíni adatfel-
vétel zökkenőmentes legyen. 

A reprezentatív felmérés 
eredményei a véletlenszerű 
kiválasztási módszernek kö-
szönhetően tükrözni fogják a 
település lakosainak vélemé-

nyét. Ez a gyakorlatban azt je-
lenti, hogy a diákok megadott, 
véletlenszerű szempontok sze-
rint csöngetnek majd be egyes 
lakóházakba és egy nagyjából 
20 perces kérdőív megválaszo-
lására fogják kérni a háztartá-
sok valamely tagját. 

Kérjük, segítsék a szocioló-
gia szakos hallgatók munká-
ját! Ez számukra az egyetemi 
feladat teljesítésén túl hasznos 
szakmai tapasztalatot jelent, az 
önkormányzatnak pedig nagy 
segítséget nyújt abban, hogy 
az Önök valós igényeit figye-
lembe véve tudják kialakítani 
és támogatni a pilisborosjenői 
szociális szolgáltatásokat. 

Köszönettel, 
Dr. Pillók Péter, Simon 

Nikolett, László Tamás 

Egyetemi hallgatók a faluban 
Szociológia szakos hallgatók készítenek felmérést  Pilisborosjenő szociális helyzetéről 

és a helyben lakók igényeiről

Dr. Pillók Péter

László Tamás

Simon Nikolett

Szociális térkép

Pilisborosjenő Önkormányzatá-
nak megbízásából szociális térkép 
készül településünkön, amelyet a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Szociológiai Intézetének hallgatói 
és további kutatók végeznek. A 
felmérés célja, hogy feltárja a he-
lyi társadalom szociális helyzetét, 
a lakosság ismereteit az elérhető 
szociális és egészségügyi szolgál-
tatásokról, illetve feltérképezze 
az igényeket az új szolgáltatások 
bevezetésére, amelynek eredmé-
nyeként valós igények mentén 
fejleszthetjük a szociális és egész-
ségügyi ellátórendszert. 

A felmérés két részből áll. Július 
elején szociológus hallgatók ké-
szítenek személyes kérdőíveket 
és interjúkat a felnőtt lakossággal, 
valamint a témában érintett intéz-

mények és közösségek képviselő-
ivel. A személyes megkeresések 
a kutatás eredményessége miatt 
véletlenszerű kiválasztás alapján 
történnek. Azok a lakosok, akik-
hez nem jutnak el a kérdezők, 
szeptembertől önkéntes alapon 
kitölthetik a kérdőívet, amelyet 
közzé fogunk tenni a honlapon és 
az újságban. 

Ifjúsági kérdőív 

Szeretnénk bevonni a helyi fia-
talokat a falu vérkeringésébe, és 
fejleszteni a nekik szóló szolgálta-
tásokat. Ehhez először is felmérést 
készítünk az ifjúság helyzetéről, 
vagyis arról, hogy a helyi fiatalok 
mennyiben tudnak kapcsolód-
ni egymáshoz és a falu életéhez, 
helyben töltik-e szabadidejüket, 
követik-e a közügyeket, illetve mi-

lyen programokra és fizikai térre 
lenne szükségük. 

A felmérést egy online kérdőív 
segítségével végezzük, amely az 
Erzsébet Ifjúsági Alap pályázatán 

elnyert kutatásmódszertani támo-
gatás keretében készült. A kérdőí-
vet a 13-25 éves korosztály tölthe-
ti ki július-augusztus folyamán. 

Bozsódi Borbála

Két lakossági felmérés is várható 
a következő hónapokban 
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Korlátozott várakozási övezet 
működésének és igénybevételének 
rendjéről szóló rendelet lakossági 

véleményeztetése
Hatályba lépett az új forgalomszabályozás: csak engedéllyel lehet szabad- és 

munkaszüneti napokon várakozni a korlátozással ellátott övezetben.

A turizmus által legjobban sújtott területe-
ken a jövőben szabad- és munkaszüneti na-
pokon tilos parkolni, kivéve az önkormány-
zati engedéllyel rendelkező lakosoknak (az 
engedélyt a júniusi Pilisborosjenői Hírmon-
dóval kapták meg a lakosok). Hétköznap 
viszont bárki megállhat ott, helyi lakosok 
és turisták egyaránt a KRESZ szabályait be-
tartva (lásd a keretes írást).

Az áprilisi tájékoztató cikkhez képest – 
lakossági észrevételek alapján – annyi vál-
tozás történt, hogy egy később szabályozni 
szándékozott területetet is bevontunk az 
övezetbe, és a közlekedési táblákat már így 
helyeztettük el.

A parkolási korlátozással kapcsolatos 
rendelet – (5/2021. (V. 26.) – 2021. júni-
us 11-én lépett életbe polgármesteri dön-
téssel, ezáltal a rendőrség és a közterület 
felügyelő – a polgárőrség segítségével – el-
kezdheti a betartatását is. További fontos 
tudnivaló, hogy a „várakozni tilos” zónában 
a várakozási tilalom csak az úttestre vonat-
kozik, leszámítva, ahol eddig is tilos volt. 
(Önkormányzati rendelet alapján zöldte-
rületen várakozni továbbra is tilos. Lásd 
következő oldal). 

Fontos azt is tudni, hogy zónára érvényes 
szabályozás azt jelenti, hogy a “zóna vége” 
tábla oldja fel a várakozási tilalmat, nem 
szükséges tehát minden útkereszteződés-
nél ismételni a „várakozni tilos” táblát.

Ha bármilyen kérdésük merülne fel, vagy 
segítségre van szükségük a témával kapcso-
latban, forduljanak hozzánk bizalommal!

Mindannyiunk életét befolyásolja az új 
rendelet, ezért várjuk a lakosság vélemé-
nyét augusztus közepéig a hivatal@pilis-
borosjeno.hu email címre. Szeptember-
ben a képviselő-testület a tapasztalatok 

és a lakossági vélemények ismeretében a 
rendeletet felülvizsgálja. 

Az átmeneti időszakban háztartáson-
ként két darabot biztosítunk, melyet, 
kérjük, hogy helyezzenek ki a szélvé-
dőhöz. Amennyiben több kártyára van 
szükségük, kérjük, hogy emailben jelez-
zék INDOKLÁSSAL a jegyzo@pilisboros-
jeno.hu email címen.

Eddigi tapasztalatok
Katona Dávid közterület-felügyelő – jóval 

lapzárta után – rövid összegzést végezve el-
mondta, hogy az Agyagbánya utca és a Papi 
földek érezhetően tehermentesült, mert 
már van jogalap intézkedni. Azon a két hét-
végén is jól vizsgázott a rendszer, amikor 
az átlagosnál nagyobb látogatószám volt a 
faluban a Szelávi fesztivál, a House Piknik 
és levendula szüret miatt. Mindhárom szer-
vezővel részletes parkolási tervet beszéltek 
meg, melybe a falu elején kialakított új, ide-
iglenes parkolót is bevonták. A szervezők és 
önkormányzat intenzív kommunikációval 
tájékoztatták a célcsoportokat táblákkal és 
online módon is, és a távolabbi parkolóból 
kisbusz is fuvarozta a vendégeket a hely-
színre. A polgárőrök teljesítménye pedig – a 
hőségtől is sújtva – hősies volt, ők fordítot-
ták vissza a focipálya környékén azokat az 
autókat, akiknek a falu elején kellett volna 
parkolniuk. A sofőrök jól tűrték ezt, mert 

Településfejlesztés
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Településfejlesztés

Korlátozott várakozási övezet 
működésének és igénybevételének 
rendjéről szóló rendelet lakossági 

véleményeztetése nem érte őket váratlanul az információ, 
csak megpróbálkoztak, hátha mégis lepar-
kolhatnak a cél közelében. Hálásan köszön-
jük nekik és természetesen a rendőröknek 
is, akiknek határozott, de mégis udvarias 
jelenléte végig érezhető volt. 

Június utolsó vasárnapján kevesebb erő 
tudott jelen lenni a helyszínen és máris oda 
parkoltak autók, ahová csak eszükbe jutott, 
tanulság, hogy a KRESZ önmagában nem 
tartja őket vissza.

KRESZ ismétlés, mert már olyan 
régen volt a vizsga

Alapfogalmak:

Megállás: járművel a be- és a kiszállás-
hoz vagy a folyamatos fel- és lerakáshoz 
szükséges ideig, ha a vezető a járműnél 
marad, egyéb okból legfeljebb öt percig 
történő egy helyben tartózkodás.

Várakozás: járművel a megállásnál hosz-
szabb ideig történő egy helyben tartózko-
dás.

„Várakozni tilos": A tábla hatálya alatt 
meg szabad állni, de csak
• a be- és kiszálláshoz szükséges ideig,
• a folyamatos fel- és lerakodáshoz 

szükséges ideig,
• egyéb okból legfeljebb öt per-

cig, ha a vezető a járműnél marad. 

Mivel a táblán szerepel a ZÓNA felirat, 
ezért a tiltás nemcsak a következő útke-
reszteződésig érvényes, hanem egészen 
addig, amíg el nem megyünk egy “ZÓNA 
vége” tábla mellett.

A mi kiegészítő tábláink értelmében ez a 
tiltás csak szabad- és munkaszüneti napo-
kon érvényes, illetve akkor se, ha kiraktuk 
a szélvédőre a Várakozási engedélyt.

A megállás és 
a várakozás szabályaiból:

Megállás:
Járművel megállni, ill. várakozni kétirá-

nyú forgalomra alkalmas úton, ha a közúti 
jelzésekből más nem következik:
• csak az úttest menetirány szerinti jobb 

szélén (az úttest széléhez 30 cm távol-
ságon belül),

• azzal párhuzamosan,
• egy sorban szabad.

Tilos megállni útkereszteződéstől szá-
mított 5 méteren belül, továbbá a járdán 
– részben vagy teljes terjedelemben – csak 
akkor szabad megállni, ha

• azt jelzőtábla vagy útburkolati jel meg-
engedi,

• a jármű a járda szélességének legfel-
jebb a felét foglalja el,

• a járdán a gyalogosok közlekedésére 
legalább 1,5 méter szabadon marad, 
és

• a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-
ot nem haladja meg.

Várakozás:
A megállásra vonatkozó szabályokat ér-

telemszerűen alkalmazni kell a várakozás-
ra is. Tilos várakozni minden olyan helyen, 
ahol megállni is tilos.

Tilos várakozni:
• ahol a jármű az út menti ingatlanra 

való be-, ill. kihajtást akadályozhatja, 
kivéve abban az esetben, ha az ingat-
lannal rendelkezni jogosult a várako-
záshoz hozzájárul,

• ahol a jármű szabályosan várakozó 

másik jármű megközelítését vagy elin-
dulását akadályozhatja

Zöldterületek:
A KRESZ nem rendelkezik a zöldterüle-

teken való megállásról, ez az önkormány-
zatok hatásköre. Esetünkben a közösségi 
együttélés szabályainak megfelelő passzu-
sát kell alkalmazni:

Pilisborosjenő Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 9/2017. (III.31.) 
rendelete az 5/2020. (III. 26.) sz. rende-
lettel egységes szerkezetben a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól és ezek 
megsértésének jogkövetkezményeiről

8. Zöldfelület, zöldterület védelmével, 
növényekkel és környezetvédelemmel kap-
csolatos szabályok

23. §
(3) Aki zöldfelületen, zöldterületen arra 

ki nem jelölt helyen gépjárművel parkol, 
megsérti a közösségi együttélés alapvető 
szabályait, és természetes személy esetén 
kettőszázezer, jogi személy és jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkező szervezet eseté-
ben egymillió forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható."

A focipálya és a játszótér környékén zöld 
területnek a Bessenyei-ház és a játszótér 
közötti terület számít. Ide tehát nem sza-

bad parkolni Várakozási engedéllyel sem. 
Az utak mentén és a focipályánál továbbra 
is a KRESZ alapján lehet várakozni, vagyis 
a tiltási időszakban csak Várakozási enge-
déllyel lehet belógni az útra, de továbbra is 
csak orral menetirány felé, autóbeállókat 
szabadon hagyva és 3 méter széles szabad 
úttestet biztosítva. Engedély nélkül szintén 
meg szabad állni ezeken a helyeken, de a 
gépjármű nem lóghat rá az úttestre hétvé-
gén és munkaszüneti napokon a fenti felté-
teleket teljesítve se.

A focipálya és a játszótér környékén zöld 
területnek a Bessenyei-ház és a játszótér közötti 
terület számít.

„

Zöldterület, ahol tilos várakozni

Itt tehát engedély nélkül a szabad- és munkaszüneti napokon tilos az úttesten parkolni, de az út mentén szabad
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Online vállalkozói 
adatbázis

Folyamatos az igény a helyi szakemberek, kézművesek stb. elérhetőségeire 
a Falufórumon, ezért először – önkéntes alapon – egy táblázat állt össze, majd egy 

Facebook csoport (Vegyél Jenőit), Dániel Mihály helyi lakos pedig –
 ingyenes felajánlásként – egy külön weboldalt is létrehozott: pilisborosjenoinfo.hu

A készítő engedélyével Pilisborosjenő 
Község Önkormányzata saját honlapjá-
ról is elérhetővé tette az adatbázist, mert 
egyezik azzal a célkitűzéssel, hogy helyzet-
be hozhassuk a helyi vállalkozásokat úgy, 
hogy felhívjuk rájuk a lakosok figyelmét. A  
pilisborosjenoinfo.hu weboldal tehát a 
pilisborosjeno.hu Otthon vagyok / Kö-
zérdekű menüpontja alól is elérhető. Na-
gyon sok termék és szolgáltatás elérhető 
helyben is, nem szükséges hozzá a város-
ba utazni vagy onnan vállalkozót kihívni. 
Ha a helyieket részesítjük előnyben, az-
által támogatjuk a fenntarthatóbb gazda-
ságot, mert kevesebbet utazik az áru, a 
szolgáltató vagy maga a vásárló. A helyi 
munkahelyek iparűzési adója is helyben 
marad és a helyieket szolgálja. Ráadásul 
új kapcsolatok is születhetnek, épülhet a 
közösség. 

Dániel Mihálynak ugyanezek voltak 
fontosak, és amikor több ideje lett, mert 
nyugdíjas, olyan elfoglaltságot keresett 

magának gondozott kertje és unokái mel-
lett, ami érdekes kihívást jelent számá-
ra, amellett, hogy a közösség számára is 
hasznos. Például egy új tartalomkezelő 
rendszer megismerése is ilyen volt és mi-
vel maga is informatikus  vállalkozóként 
dolgozott több évtizeden át, sőt azon be-
lül is családi vállalkozást vittek, érdekli 
sorstársai élete is. Ráadásul feleségével 
mindketten olyan településekről (Sza-
bolcs illetve Komárom megyékből) érkez-
tek Pilisborosjenőre, ahol hozzászoktak, 
hogy a napi ügyes-bajos dolgokat helyben 

el lehetett intézni, ritkán kellett bármiért 
beutazni a városba. És így volt ez települé-
sünkön is a hetvenes években, amikor az 
Újtelepre költöztek. A falu elején, az alsó 
buszmegállótól az Ezüsthegy felé fekvő 
részen akkoriban még csak néhány ház 
állt és elhagyott szőlők voltak sok-sok 
gyümölcsfával. Az ott építkezők sokáig 
kerítéseket sem húztak, a gyerekek sza-
badon futkároztak át a többi kertbe. A falu 
ezen részére az ország minden részéből 
költöztek olyan emberek, akik Budapest 
közelében akartak lakni, vidéki közegben. 

Talán a kisebb ismertség és az, hogy 
nincs fent a Facebookon, okozza azt a ne-
hézséget, hogy a vállalkozók köztudatá-
ban még nincs benne a weboldal, és Misi 
e-mailes megkeresésére nem reagáltak, 
de önkormányzati részről is hibádzott a 
nagyobb publicitás megadása, amire na-
gyobb gondot fogunk fordítani a követ-
kező időszakban, hogy pár hónap múlva 
már a lakosoknak is rutin legyen az oldal 
felkeresése, ha szükségük van valamire. 
Mivel nagyon fontos, hogy ne csak egy 
száraz adatbázis legyen a dolog, hanem 
személyes profilok gyűjteménye, ezért biz-
tat mindenkit a bemutatkozásra is. Több 
vállalkozásról készült már portré például 
a Zsákfalvi Riporterben, ezeket is érdemes 
lehet ott megjeleníteni. Mihály webshop 
lehetőséget is szeretne nyújtani azoknak, 
akik nem akarnak/tudnak saját weboldalt 
üzemeltetni. 

A cél a helyi gazdaság élénkítése

Nagyon sok termék és szolgáltatás elérhető 
helyben is, nem szükséges hozzá a városba utazni 
vagy onnan vállalkozót kihívni

„

Példa egy vállalkozásra, mely él az oldal adta lehetőséggel

Jogaink
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Fontos szempont a bizalmi elem, az, 
hogy lakosok ajánlják a vállalkozásokat, 
ezért nemcsak vállalkozások jelentkez-
hetnek – legtöbbjük pozitív megítélése 
eleve közismert –, hanem lakosok is azo-
kat, akik számukra már beváltak. Így az-
tán nem kell azzal időt eltölteni, hogy a 
Facebookon kérdezgetjük egymást, mert 
már közösen létrehoztuk a falu saját adat-
bázisát. Ha egy vállalkozás típus még nem 
érhető el helyben, akkor lehet környező 
településekről is ajánlani kisvállalkozáso-
kat.

Frivaldszky Bernadett

„A területfejlesztési beavatkozások – a 
térségi erőforrások oldaláról – két alapve-
tő megközelítésben tervezhetők. Az egyik 
esetben a hiányzó erőforrásokat kívülről 
pótoljuk, vagyis befektetőket telepítünk le 
a térségben, vagy jelentős támogatásokat 
adunk az ottani fejlesztésekhez. A másik 
esetben arra törekszünk, hogy feltárjuk a 
térség saját erőforrásait, és ezeket az erő-
forrásokat próbáljuk minél hatékonyab-
ban hasznosítani, „képessé téve” erre a 
helyi szereplőket. Kézenfekvő, hogy a la-
kosság szükségleteit a helyi vállalkozások 
szolgálják ki egyre nagyobb mértékben. 
A területfejlesztési gyakorlatban ez a két 
megközelítés nem zárja ki egymást. A he-
lyes megoldás e két logika az adott térség 
számára optimális ötvözetének alkalma-
zása. (…) Kifejezett cél, hogy az adott gaz-
dasági tevékenység eredményei helyben 
hasznosuljanak, akár mint megvásárolható 
termék, elérhető szolgáltatás, vagy mint 
munkahely és jövedelem. Vagyis a helyi 
gazdaságfejlesztés nem egyszerűen helyi, 
hanem helyi érdekű gazdaságfejlesztés. A 
helyi piacot kívánja a helyi vállalkozások 
és gazdasági tevékenységek ösztönzésével 
támogatni, a helyi közösség érdekében.”

(TERÜLETFEJLESZTÉSI FÜZETEK 2. He-
lyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldá-
sok, jó gyakorlatok)

A spanyol nagykövet, Anunci-
ada Fernández de Córdova y 
Alonso-Viguera 2021. június 
14-én délután Pilisborosjenőn 
járt abból az alkalomból, hogy 
egy bájos, mediterrán hangu-
latú üzlet nyitja meg kapuit, 
mely spanyol olívaolajak szé-
les választékát kínálja a beté-
rő vásárlónak. Az olaj mellett 
számos egyéb spanyol termék 
is kapható, mint például a kü-
lönféle olajbogyók és halkon-
zervek. Az üzlet tulajdonosa,  
Csányi Dorottya és fia mellett 
Tömöri Balázs polgármester 
köszöntötte a nagykövetet a lá-
togatása alkalmából.
A tulajdonos 20 évet töltött 
egy Madridhoz közeli, de már 
Toledo megyéhez tartozó faluban, 
Méntridán – ahol ma is az olajbogyó- 
és szőlőtermesztésből élnek – és most 
hazatért. Történetéről részletesebben 
beszámolt a Zsákfalvi Riporter 2019. 
novemberi számában (újraolvasható 

itt: 2097.hu/zsakfalvi). A nyitvatartás 
a következőképpen alakul: hétfőn fi-
esta lesz, keddtől péntekig 16-19-ig, 
hétvégén pedig 10-14-ig kereshető fel 
a kisbolt, hogy mediterrán jelleget ad-
hassunk fogásainknak.

Spanyol gasztrokaland 
a buszvégállomásnál

Mediterrán élelmiszer üzlet nyílt a faluban

Dániel Mihály, a pilisborosjenoinfo.hu készítője

Újabb hangulatos boltocskával gazdagodott településünk
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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 
tartozni, akkor vedd fel velem az aláb-
bi email címen a kapcsolatot: verony-
ka86@gmail.com.

Antal Kővári Veronika,
 a helyi csoport vezetője

TŰZOLTÓKNÁL ZAJLOTT AZ ÉLET 

Az elmúlt bő egy hónap az azt meg elő-
zőhöz képest elég eseménydúsan telt. 
Elsőként Matisz Péter Körzeti Megbí-
zott és Cseh Dávid Ürömi Közterület-
felügyelő kértek segítséget. Egy a Ke-
vély hegy oldalában 20 éve élő remete 
lakhelyéről kellet segítenünk, lehozni 
egy középkorú, beteg hölgyet. A sűrű 
bozót, a görgeteg sziklák és a felázott 
talaj miatt Király Dávid Parancsnok vé-
gül a Fővárosi Katasztrófavédelem se-
gítségét kérte így a helyszínre vonuló 
Megyer I. csapatával körülbelül 3 óra 
alatt sikeresen végrehajtottuk a men-

tést és a hölgyet átadtuk az Országos 
Mentőszolgálat munkatársainak. 

Mint helyi Önkéntes Tűzoltók mindig 
igyekszünk segíteni a faluban, ha erre 
szükség van nem csak katasztrófa ese-
tén. Így Május végén, a Polgármesteri 
Hivatal kérésére a Hunyadi János utca 
és Gárdonyi Géza utca keresztezésénél 
található csatornát mostuk át, amely az 
esőzések során keletkező hordaléktól 
majdnem teljesen eldugult.

Mozgalmasan kezdődött a Június 
is. Hatalmas öröm és feltöltődés volt 
számunkra vendégül látni a Pilisbo-
rosjenői Német Nemzetiségi Általá-
nos Iskola 1a. és 1b. osztályát, akik az 
osztálykirándulás keretein belül tettek 
látogatás tűzoltóságunkon. Itt megnéz-
hették, hogy működik egy önkéntes 
tűzoltóság, mi tartozik a tűzoltó felsze-
reléséhez, hogy mit találni egy gépjár-
műfecskendőn és persze volt locsolás 
meg szirénázás és minden, amit ki le-
hetett próbálni. Örömmel tapasztaltuk, 
hogy a különböző tűzzel és tűzoltással 
kapcsolatos kérdésekre nagyon jól és 
magától értetődően válaszoltak a gye-
rekek. Talán évek múltán belőlük is 
kerül majd ki a helyi önkéntes tűzoltók 
egy újabb nemzedéke.

Végül, de nem utolsó sorban a láto-
gatást követő hétvégén, egy omladozó 

házhoz illetve egy kerti munkálatok so-
rán sérült gázvezetékhez is vonulnunk 
kellett. Szerencsére egyik esetben sem 
volt szükség különösebb beavatko-
zásra, ám a gázszivárgáshoz a hivatá-
sos tűzoltók és a katasztrófa védelem 
nagylétszámú jelenlétére is szükség 
volt a helyzet kiemelt veszélye miatt.

Továbbra is köszönettel várunk és 
fogadunk minden fajta támogatást, a 
folyamatos fejlődéshez, hogy mindig 
sikeresen tudjunk megbirkózni a káre-
seteknél ránk háruló feladatokkal. 

Ezt megteheted most is a számlaszá-
munkra történő utalással: 

11703006-20032032-00000000 
OTP Bank

De ha kedvet kaptál hozzá és elmúl-
tál 18 éves, jelentkezz közénk és legyél 
tagja a Pilisborosjenői Önkéntes Tűzol-
tóság csapatának. Jelentkezésedet vár-
juk a pbjote@gmail.com e-mail címre, 
a levél tárgyába pedig írd be, hogy JE-
LENTKEZEM! Őrizzük együtt a lángot!                      

Czöndör Ádám

ÚJ HELYRE KÖLTÖZÖTT A MÁLTAI BOLT

Örömmel újságoljuk, hogy a Pilisbo-
rosjenői Máltai Csoport új helyen ismét 
megkezdi (folytatja) működését 2021 
június 19-től a szokásos időpontban 
8-10 óráig.  Az új helyszín az Iskola u. 
2. sz. a Családsegítő Szolgálat mellett.  
Ismét fogadunk adományokat, és a falu 
lakossága részére nyitva tartunk az 
eddig megszokott időpontban, vagy-
is szombatonként 8:00- 10:00 órá-
ig, szerdánként 18:30-20:00 óráig. A 
szombati nyitvatartási időt szeretnénk 
12 óráig bővíteni a közeljövőben.   
A Családsegítő szolgáltatásait igénybe-
vevők az ügyfélfogadási időben, ingye-
nesen részesülhetnek az adományok-
ból. 
Kérjük az adományozókat, csak jó mi-
nőségű, tiszta ruhaneműket, textíliákat 
adományozzanak, elektromos kisgé-
pek működőképesek, tiszták legyenek. 

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

Civilek
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Kizárólag olyan adományokat hozzanak 
be, amit saját maguk is szívesen fogad-
nának!
Mivel raktárunk nincs, bútorokat közve-
títeni tudunk, amihez a fényképeket kér-
jük, a hevilus@gmail.com címre küldjék!
Szeretettel várjuk az új helyen az érdek-
lődőket!
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Pilisborosjenői Csoportja. 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Pilisborosjenői

 Csoportja 

A 2097 CSOPORT EGYESÜLET HÍREI

Egy év kihagyás után, idén sikerült 
újra megrendeznünk a lassan már ha-
gyományossá váló B52 jazz fesztivált, a 
Mandelbrot udvarán. A június 5-i ren-
dezvényre körülbelül 250 fő jelenlété-
ben került sor, akik idén is nagyszerű 
koncerteket hallgathattak: fellépett Ba-
lina Gyula zongorista, a Tomor Barna-
bás Trió, valamint a Borbély Műhely és 
vendégei. Helyi eredetű péksütemények, 
sörök, borok és egyéb finomságok szin-
tén terítékre kerültek. Volt sakkszimul-
tán magyar olimpikonokkal, ulti iskola 
és kézműves sarok a gyermekeknek. A 

fesztivál alapkoncepciója, hogy he-
lyiek szervezik helyieknek. A szer-
vezésben iden is rengetegen segítet-
tek: a rendezvény előtti napokban 
és a fesztivál idején 30-40 önkéntes 
önzetlen segítsége kellett ahhoz, 
hogy a jazz fesztiválunk idén is jól 
sikerüljön. A finanszírozás alapja a 
közönség által nyújtott anyagi támo-
gatás. Ehhez hozzátett egy-egy je-
lentősebb összeget a Pilisborosjenői 
önkormányzat civil alapja valamint 
a helyi Fluart cég is. Több más helyi 
vállalkozás is segített: a Mandelbrot 
pékség, a Hajnali sörfőzők és a Kis-
kevély söröző, valamint a budapesti 
Graphixline nyomda. Köszönjük a 
segítséget, jövőre újra találkozunk.

A NYUGDÍJAS KLUB HÍREI
Klubunk tagjainak jóvoltából ismét nyári 
ruhájukban pompáznak a falu közterületi 
virágágyásai, virágládái. Az elmúlt napok-
ban megtisztítottuk az ágyásokat, friss vi-
rágpalántákat ültettünk.
Végre lehetőségünk van újra kirán-
dulások szervezésére. Június 27-én 
vasárnap a Zsóry fürdőbe megyünk, 
július 3-án, szombaton Komárom, 

a Monostori erőd, Komarno az 
úti célunk. Mindkét helyre külön 
busszal utazunk. Akik szeretné-
nek velünk kalandozni, szívesen 
látjuk, korlátozott mértékben 
vannak még szabad helyek.
Szeptemberben, minden szerdán 
15.30 órától, új tánctanár vezeté-
sével „senior” tánc indul a Szél-
rózsa tánckar közreműködésé-
vel. Szeretettel várjuk korra való 
tekintet nélkül a vidám, önfeledt 
mozgást kedvelők csatlakozását.

Akinek felkeltettük érdeklődé-
sét, keresse Komlós Tiborné Erzsit 
(+36202741336), a Nyugdíjas Klub ve-
zetőjét.

LEVÉL A TÜCSÖK UTCÁBÓL

Kedves Tücsök utcai Lakosok és Segítők! 
Kedves Falubeliek!
Nagy öröm volt számomra, hogy a Tücsök 
utcai nagytakarításra ilyen sokan eljöttetek 
segíteni.
Két 8 m3-es konténert raktunk meg, ezzel 
egy sokkal szebb, tisztább és rendezettebb 
utcába térhetünk immár haza.
Remélem, hogy a jövőben minden lakó 
ügyel e rendezettség megóvására, és folyta-
tódhat ezután a további szépítés (hirdető-
tábla festése, fásítás).

Köszönjük az önkormányzatnak, hogy tá-
mogatták a munkát a konténerekkel és az 
árkok, szikkasztók újabb kotrásával.

Katona Péter
helyi lakos, a projekt kezdeményezője     
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Intézményünkben idén nagyszabású 
gyermeknapi rendezvényt tartottunk. 
Ebben a nevelési évben először találko-
zott a két épület egy helyszínen. Ugráló-
vár, népi játszóház, arcfestés, kötélhúzó 
verseny és az elmaradhatatlan fagylal-
tozás színesítette a délelőttöt. A prog-
ramon csoportképek és egyéni fotók is 
megörökítették a vidám hangulatot.

Ezen a délutánon még azok a gyerme-
kek is aludtak, akik máskor nem szoktak. 
Szerencsére az időjárás is remek volt.

A tervezetthez képest egy héttel ké-
sőbbre hirdettük meg és tartottuk az 
óvodai ballagást. A döntés jónak bizo-
nyult, mert június 4-én már a szabályo-
zások is engedték egy ilyen rendezvény 
megtartását.

Egy hónapig készültek nagycsopor-
tosaink a műsor bemutatására. Szinte 
minden délelőtt gyakorolták a tánco-
kat, énekeket, körjátékokat. Eleinte a 
két épületben külön-külön zajlottak a 
próbák, de az utolsó időszakban több-
ször tudtunk együtt gyakorolni a tájház 
színpadján is. Kö-
szönjük, hogy idén is 
beengedett minket a 
Német Nemzetiségi 
Önkormányzat erre 
a ballagáshoz méltó 
helyszínre.

A nemzetiségi ruhák próbáján döb-
bentünk rá arra, hogy négy kislánynak 
nem jut ruha. Szerencsére a Nyugdíjas 
klub vezetője, Komlós Erzsébet felaján-
lotta a tagok segítségét. Ezúton is nagyon 
köszönjük Heves Ilona, Pilipár Margit és 
Mihályiné Zsuzsa önzetlenségét. Alig öt 
nap alatt megvarrták a hiányzó ruhákat.

A gyermekek nagyon ügyesek voltak, 
büszkén mutatták meg szüleiknek, hoz-
zátartozóiknak az elmúlt hetek munká-
jának gyümölcsét. 

Az iskolás évekhez sok sikert kívá-
nunk nekik és családjuknak is. Mindig 
szívesen látjuk őket óvodánkban, öröm-
mel hallgatjuk majd beszámolójukat, si-
kereiket az iskolában szerzett sok piros 
pontról.

Az óvoda június 17-től összevont cso-
portokkal, a Fő utcai épületben működik 
majd. A zárás időszaka alatt – reménye-
ink szerint – komoly felújítási munka 
zajlik majd. Megszépül az aula, ahol a 
jelenleg balesetveszélyes linóleumot já-
rólapburkolat fogja váltani. A falakról le-

kerül a tűzoltó hatóság által is kifogásolt 
lambéria. A falak fehérek lesznek, ezzel 
világosabbá, tágasabbá válik a helyiség.

Gyereknaptól ballagásig

Büszkén mutatták meg szüle-
iknek, hozzátartozóiknak az elmúlt 
hetek munkájának gyümölcsét

„

Intézményeink
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Metzlerné Kutvölgyi Eszter óvo-
davezető állami kitüntetést kapott

A nyári időszak alatt a gyermekek 
sokat tartózkodnak majd a szabad-
ban, de a napvédelemre, folyadékpót-
lásra ebben az időszakban különös 
figyelmet fordítunk majd. Ha szüksé-
ges, akkor felszerelünk árnyékolókat, 
amelyek alábe tudnak majd húzódni 
a gyermekek a nap elől. A jó idő bekö-
szöntével a tízórait és az uzsonnát is a 
szabadban fogyasztják el óvodásaink.

A nyárra mindenkinek tartalmas 
időtöltést, jó pihenést kívánunk. 

Az új tanévben érkező óvodásokszü-
leinek 2021. augusztus 24-én tartjuk 
majd az első szülői értekezletet. 

A pontos időpontról mindenki idő-
ben tájékoztatást kap majd emailben.

Pedagógusnap alkalmából, 2021. június 7-én a Pesti Vigadó-
ban kitüntetésben részesültek a kiemelkedő munkát végző 
pedagógusok. Örömmel értesültem róla, hogy elfogadták fel-
terjesztésünket és Metzlerné Kutvölgyi Eszternek Brunszvik 
Teréz-díjat adományoztak.

Szívből gratulálok, köszönöm az áldozatos munkát!

Tömöri Balázs
polgármester

A mai napon adta át Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr a pe-
dagógusnapi díjakat, amiben én is közreműködhettem. Peda-
gógusaink tiszteletreméltó elkötelezettséggel végezték mun-
kájukat ebben a kihívásokkal teli évben. Köszönöm Önöknek, 
hogy helytálltak, nagy kreativitással és rengeteg innovációval 
alakították pedagógiai módszereiket a tantermen kívüli, di-
gitális munkarend elvárásaihoz. Gyermekeink életét, jövőjét 
meghatározza az a munka,amit a pedagógusok végeznek ér-
tük, ezért köszönettel tartozunk nekik.

Szívből gratulálok minden díjazottnak az elnyert elisme-
réshez!

Dr. Maruzsa Zoltán, államtitkár
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Iskolai hírek 
Tanévzáró a zenei tagozaton

131 növendékünk kapott bizonyítványt 
iskolánk zenei tagozatán 2021. június 
9-én. Kimagasló munkájukért az alábbi 
tanulók kaptak jutalmat fúvós tansza-
kon: Tóth Flóra, Bíró András Máté, Kri-
vács Dorina, Szilágyi Zita, Válóczi Janka, 
Molnár Margit Tatjána és Prépostffy 
Bence. Dicséretben részesült fuvola és 

szolfézs tárgyból kiemelkedő munkájá-
ért, szorgalmáért: Fazekas Petra. Gitár 
tanszakon: Bognár Dávid, Kovács Kristóf 
Álmos, Dombovics Balázs. Ütő tansza-
kon: Tóth Sámuel és Rábai Dávid. Zon-
gora tanszakon: Kovács Vencel, Benkő 
Bence, Bíró Bence Csaba, Szentesi Anett 
és Dombovics Dalma. Hegedű tansza-
kon: Selmeczi Áron, Selmeczi Bálint és 
Deli Blanka. Szolfézs tanszakon: Faze-
kas Bernadett, Medvegy Mátyás, Petkovic 
Szonja, Molnár Ábris Sámuel és Kormány 
Karolin.
Külön dicséretben részesült a VII. Orszá-
gos Bihari János Hegedű és Gordonka 
Fesztiválon elért kiemelt arany minősíté-
séért és a VII. Nemzetközi Hegedű Feszti-
válon elért arany minősítéséért: Berec 
Laura;

a VII. Művészeti Iskolák Találkozóján való 
részvételért és a VII. Országos Bihari Já-
nos Hegedű és Gordonka Fesztiválon elért 
ezüst minősítésért: Örkényi Krisztián;

a XII. Tavaszi Gitártalálkozón való rész-
vételéért: Cech Márton;

a VII. Művészeti Iskolák Találkozóján 
való részvételért: Varga Emese.

Gratulálunk a kiemelkedő teljesítmé-
nyükhöz! 

Ballagás

Negyven ballagót búcsúztattunk június 
11-én. A búcsúbeszédek és a köszönetek 
mellett sor került a polgármesteri díjak 
átadására is. Idén 4 fő részesült ebben a 
kitűntetésben, amelyet Tömöri Balázs pol-
gármester adott át. 

Molnár Flóra 8 éven keresztül volt ki-
tűnő tanuló. Érzékeny, mosolygós, talp-
raesett, személyiségének köszönhetően 
könnyen alkalmazkodik minden helyzet-
hez. Szívesen vállal feladatokat és azokat 
precízen el is végzi. Remek közösségi em-
berként az Árpád Gimnáziumban folytatja 
tanulmányait. Szabó Petra kiváló tanul-
mányi eredménye mellett nagy energiát 
fektet a sportba, táncba. Jó természetének 
köszönhető, hogy szerényen, de lelkesen 
végzi el a rá bízott feladatokat. Tehetsé-
ges, okos, tájékozott és igényes önmagával 
szemben. A Forrai Gimnáziumban tanul 
majd tovább. Seres Verita precíz, igényes, 
alapos, mindenből a még többet kihozni 
akaró lány. Elvhűsége, ragaszkodása pél-
daértékű, igazságérzete minden helyzet-
ben megnyilvánul, és ennek hangot is mer 
adni. Harcos vezetői attitűdjét a Budapesti 
Móricz Zsigmond Gimnáziumban fogja 
érvényesíteni. Ha olyan valakit keresünk, 
akiben mindig, minden körülmények kö-
zött megbízhatunk, az Tamási Réka. Ki-

emelkedő tanulmányi munkája mellett 
több területen emelkedik ki, legyen az 
sport, tánc, vagy zene. Lelkesedését, szor-
galmát a Friedrich Schiller Gimnáziumban 
kamatoztatja tovább. 

„Kedves búcsúzó évfolyam! Kérünk ben-
neteket, hogy gyertek majd vissza osztály-
főnökötökhöz, tanáraitokhoz, akik számára 
fontos a visszajelzés.  

Nevetekben az egész szülői közösségnek 
köszönöm azt a sok segítséget, amit az is-
kolai évek alatt nyújtottak nektek és az is-
kolának. Szülőként is érzem, hogy kevesebb 
boldogságosabb pillanat van az ember 
életében, mint látni felnőni gyermekét, lát-
ni azt, hogy eljutott valahova, és tudni azt, 
hogy mindaz a sok szeretet, szigorúság, 
odaadás nem volt hiábavaló. Úgy érzem, 
hogy abban, hogy milyenek lettek gyer-
mekeink, és milyen lesz az életük, közös a 
felelősségünk. Most vége, elengedünk Ben-
neteket, de bármikor visszavárunk majd, 
remélve, hogy erősek és sikeresek, legfőképp 
boldog emberek lesztek.” 

DÖK-nap (Diáknap)

Mesés állomások és mesehősök várták a 
diákokat a Kövesbércen június 14-én. 

Tanévzáró

Kiemelkedő tanulmányi munkájukért di-
cséretben részesültek: 

1. évfolyam: Glofák Zsófia, Csongár Mag-
da, Ouisse Luca, Jánosi Norina, Válócz Áron, 
Német Ábel, Janza Bence, Végvári Zsombor, 

Oktatás
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Oktatás

Zsila Félix, Csepinszky Eszter, Süli Dorottya, 
Víg Virág, Czigány Bendegúz, Dippold Adél, 
Ferwágner Vince, Kovács Ákos, Susán Viola, 
Vincze Hanna és Kádár Flóra

2. évfolyam: Bajkó Panna, Diósi Dorka, 
Erényi Borbála, Kalovits Léna, Molnár Mar-
git, Selmeczi Áron, Selmeczi Bálint, Szilágyi 
Zita, Várkonyi Eszter, Dayoub Olivér, Faze-
kas Petra, Kis Rafael, Kiss Tímea, Kun István, 
Mészáros Molli, Nacsa Attila, Pálfalvi Simon, 
Szentesi Anett és Szentmártoni Gergő

3. évfolyam: Kovács Kristóf, Bognár Dá-
vid, Cech Jázmin, Forgó Ármin, Halász-Wrá-
bel Emma, Juhász Mátyás, Kormány Szófia, 
Tóth Flóra, Tóth-Barkóczi Nóra, Válóczi 
Janka, Andrónyi Júlia, Berkes Máté, Bíró 
Bence, Deli Blanka, Dombovics Dalma, Haj-
do Márk, Harman Dorka, Medvegy Mátyás, 
Négyesi Alina, Osztrovics Tamara, Petrécs 
Patrik, Radó Bence, Thuróczy Elena és Zsila 
Diána

4. évfolyam: Andrási Viola, Csender Lili, 
Fonyódi Fruzsina, Tóth 
Szonja, Ercsényi Hanga, 
Cech Márton, Csepinszky 
Miklós, Egyed Laura, Ki-
rály Bálint, Király Sándor 
Barnabás, Rábai Dávid, 

Zombori András, Kopcsay Krisztina, Susán 
Emília, Trombitás Telma, Ujváry Mira és 
Várkonyi Dániel

5. évfolyam: Ercsényi Kinga, Berec La-
ura, Bényi Gizella, Bognár Dóra, Kormány 
Karolin, Kőhegyi Simon és Lőrincz Olivér

6. évfolyam: Juhász Klára, Molnár Dáni-
el, Pavluska Lőrinc, Rábai András és Forgó 
Ambrus

7. évfolyam: Medveczki Boróka, Susán 
Rebeka, Vizdák Nóra, Halász Lilla, Princz 
Hanna és Dégen Mira

8. évfolyam: Bényi Simon, Molnár Flóra, 
Szabó Petra, Örkényi Krisztián, Seres Verita, 
Sperka Jázmin és Tamási Réka    

A Nebuló Alapítványnak három díja 
van, ezek idén is gazdára találtak. 

A Göncölsze-
kér-díjat Bényi Gi-
zella 5.b és Sperka 
Jázmin 8.b osztályo-
sok kapták. A Fő-

nix-díjat Halász Lilla 7.b, Medveczki Bo-
róka 7.a, Seres Verita 8.b és Szabó Petra 
8.a osztályosok kapták. A Preis der Wei-
sen-német díjat Bényi Gizella 5.b, Susán 
Rebeka 7.a, Vizdák Nóra 7.a, Szabó Petra 
8.a, Horányi Franciska 8.b és Sperka Jáz-
min 8.b osztályosok érdemelték ki. 

Tanulmányi versenyeken is értünk el 
csodás eredményeket. A Zrínyi Ilona 
matematikaverseny megyei fordulóján 
évfolyamonként 250 fő indult. Iskolánk-
ban az alábbi eredmények születtek: 
Szilágyi Zita 26-dik, Molnár Margit Tat-
jána 48-dik lett a 2. évfolyamon. Berkes 
Máté Dávid 19-dik, Bognár Dávid 41-dik 
a 3. évfolyamon. Susán Emília 25-dik 
Tóth Sámuel 33-dik a 4. évfolyamon. Bé-
nyi Gizella 5.b osztályos 49-dik, Susán 
Rebeka 7.a osztályos tanuló pedig 27-dik 
helyezést ért el. 

Kiemelkedő eredmény is született, 
Kovács Kristóf 3.a osztályos a megyei 
versenyen 8-dik helyezést ért el, a 
verseny országos döntőjén pedig 13-
dik lett. Felkészítő tanára Szabóné Erős 
Xénia tanító. Szívből gratulálunk! 

Pedagógus Szolgálati Érdemrendet 
kaptak: Illés Tiborné, Gyetvai Ágota, 
Ujfalussy Miklósné és Veres Gusztáv-
né pedagógusok.

Az Érdi Tankerület által alapított 
Aranycsengő-díjat Antonovits Márta 
tanító kapta meg. 

Búcsúztunk a technikaiak közül is há-
rom főtől: Silye Lászlóné Kati nénitől, 
Ágoston Máriától és Hartyányi Istvánné 
Jutka nénitől.  

Boldog nyugdíjas éveket kívánunk!
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A kisfiú, a Vakond, a Róka és a Ló
Egyetemes, szívmelengető mese, ami 
egyaránt szól idősekhez és fiatalokhoz. 
Ez a könyv óda az ártatlansághoz és a 
kedvességhez, olyan élettanulságok 
gyűjteménye, amelymár milliók szívét 
érintette meg.

Hygge a dán életérzés, amely bol-
doggá tesz
Egyre többször halljuk , hogy Dánia a világ legboldogabb országa. 
Mi lehet a dánok titka, ami a legboldogabb nemzetté teszi őket? 

Meik Wiking , a koppenhágai Boldogságku-
tató Intézet igazgatója több éves munkája 
során arra jutott, hogy a válasz nem más, 
mint a hygge.
E gyönyörű és inspiráló könyv segítségével 
lépésről lépésre sajátíthatjuk el a hygge  – 
és általa a boldogság  – titkát : megtudhat-
juk, hogy ebben milyen szerepet játszanak 
a fények, a jó ételek, a társas kapcsolatok, a 
karácsony vagy éppen az öltözködés. 

Amor Towles: Egy úr Moszkvában
A történet elegáns ceruzavonásokkal megrajzolt, izgalmas és külön-
leges korszakba repít vissza minket gróf Alek-
szandr Rosztov történetén keresztül.
A humorban bővelkedő, káprázatos szerep-
lőgárdát felvonultató és gyönyörűen megírt 
jelenetek egész sorát kínáló regény lebilincse-
lő stílusban beszél a gróf erőfeszítéseiről, aki 
arra keresi a választ, mit is jelent értelmes éle-
tet élni. „Ez a könyv igazi gyógyír. Azt hiszem, 
a világ kibillent az egyensúlyából. Most nagy 
szükségünk lenne a gróf kifinomultságára és 
úriemberségére.” – Ann Putchett

Ben Macintyre: Kém és áruló
„1985 egyik meleg júliusi estéjén középkorú férfi állt Moszkva szí-
vében, egy nyüzsgő sugárúton a járdán, kezében műanyag bevásár-
lószatyorral. Szürke öltönyében, nyakkendőjével pont úgy nézett 
ki, mint bármely más szovjet ember. Egyedül a szatyor volt kissé 
gyanús, mert a brit szupermarket, a Safeway vörös logója díszel-

gett rajta.
A férfi az MI6 kémje volt. A KGB főtiszt-
jeként több mint egy évtizeden át felbe-
csülhetetlen értékű titkokat juttatott el 
folyamatosan brit irányítóinak a szovjet 
hírszerzési gépezet mélyéből. Soha még 
nem okozott egyetlen kém sem ekkora ká-
rokat a KGB-nek. A safewayes szatyor jel 
volt: ez indította be a szökési tervet, amely-
lyel kicsempészték a Szovjetunióból.

Újdonságok a könyvtárban
Ezzel vette kezdetét a kémkedés történetének egyik legvakmerőbb, 
egészen rendkívüli eseménye. A Kém és áruló oldalain Ben Macinty-
re bemutatja az árulás, a kettős játék és a puszta bátorság elemeiből 
összeálló történetet, ami mindörökre megváltoztatta a hidegháború 
menetét.”

Delia Owens : Ahol a folyami rákok énekelnek
A regény Észak-Karolina ritkán lakott, 
mocsaras partvidékén játszódik az 1950-
es és '60-as években. A történet főhőse a 
lápvidéken sorsára hagyott kislány, Kya 
Clark, aki az évek során elszigeteltségében 
önellátásra rendezkedik be, s alig érintke-
zik a környékbeliekkel.
A biológus írónő első regénye egyszerre 
fordulatos krimi , érzékeny fejlődésregény, 
valamit a vadon és az emberi lélek lenyű-
göző természetrajza.

Guillauma Musso: Egy párizsi apartman
Párizs, egy zöldellő fasor végén megbúvó műteremlakás. 
Madeline azért bérelte ki, hogy félrevonuljon, és kipihenje ma-
gát. Egy félreértés miatt azonban a fiatal londoni rendőrnő mellé 
betoppan Gaspard, az emberkerülő író 
az Egyesült Államokból, aki magányt ke-
res az íráshoz. Nincs más választásuk, 
mint néhány napig osztozni a lakáson. 
A műhelyt még mindig áthatja korábbi tu-
lajdonosa, a híres festő, Sean Lorenz színek 
és fények iránti szenvedélye. A művész, aki 
képtelen volt talpra állni, miután a kisfiát 
meggyilkolták, egy éve halt meg, három 
festményt hagyva maga után, amelyeknek 
nyoma veszett. A festő páratlan tehetsége és 
tragikus sorsa nem hagyja nyugodni Madel-
ine-t és Gaspard-t, akik közösen erednek a remekművek nyomába. 
Ahhoz azonban, hogy megfejtsék Sean Lorenz valódi titkát, saját dé-
monaikkal kell megküzdeniük egy drámai nyomozás során, amely 
örökre megváltoztatja az életüket.

Kedves Olvasók!
A könyvtár nyitvatartása az olvasók kérésére július 1-től a 
következőképpen változik:
hétfő: zárva
kedd: 13.00 - 18.00
szerda: 8.00 - 13.00
csütörtök: 13.00 - 18.00
péntek: 8.00 - 13.00
Védettségi igazolvánnyal nem rendelkező olvasóink számára 
továbbra is az ajtóban tudjuk átadni a kért könyveket.
Nyitvatartási időben telefonon vagy e-mailben lehet könyve-
ket kérni.
+36 30/ 760 3865
konyvtar@pilisborosjeno.hu
Mindenkit szeretettel várunk!

Könyvtár
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Fesztivál

Jenő a színpadon

fényképek: Kelemen Gergő Photography
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Betekintés a művelődési 
ház életébe

„Mosolyogni tessék! Persze nem szüntelenül, nem reggeltől estig, de buj-
káljon bennünk a mosoly – minden eshetőségre készen –, hogy bármi-

kor felragyoghasson. Mert a mosoly meggyőződésem szerint mindig egy 
kis fényt hoz az életünkbe, meg a máséba is. Kicsike fényt, de sok kicsi, 

mint tudjuk, sokra megy." (Janikovszky Éva)

Újraindulás 
 
A személyes, mosolygós találkozások 

végre igazi élményt jelentenek nekünk is 
a hosszú kényszerszünet után. Ugyan még 
csak védettségi igazolvánnyal látogatható 
intézményünk, de már elindult az élet az 
épületben és a szabad ég alatt.  

A hétfői Etka jóga és a szerdai Nyugdíjas 
klub találkozó és tánc mellett kedden és 

csütörtökön Hatha jóga indult Tolnai Leá-
val. Keddenként dinamikus flow jógát, csü-
törtökönként gerincjógát tart a testi-lelki 
harmóniára vágyóknak. 

 
Találkozások

 
Felkérést kaptunk a B52 Jazz Feszt 

szervezőitől, hogy a június 5-i minifeszti-
váljukon könyvtárunk is biztosítson egy 

kis sarkot a gyerekprogramjaik színesíté-
sére.  Örömmel tettem eleget a kérésnek. 
Mesekönyvekkel, könyvjelzőkészítési le-
hetőséggel és új szerzeményünk, a Papír-
színházunk meséivel készültem. Nagyon jó 
élmény volt végre találkozni az apróságok-
kal és beszélgetni a szüleikkel. 

 
Megvalósult programjaink

 
Örömteli, családias program kerekedett 

a június 6-i Nyárköszöntő délutánunkon 
is. A Családsegítő udvara remek helyszínt 
adott a szépen nyírt fűvel és az árnyat 
adó fákkal. A gyermekek pillangót és más 
szépségeket nemezelhettek Morris Nórá-
val. Papírból készíthettek felhőcskét, dí-
szíthettek szivárványt és koronát. Ezekkel 
és egyéb kellékekkel fényképezkedhettek 
Pongrátz Anita fotósarkában. Az ügyességi 
vetélkedőket Várkonyi Ágota és családja 
vezette, biztosították a kötélpályát és a lo-
gikai játékokat. Bozsódi Bori a pecázás kel-
lékeit szerezte meg. Rafai Erzsike, Pomázi 
Ági és Fodor Eszter az asztaloknál segéd-
keztek, hogy jobban menjen az alkotás és 

Elindultak a programok

Művház
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Művház

a horgászás. Csonka Írisz az elpakolásban 
segített. Köszönet minden önkéntes se-
gítőnek a közreműködésért, hogy segít-
ségükkel vidám gyerekzsivaj tölthette be 
a délutánt!

 Nyugdíjas klubunk faluszépítő prog-
ramja nyár elején sem maradhatott el. 
Virágokat ültettek a buszmegállók kör-
nyékén és a település különböző részein 
mindannyiunk örömére.

A Falugondnokságnak köszönjük, 
hogy a rendezvényhelyszíneinket gon-
dozzák, rendszeresen nyírják a füvet és 
türelemmel szállítják a bútorainkat, fel-
szereléseinket a programjainkra.

 Új programunk a játszóTÉRi „FABRI-
KA” az újrahasznosítás jegyében. Egy-egy 

pénteken fogunk találkozni, ahol a közös 
alkotás élményét megélve kicsikkel és na-
gyokkal együtt munkálkodunk. Június 11-
én teret adtunk a PET palackoknak és az 
apró, színes papírhulladékoknak. 

  Első koncertünk az évben
 
Hálás köszönet a Szent Márton Waldorf 

Iskolának, amiért csodálatos helyszínt és 
berendezett nézőteret biztosított Selmeczi 

György: „ŐS-OPERÁK” című szcenírozott 
koncertelőadásához. Külön köszönet Med-
vecki Rékának, aki már a kezdetektől tá-

mogatta, segítette, hogy szer-
vezésünkben létrejöhessen ez a 
produkció, amelyről filmfelvétel 
is készült. Páratlan élményben 
részesülhettek azok, akik június 
13-ra regisztráltak és eljöttek, 
hogy meghallgassák a Szent 
Márton és Szent Jakab életét 
megjelenítő élőképekkel gaz-
dagított különleges operaelőa-
dást. Selmeczi György Kossuth- 
és Erkel-díjas zeneszerző és 
karmester a liturgikus drámák 
műfaját újította meg a kortárs 
opera segítségével. A sok fiatal 

szereplő, zenész dinamikus játéka, az igé-
nyes zene elvarázsolta a közönséget.

 A regisztráció hamar betelt. Nagy 
öröm volt a zenerajongó vendégeket fo-
gadni és az előadás után elismerő gratu-
lációjukat hallgatni.

    Megújulunk
 
A megújult honlapunkon, a facebook 

oldalunkon, valamint a hirdetőtáblá-
kon lehet tájékozódni az aktuális lehe-
tőségekről. Augusztusi programjaink 
még szerveződnek a Faluház felújítási 

munkálataival, a költözési előkészületek-
kel összehangolva. A Művelődési Ház és 
Könyvtár augusztus 9-20 között zárva tart.  

A nyár folyamán szeretnénk kialakítani 

az ősztől induló tanfolyamok, klubok te-
rembeosztását is. Terveink szerint ehhez 
egy kérdőív segítségével kívánjuk a falube-
li igényeket felmérni, amelyet elektronikus 
formában és az önkormányzat bejáratánál 
kihelyezett papírformában is ki lehet majd 
tölteni. 

Mosolygós, szép nyarat, jó pihenést kívá-
nunk!

Fiala Krisztina
fotók: Pongrátz Anita

Júliusi programok Időpont, helyszín

Filmklub kertmozi - Magyar vándor 
vendégünk: Hirtling István

2021.07.03. szombat 21 óra
Német Nemzetiségi Tájház

Vivaldi: A négy évszak
Line Ildikó és a Camerata Seniorum 
hangversenye

2021.07.04. vasárnap 19 óra
Önkormányzat melletti alsó parkoló

Bolhapiac 2021.07.10. szombat 10:00-12:00 óra
Polgármesteri Hivatal melletti parkoló

Jazz klub 2021.07.17. szombat 20 óra
Német Nemzetiségi Tájház

Játszótéri FABRIKA pénteki alkalmak 16:00-18:00 kiírás 
szerint, Játszótér

Jenői Kockavetők Társasjáték Klub 2021.07.16. péntek 18 óra
2021-07.31. szombat 16 óra
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Bizottság

Visszaáll az idegenforgalmi 
adófizetés

Megjelent a Kormány 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelete az egyes, a veszélyhelyzet 
ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. 

rendelet módosításáról, így az idegenforgalmi adóban 2021. július 1-jétől visszaáll az 
adóbeszedés és adófizetés.

A 107. számú Magyar Közlönyben 
megjelent Kormányrendeletből az 
következik, hogy 2021. július 1-jé-
től visszaáll az a korábbi szabály, 
amelynek értelmébenidegenforgalmi 
adóban adókötelezettség terheli azt 
a magánszemélyt, aki nem állandó 
lakosként Pilisborosjenőn legalább 
egy vendégéjszakát eltölt.

 Így, a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény 30.§ - 34.§-sai és az 
ehhez illeszkedő Pilisborosjenői 
Önkormányzata Képviselőtestülete az 
idegenforgalmi adóról szóló 22/2017. 
(XI. 17.) önkormányzati rendelete 
alapján, a szálláshelyen tartózkodó 
vendég után 2021. július 1-jétől sze-
mélyenként és vendégéjszakánként 

300 forint adót kell majd beszedni és 
fizetni.

 
További részletekről a honlapunkon: 

www.pilisborosjeno.hu/adougyek  
találhatnak információkat!

 Pilisborosjenő, 2021. június 16. 
Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal 

Adóhatósága

Az adócsoport munkatársai rendszeresen osztanak meg 
az önkormányzat honlapján tájékoztató anyagokat

Létrehoztuk az „Országgyűlési 
választások 2022” aloldalt

Bár törvényileg semmi nem kötelez minket rá, a 
lakosság könnyebb tájékozódásának elősegítésére 
az önkormányzat honlapján egy oldalra gyűjtöt-
tük össze azoknak a személyeknek a hivatalos Fa-
cebook oldalait ABC sorrendben, akik valamilyen 
párt képviselőjeként kívánnak majd indulni vá-
lasztási körzetünkben. 

A pilisborosjeno.hu kezdőoldalán, a hírek alatt is találunk egy gombot, amire kattintva az oldalra jutunk

Az oldal a menürendszerben 

Hivatal
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HivatalBizottság

Így táborozik a falu

Az oldal a menürendszerben 
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Hírek röviden
PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG ÖNKOR-
MÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2021. JÚNIUS 23-I ÜLÉSE

A tavaly november elején kihirdetett 
kormányrendelet alapján, a veszély-
helyzet idején változás történt az ön-
kormányzatok működésében. A kép-
viselő-testületek és a bizottságok attól 
kezdve nem ülésezhettek, a települé-
sek irányítása, az ezzel kapcsolatos 
döntések meghozatala a polgármeste-
rek feladata lett. 

A helyzet június közepén változott, 
az Országgyűlés június 16-án elfogad-
ta a veszélyhelyzet megszüntetéséhez 
szükséges törvényeket, a kormány 
döntése alapján június 18-án megszűnt 
a veszélyhelyzet, helyette egészségügyi 
válsághelyzetet hirdettek ki. A testüle-
tek újra ülésezhetnek, Pilisborosjenőn 
az elsőre június 23-án került sor.

A napirendi pontok a következők 
voltak:

• javaslat a Kardiabent Kft. kérel-
mének elbírálására

• javaslat a Pilisborosjenő, Buda-
pest és Nemzeti Fejlesztési Prog-
ramiroda közötti Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás 2. 
számú módosítása elfogadására

• javaslat a Szent Márton Waldorf 
iskola kérelmének elbírálására

• javaslat a futballpálya környéké-
nek tovább tervezésére

• javaslat az önállóan nem haszno-
sítható önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok elidegenítésére

• javaslat az óvoda nyári zárva tar-
tásának meghatározására és ön-
kormányzati tábori ügyelet meg-
szervezésére 

EZÉRT KELL MŰFŰHÖZ 
A MŰFÜVES CIPŐ

Megjelenésükben a műfűre készült 
cipők egyfajta átmenetet képeznek a 
stoplis és a teremcipők között, hiszen 
igaz ugyan, hogy nem sima a talpuk, 
azonban a jellegzetes, nagy, éles 
stoplik sem fedezhetőek fel rajta. 
Sok, apró gumibarázda áll ki a TF-ci-
pők talpából, éppen ezért nevezi a 
fociköznyelv „hernyótalpas” cipő-
nek. Ez a barázdált talp biztosítja az 
ideális tapadást a gumigranulátum-
mal felszórt, műfüves felületen.

Ami nagyon fontos, hogy akárcsak a 
teremcipőknél, műfüves társaiknál is 
óriási hangsúlyt kap a fejlesztés során 
a megfelelő csillapítás, hiszen a műfű 
talán az a borítás, amely leginkább 
igénybe veszi, adott esetben kikezdheti 
az izületeket.

Éppen ezért a gyártók renge-
teg energiát feketetett abba az 
utóbbi években, hogy műfüves 
cipőiket tökéletes csillapítás-
sal alkossák meg. Sok esetben 
más sportágakból, a futásból 
vagy épp a szintén nem túlzot-
tan izületbarát kosárlabdából 
emeltek át olyan technológi-
ai fejlesztéseket, amelyeknek 
köszönhetően a lábra a talaj-
ról visszaható erőket jelentős 
mértékben képesek tompítani 
a TF-cipők.

Végezetül arról se feledkezzünk 
meg, hogy nem kizárólag saját testi 
épségünk, ízületeink egészsége mi-
att fontos TF jelzésű cipőben műfűre 
mennünk. Ugyanis ha természetes fűre 
való, stoplis csukában üldöznénk a lab-
dát a műfüvön, az bizony a talajban is 
komoly károkat tehet.

PADOKON NÉZHETJÜK 
A FOCIEDZÉSEKET

A gondnokság munkatársai hulladék 
fadarabokból, az újrahasznosítás je-
gyében padokat készítettek a focipá-
lyához.

ZÖLDHULLADÉKZSÁKOK ÁTVÉTELE
Aki még nem vette át a zsákokat, azok az 
alábbi időpontokban tehetik meg a nyár 
során az önkormányzat épületének balol-
dalán a kazánháznál: július 19., augusztus 
16., szeptember 13. 15.00-17:30.

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK 
TÖLTHETNEK EL EGY FELEJTHETETLEN 
NAPOT A BALATONON

Dr. Vitályos Eszter, az Emberi Erő-
források Minisztérium Európai Uniós 
Fejlesztésekért Felelős Államtitkárság 
államtitkára 2021. június 10-én látoga-

tást tett településünkön az UBM Trade 
Zrt. képviselőivel együtt, akik társadalmi 
felelősségvállalásuk keretében a térség-
ben háromszáz hátrányos helyzetű fiatal 
számára biztosítanak ingyenes kirándu-
lást és kikapcsolódást a balatoni Aqua 
Fun Parkok egyikében. Pilisborosjenőről 
legalább10 gyereket érint a lehetőség, a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársai fogják őket kiválasztani és 
értesíteni. Köszönjük, hogy a miniszté-
rium felvállalta a közvetítést az adomá-
nyozó cég és az önkormányzatok között, 
a csobbanás a gyerekek számára felejthe-
tetlen élményt fog garantálni.

Forrás és kép: Vitályos Eszter 
közösségi oldala

Mozaik
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Mozaik

SÉTÁLÓ FOGADÓÓRA

A heti rendszerességű videójegyzet és a 
fogadóóra mellett lehetőség van Tömöri 
Balázzsal sétáló fogadóóra keretein belül 
is találkozni köztereken: ha egy lakókö-
zösség jelzi, hogy szívesen beszélgetné-
nek a környezetükben helyi aktualitások-
ról, akkor a polgármester szívesen arra 
sétál a hivatali, csütörtöki fogadóórák 
idejében. Írjanak bátran (a téma rövid 
megjelölésével): polgarmester@pilisbo-
rosjeno.hu.

NYÁRI DIÁKMUNKA 
AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL

A korábbi évekhez hasonlóan az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium koordinálása 
mellett a járási hivatalok megvalósításával 
ismételten meghirdették a „Nyári diákmun-
ka” programot.
Pilisborosjenő Község Önkormányzat idén 
is bekapcsolódik a programba, elősegít-
ve ezzel a faluban állandó lakhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező, 16-25 év 
közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hall-
gatói jogviszonnyal rendelkező diákok ad-
minisztratív vagy könnyű fizikai munkára 
történő nyári foglalkoztatását.
1.) A program keretében a diákok az önkor-
mányzatnál és annak intézményeinél 2021. 
július 1. és augusztus 31. közötti időszak-
ban tudnak munkát végezni.
2.) Legfeljebb 1 hónap időtartamra, s leg-
feljebb napi 6 órás munkavégzésre lehet 
jelentkezni.
3.) A munkakezdésre 2021. július 1-jén és/
vagy augusztus 1-jén van lehetőség.
Várjuk a diákok jelentkezését 2021. június 
18-i jelentkezési határidővel! szomora.csil-
la@pilisborosjeno.hu

SOROMPÓKAT HELYEZTÜNK KI 

Sajnos a levendulásnál és a Határ úton a 
kihelyezett behajtani tilos tábla ellenére 
rendszeres az autóforgalom a kálvária és a 
Teve-szikla felé, ezért a Duna-Ipoly Nemzeti 
Parkkal való egyeztetés után abban marad-
tunk, hogy a legjobb megoldás a sorompók 
kihelyezése, amelyhez azok kapnak csak 

kulcsot, akik jelenleg is behajthatnak oda, 
mivel engedélyük van hozzá (például tulaj-
donosok. )
Kérjük őket, hogy ki- és behajtás során zár-
ják be maguk mögött azonnal. Sajnos gyak-
ran tapasztaljuk, hogy nyitva marad.
A sorompók egy helyi lakos adománya, kö-
szönjük szépen!

VÖLGYZUGOLY A ZSÁKFALUBAN

A járványhelyzet javulása miatt a Völgyzu-
goly Műhely Kft.-vel a Fenntartható Fejlő-
dés és Településfejlesztési Bizottság újra 
felvette a kapcsolatot, és abban állapodtak 
meg, hogy augusztus közepére ütemtervet 
készítenek és fogadnak el a közösségi te-
lepülésfejlesztés és koncepcióalkotás őszi 
folyamatára, melynek keretében szeptem-
bertől heti-kétheti rendszerességgel lesz 
lehetősége az érdeklődő lakosságnak fóru-
mokon megvitatni a település jövőjét.

PAPP RENÁTA, AZ ÚJ FALUGAZDÁSZ MÁR A 
FALUNKBAN IS TART ÜGYFÉLFOGADÁST

Papp Renáta minden hónap első csü-
törtökén személyesen a pilisborosjenői 

Polgármesteri Hivatalban is tart ügyfélfo-
gadást, 10:00-14:00. (telefonos egyeztetés 
szükséges). Az első helyi fogadóóra ideje: 
augusztus 5., mivel július 1-én köztisztvi-
selőnap van, akkor az egész hivatal zárva 
tart.

Pilisborosjenőn kívül minden héten csü-
törtökön Pilisvörösváron várja előzetes 
bejelentkezés alapján a lakosokat. Az iroda 
helyszíne: Pilisvörösvár, Fő út 83. Ügyfélfo-
gadás Pilisvörösváron: minden héten csü-
törtök 8:00-12:00, 12:30-16:30 

A falugazdász következő ügyekben tud a 
gazdálkodók segítségére lenni:

• az őstermelői igazolványokkal kap-
csolatos ügyintézés (kiadás, hosz-
szabbítás, adatváltoztatás, bevonás),

• az agrárkamarai tagsággal kapcsola-
tos kérdések megválaszolása,

• az egységes területalapú támogatá-
sok beadásában való közreműködés, 
segítségnyújtás a gazdák számára.

A falugazdásznak az irodai feladatok mel-
lett terepi feladatai is vannak, ezért kérjük 
először mindig telefonon keressék idő-
pont-egyeztetés végett.

Papp Renáta elérhetősége: 30/114-
8977 és papp.renata@nak.hu 

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

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

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

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

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

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

Hirdetési lehetőség 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
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Fotók (amennyiben külön nem jelezzük): Frivaldszky Bernadett, Kádár Viktor
Munkatársak: Bozsódi Borbála, Darabos Eszter, Dienes Dóra, Fiala Krisztina, 
Kádár Viktor, Lapusnyik Judit, Metzlerné Kutvölgyi Eszter, Pongrátz Anita, 
Szegedi Ferenc
Nyomda: B32 Nyomda Kft.   
Felelős vezető: Deák Kinga E-mail: szerkesztoseg@pilisborosjeno.hu
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