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Szeptemberre fordulva

Fiatalabb koromban sokszor eljátszottam a 
gondolattal, milyen jó is lehet olyan éghaj-
laton élni, ahol örök nyár van, nem kell téli-
kabát, fűtés a házba, nincs délután négykor 
sötét, nem fúj az arcomba a jeges szél.

Most már hálás vagyok, hogy ide szület-
tem, hogy évről évre benne élhetek a termé-
szet négy évszakos körforgásában. Az állan-
dó változás annyi szépséget és lehetőséget 
kínál. Nem lehet belustulni, mint Misi Mókus 
szerencsésnek hitt rokonainak az örökké 
termő fa alatt. 

A nyár a meleg, a könnyű, a harsogó és 
színes, az adakozó és lenge, a kiáradás idő-
szaka. A természet nekünk adja kincseit, ki-
áraszt, táplál, ellát minket minden földi jóval. 
A nyaralást is ilyen földi jóként élem meg. 
Idén nem a klasszikus vízpartot választottuk, 
hanem a szülőföldemre mentünk, bejártuk a 
Bükk egy részét. 

Rácsodálkozom, hogy a gyerekek már 
olyan nagyok, hogy valódi, ko-
moly túrát teszünk meg együtt. A 
legnagyobbikuk viszont már nem 
tart velünk – ő maga is kicsiket tá-
boroztat közben a faluban. Felnőtt 
lett. Egyedül viseli a ház gondját, 
míg mi a három testvérével nya-
ralunk. 

A Bükk fenséges nyugalma után 
Nagykállóra kerekedünk az Óbudai Waldorf 
Iskola népzenei sátortáborába, a Magoncba. 
Négyszáz gyerekkel és felnőttel napi hat óra 
gyakorlás és lemezfelvétel a hatalmas csűr-
ben. 

A gyerekek Lányi Gyuri bácsi minden sza-
vát lesik, fegyelmezettek, figyelmesek, kitar-

tanak. Pedig itt semmi sem kötelező. Rekke-
nő a hőség, mégis bent ülnek, gyakorolnak, 
ki-ki a maga hangszerén. Pásztorfurulya, he-
gedű, kontra, ütőgardon, bőgő, gitár, tekerő, 
duda, dob és ének együtt zeng. Béke van, a 
családok élvezik egymás társaságát, a nyugit, 
a lazulást. Ugyanakkor a közös zenélés, a 

közös alkotás ereje mindannyiunkat beszip-
pant. Az utolsó esti zárókoncert élményéből 
még hónapokig fogunk töltekezni. Ahogy 
négyszáz ember egy ritmusra, együtt zenél, 
és hogy amatőr létünkre ennek részei lehe-
tünk, az katarzis. 

A Bükkben és Nagykállón lenni olyan 
volt, mintha normális lenne a világ. Mintha 
minden rendben volna. Mintha szabadok 
lennénk, mintha Isten a tenyerén hordozna 
minket.

Vége a nyaralásoknak, augusztus utolsó 
hetét kezdjük. A külső élet visszahúzódá-
sa még nem látványos. Pedig fordulunk a 
szeptemberre, a növényekben keringő élet 
már a föld felé törekszik. Visszavonul, hogy 
télre egészen a mélybe húzódjon, és ott vá-
rakozzon a tavasz eljöveteléig. Még minden 
zöld, de érezni a levegőben az ősz közeledtét. 
A legszebb látvány nekem minden évben, 
ahogy a házunk előtt álló csodás juharfa zöld 

levelei fokozatosan, vagy néha szá-
momra egészen hirtelen aranysárgá-
ra váltanak. Utolsó erejükkel mintha 
visszasugároznák az égnek az eddig 
kapott napfényt, mielőtt a földre hul-
lanak. 

Míg a természet lassan elnyugod-
ni készül, nekünk sok feladatot hoz 
az ősz. Legalább annyira megélem 

ilyenkor a kezdetet, mint januárban. Neki-
látok hát. Ráhangolódásképpen megrende-
lem a gyerekeknek a szeptemberi ebédeket. 
Megyünk őszi cipőt venni, az esőkabát is 
kicsi lett. Benti cipő, tornacipő csőre töltve. 
A nagyközépső lányunk gimnáziumot kezd, 
hamarosan indul a gólyatáborba. Új közös-

Hónapról hónapra falunkban élőket kérdezünk meg arról, hogy miképpen élnek meg jeles 
napokat, ünnepeket, vagy mit ad nekik az adott hónap, évszak. Az iskolakezdés apropóján 
Verba Juditot, a második tanévet kezdő Szent Márton Waldorf Iskola alapítója kértük meg, 

hogy ossza meg velünk gondolatait.

Míg a természet lassan 
elnyugodni készül, nekünk sok 
feladatot hoz az ősz
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ség, nagy izgalmak. A kisközépső fiunk nyol-
cadikos lesz. Vajon merre megy tovább? A 
legkisebbnél, a negyedik osztályos terem 
költöztetéséhez és kialakításához még elkél 
a szülők segítsége. Az apukák bútorokat ci-
pelnek, fúrnak-faragnak, az anyukák mos-
nak, takarítanak, velük együtt én is. Nagyon 
jó buli szokott lenni. Amíg jár a kezünk, jókat 
beszélgetünk, nevetünk, megosztjuk a nyári 
élményeket és a magvas gondolatokat. Fel-
emelő érzés, hogy otthagyhatom a kezem 
nyomát a gyerekem iskolai termében. Jó, 
hogy együtt dolgozunk a többi szülővel, hogy 
ismerjük egymást. Épül a közösség, barátsá-
gok szövődnek. A kislányom pedig tudhatja, 
az én anyukám is itt volt, itt dolgozott. 

A szeptember nemcsak a gyerekeimnek, 
nekem is kezdés. Részt veszek egy óvoda és 

egy iskola működtetésében, a Pilisborosje-
női Gyöngyharmat Waldorf Óvoda és a Szent 
Márton Waldorf Iskola életében. 

A háttérben itt is a szülők éltetik az intéz-
ményeket. Nyáron ők gondozták a kertet, 
nyírták a füvet, segítettek az új konyha-étke-
ző kialakításban, cipekedtek, barkácsoltak, 
termet festettek. Adakoztak és adományt 
gyűjtöttek, mostak, vasaltak, beszerző köru-
takra mentek, önzetlenül adták magukat. 

Az augusztus 20-át követő héttől rajtunk a 
sor. A munkatársaknak, tanároknak ez már a 
közös készülődés, a konferenciák hete.

Vegyes érzésekkel fordulok a szeptem-
berre. Tudok nagy lendülettel gondolni rá, 
örömmel rugaszkodom neki a feladatoknak. 

Másrészt szorongva figyelem, vajon mit 
hoz az ősz? Ugye nem kell újra maszkot ad-

nom a gyerekeimre? Ugye járhatnak majd 
iskolába mindannyian, együtt lehetnek a 
tanítójukkal, a gyerektársakkal, a barátaik-
kal? Ugye nem elektromos tanító néni vib-
rál majd hidegen a szobában? Ugye elhiszik 
még nekem, hogy a világ jó? Hogy a világ 
szép? Hogy a világ igaz? Hogy van jövőjük, 
hogy érdemes élni, alkotni, folytatni a terem-
tést a rombolás helyett? Ugye mi, felnőttek 
képesek leszünk ellenállni a polarizálódás és 
egoizmus folyamatos külső-belső kénysze-
rének és tudunk egymáshoz elfogadással és 
szeretettel fordulni? Ugye én is töretlenül hi-
szem, hogy Isten tenyeréből a nyári idill után 
sem ősszel, sem máskor nem lehet kiesni, 
hogy mindez értünk van, hogy megerősöd-
ve, emelkedve kerülhessünk ki belőle? 

Ugye?

Tatai kirándulás 
és Hajnali Sörkert

Pilisborosjenő Német Nemzetiségi Önkormányzatának hírei, 
júliusi és augusztusi programok

2021. július 17-én, szombaton egésznapos 
buszos kirándulást szerveztünk a Deutsch-
klub Singkreis hagyományőrző énekkarunk-
kal Tatára. Ezt a kirándulást már két éve 
szerettük volna összehozni, de a közismert 
okok miatt eddig nem sikerült. A kirándulá-
son 24 fő vett részt (énekkari tagok és párt-
fogók), és egy felejthetetlen napot sikerült 
közösen átélni.

Megtekintettük a tatai várat,a Német 
Nemzetiségi Múzeumot és a felújított Feste-
tics kastélyt.

Ami külön érdekesség és egyben tanulság 
is volt számunkra, hogy a felújított Festetics 

kastély udvarán és környékén triatlonver-
senyt tartottak. Múlt és jelen egy időben.

Valahogy úgy, mint nálunk idén nyáron a 
Tájházban: a Hajnali Sörfőzők júliusban és 
augusztusban minden hétvégén tárt karok-

kal, remek programokkal (jenői tehetsé-
gekkel) fűszerezve vidám perceket, órákat 
szereztek az oda látogatóknak. Az ötlet, úgy 
látszik, jónak bizonyult. Az idei nyárzáró 
sváb délután megkoronázta az elmúlt két hó-
nap eseményeit, és mi, svábok is meg tudtuk 
mutatni a budakalásziakkal, csobánkaiakkal, 
vörösváriakkal és az ürömiekkel együtt, van 
mire büszkének lennünk.

Figyelem!
Megjelent a „Mi, svábok!” című könyv má-

sodik kiadása 800 oldalon Pilisborosjenő 
borítóval!

A könyv megrendelhető és átvehető 
Perlinger Györgyinél a Györgyi butikban 
12.000 Ft/db áron.

Tikkasztóan meleg nap volt, de mindannyiunk nevében 
mondhatom: megérte!

A lakosok örültek a találkozás lehetőségének és szép 
számmal látogatták a rendezvényeket

A sváb bál kötetlen légkörében a csobánkai táncosok 
közé keveredett egy helyi kisgyerek a nyunyókájával

Sváb sarok
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Jegyzet

Egy nyár 
uborkaszezon nélkül

Beszélgetés Komlós Tibor alpolgármesterrel

Kezdjük az útjavítás témájával, amely 
valójában két téma, mert vannak az ön-
kormányzati keretből javítandó utak és 
vannak a vis maior finanszírozású pro-
jektek.

Mostanra akkora projekt lett, hogy egy 
hatalmas táblázatban követjük nyomon 
őket. Az eredetileg 1000 négyzetméterre 
becsült kátyúzás menetközben például 
1268 négyzetméter lett a kivitelezés köz-
ben előjövő, rejtett hibák miatt. Elmond-
ható, hogy az idénre tervezett útfelújítá-
soknak a végére értünk, a Kossuth teret 
jelenleg adják át; a vis maiorból finanszíro-
zott Tücsök utca van még hátra, de év végé-
ig az is elkészül. Lapzárta után megyünk a 
Magyar Közúthoz a forgalomtechnikai ötle-
tekkel, érdekelne minket, hogy valamelyik-
re nyitottak-e, vagy van-e nekik javaslatuk. 
Aznap délután ugyanis ebben a témában 
a helyi lakosokkal fórum is lesz. Az elmúlt 
egy év tapasztalata alapján valahogy sze-
retnénk fenntartani azt az állapotot, hogy 
a Tücsök utca a felújítás után se lehessen a 
10-es út menekülő útvonala.

Megérkezett az aláírt támogatá-
si szerződés a „VEKOP Fenntartható 
Közlekedésfejlesztés Pest megyében" 
pályázathoz, amely szintén jelentősen 
érinti a külső településrészen élőket 
is…

Nyílván nemcsak őket, de végre lehető-
ségünk lesz megvalósítani sok kérésüket, 
javaslatukat, amelyeket a számukra készí-
tett kérdőíveken jeleztek igényként. Nagy 
örömünkre megérkezett az aláírt támo-
gatási szerződés is a közigazgatási szünet 
után, a tervezőkkel augusztus elején újra 
bejártuk a helyszíneket. Most várjuk a 

terveket és a hozzájuk kapcsolódó árazott 
költségbecslést is, akkor már látni fogjuk, 
hogy pontosan mire elég ez az összeg, és 
indulhat a pályázati felhívás, illetve felhívá-
sok közzététele.

Rövidülnek a napok, a 150 nap letelt, 
hogyan áll a közvilágítás Lazareth-en?

A kivitelezés még folyamatban van, va-
lóságos régészeti munkát kell végezniük, 
mert a közel 10 éve lefektetett kábeleket 
sokszor már nem találják, mert megválto-
zott az utak nyomvonala, a terepviszonyok 
a növények burjánzása és az építkezések 
miatt. Bemérő autókat hívtak segítségül 
végül, amelyek a feltárt szabad végekbe 
impulzust küldenek, és így végig tudják 
követni annak útját a földben. De csak a 
következő kötéspontig, és ott újra meg kell 
ismételni a műveletet. Nagyon aprólékos 
és időigényes munka, mely a költségeket 

is megnöveli. Sok helyen nem is látszik je-
lenleg, hogy oda kétsávos út van tervezve, 
mert az egysávos földút mellett már mond-
juk bozót van. Olyan is előfordult, hogy a 
kapott tervrajzon lévő kábel a valóságban 
nincs is ott. Ráadásul a kábeltévé- és inter-
netkábel-fektető kivitelező is utolérte őket, 
és sokszor egymást gátolják a munkában. 
Remélem, hogy addigra már lesz világítás, 
amikor rövidek lesznek a nappalok.

Másik, az iskolakezdéssel kapcsola-
tos téma, hogy a szülőknek továbbra is 
szükségük van az ideiglenes parkolóra 
a Fluart területén. Sikerült meghosz-
szabbítani a bérlését?

Igen, mert tényleg szükség van még rá a 
tornaterem építkezése miatt, mert annak 
építésének a véghatárideje december 17. 
a módosított szerződés szerint. Ez persze 
nem azt jelenti, hogy 18-án használni is le-
het. Utána a használatbavételi engedélyre 
is szükségünk lesz még, de reményeim sze-
rint a második félévben már lehet ott spor-
tolni. Addig szükség van még az átmeneti 
szülői parkolóra.

Úgy hallottam, hogy elég határeset 
volt, hogy évnyitóra az udvart használ-
ható állapotba lehet-e hozni. De sikerült 
végül.

Lehetőségünk adódott az iskolát a torna-
terem új szennyvízhálózatára rácsatlakoz-
tatni, amivel azért éltünk, mert többször 
voltak dugulások az elmúlt években. Emiatt 
kellett megbontani az udvart és határidőre 
térkövezni, amire nagy szerencsével talál-
tam jó helyi vállalkozót, még éppen időben. 
Így is hátravannak még munkálatok a tor-
naterem új gázbekötése miatt, de az évnyi-
tó lebonyolítását az már nem zavarta.

Gondolom, hogy ezek azok a költsé-
gek, amelyekre egy költségvetés-alko-
táskor nem lehet tervezni. 

A költségvetés nincs kőbe vésve, a terv-
ben a vágyaink is benne vannak, melyek 
közül párat mégse tudunk idén megvaló-
sítani.

És mikor lesznek gyerekek a bölcső-
dében? Hogyan érint minket a most 
megnyert 440 milliós pályázat? 

A pályázattal most még korszerűbb 
bölcsődére van lehetőségünk, mert saját 

A munkásoknak extrém meleggel kellett megbirkózni.

Tömöri Balázs a tervezőkkel – Komlós Tibor hangsú-
lyozta, hogy a polgármesternek nagy része volt abban, 
hogy a pályázat támogatást kapott.
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Ingatlanpiaci trend által növeljük
 a lazareth-i elkülönített összeget

A projekt pénzalapja a csere révén kb. 25 millió forinttal gazdagodott

A képviselő-testület a 2021. július 30-ai 
ülésén arról döntött, hogy a lazareth-i el-
különített számlán lévő pénzből 71 millió 
forintot, az értékbecslő által meghatározott 
áron elcserél két lazareth-i telekre. A dön-
tés indoklását az ülésről készült felvételen 1 
óra 14 percnél tudják megtekinteni. 

Az önkormányzat éves költségvetésében 
eredetileg szerepelt telkek eladása, mert az 
idei évre betervezett 690 millió forintnyi 
fejlesztési projekt önrészt, saját forrást is 
kíván (ld. Hírmondó 2021. májusi szám a 
projektekről). 

Vagyongazdálkodási szempontból azon-
ban nem előnyös pilisborosjenői telkeket 

eladni, mert – ahogy az elmúlt években 
– úgy várhatóan a következőkben is emel-
kedni fog az áruk, és az eladott telkek továb-
bi haszna már magánembereket gazdagíta-
na az önkormányzat kasszája helyett.

Mindeközben a lazareth-i elkülönített 
számlán már 104.361.552 forint befizetés 
gyűlt össze úgy, hogy annak felhasználása 
2-3 év távlatában esedékes, miközben nul-
lához közelítő kamattal valójában folyama-
tosan veszít az értékéből.

Ezt a két helyzetet kapcsoltuk össze azzal, 
hogy az önkormányzat két lazareth-i telkét 
elcserélte a lazareth-i számlán lévő kész-
pénzállomány egy részére, vállalva, hogy a 

két telek bármikori eladásából befolyó be-
vétel kötelezően a lazareth-i közművesítés 
projektjét kell szolgálja. 

Így a telkek további drágulása a lazareth-i 
elkülönített kasszát fogja gazdagítani (azaz 
már most gazdagítja, mert az értékbecslő 
35-35 millió forintos konzervatív becslé-
se helyett már most 45-50 millió forintért 
kelnek el ilyen adottságú telkek). A valóság-
ban tehát a lazareth-i projekt pénzalapja a 
cserével azonnal gazdagodott kb. 25 millió 
forinttal, miközben az értékesítés ÁFA-tar-
talma is megmaradt, így a település költség-
vetése is jól járt. 

 

erőből nem tudtuk volna az összes ter-
vünket megvalósítani. Eleve azért készí-
tettünk új tervet, mert a meglévő nem volt 
bővíthető a kiszolgáló egységek korláto-
zott kapacitása miatt; nem lehetett volna 
újabb csoportszobákkal bővíteni szükség 
esetén, hanem még egy bölcsődét kellett 
volna építeni. Ezért inkább vállaltuk, hogy 
terveink támogatása esetén visszafizetjük 
az arra kapott 200 milliót a mostani nyer-
tes pályázatból. Ha nem kaptunk volna rá 
támogatást, akkor is megépülhetett volna 
az épület kompomisszumokkal. Nagyon 
fontosnak tartottuk, hogy a folyamatosan 

növekvő falunknak megfelelő bölcsődéje 
lehessen, ezért olyan épületet terveztünk 
és valósítottunk meg, amely szükség ese-
tén még két csoportszobával bővíthető. Az 
építkezés után következik még a belsőépí-
tészet, az udvarrendezés, a használatbavé-
teli engedély, és a pedagógusok felvétele. 
Az építkezés megfelelő ütemben halad. 
Hetente találkozunk, átbeszéljük ilyenkor a 
kérdéses pontokat. Nagyon jó a kapcsolat a 

kivitelezőkkel, mint ahogy az útfelújítókról 
is elmondhatom ezt.

Az idei nyár milyen volt villámárvizek 
szempontjából? Tudom, hogy készül 
átfogó vízrendezési terv a faluban, lesz 
róla egy cikk ugyanebben a számban. 
Részt veszel ebben a projektben?

Idén hál’Istennek nem volt olyan havária, 
mint tavaly a Tücsök utcánál. Ennek ellené-
re fontosnak tartjuk hosszútávon a telepü-
lés vízelvezetését újragondolni, ezért a ter-
vezővel én is végigjártam a falut. Ilyenkor 
jön jól, hogy itt születtem, ismerem a falut, 
el tudom mondani a lezúduló víz útját, ta-
pasztalataimat, és hogy hol volt korábban 
árok vagy áteresz. 

Másik nyári örökzöld téma a parlagfű 
és a fűvágás. Hogyan sikerült vele bol-
dogulnotok? 

Az a célom, hogy az elburjánzott növény-
zetű zöldfelületek minél kevesebb nyírással 
gondozottak maradhassanak.. Idén kevés 
bejelentés érkezett önkormányzati terü-
leten parlagfűre, ha érkezett is, viszonylag 
hamar tudtunk intézkedni, vagy kiderült, 
hogy nem az önkormányzaté a terület. Azt 
tapasztalom, hogy a rendszeres kezelés ál-
tal kiszorulnak az agresszívebb gyomok. 

Kikerült két pad közterületre, a Ke-
vélyhegyi út elejére és a levenduláshoz. 
Lesznek még máshol is?

Azért tettük ki ezeket, hogy a fiatalok a la-
kóterület szélén is találjanak maguknak ta-
lálkozási lehetőséget, ami nekik is jobb és a 

lakóknak is. Persze ezek a padok a turisták-
nak is jó szolgálatot fognak tenni. Vannak 
még további padjaink is, amelyekből kettő 
a Szent Donát utcai éles kanyarhoz kerül, 
ahol önkéntesek végeznek faluszépítést. A 
többinek jó helyet próbálunk találni, mert a 
pár éve eltávolított, Rózsa utcai pad vissza-
helyezése kicsit balesetveszélyes ötletnek 
tűnik a megnövekedett forgalom miatt. 

Diákmunkásokkal milyen volt a közös 
munka? Valós segítséget jelentettek?

Nagyon is! Még lelkesedést is tapasztal-
tam, külön kiemelném Süle Dánielt (a ké-
pen jobbról a harmadik), de mindegyikük 
sokkal járult hozzá falunk szépítéséhez. A 
patak árkának takarításában szépen halad-
tak Huszti Zoltán vezetésével, de volt, aki 
kertészkedett vagy a könyvtárban segített. 
Szokták mondani, hogy a mai fiatalok lus-
ták, én nem így látom, ide biztos nem azok 
jelentkeztek.                     

Frivaldszky Bernadett

Évnyitó előtt    fotó: Tömöri Balázs

Diákmunkások egy csoportja   fotó: Szomora Csilla

Jegyzet
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Humán BizottságHivatal

A szeptemberi Hírmondó mel-
lékletében és az önkormányzat 
honlapján is elérhető a telepü-
lésünkről készülő szociális tér-
kép felmérés kérdőíve, amelyet 
a kutatás ezen szakaszában 
minden pilisborosjenői felnőtt 
lakos kitölthet 2021. október 
10-ig. Az önkormányzat meg-
bízásából készülő felmérés 
célja, hogy feltérképezze a helyi 
szociális és egészségügyi hely-
zetet, valamint a lakosság igé-
nyeit a fejlesztendő területekre 
vonatkozóan. A kutatást a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem 
Szociológiai Intézetének kuta-
tói és hallgatói végzik.

A felmérés első szakaszában 
július 3-a és 10-e között szo-
ciológus hallgatók készítettek 
személyesen kérdőíveket a 
lakossággal. A személyes meg-
keresések a kutatás eredmé-
nyessége miatt véletlenszerű 
kiválasztás alapján történtek. 
A hallgatók 6 nap alatt 1757 
címből 1148 címre mentek el, 
amelyből hozzávetőlegesen 
500 címet többször is felkeres-
tek. A 6 adatfelvételi nap végére 
összesen 209 kérdőívet rögzí-
tettek.

A külső településrészeken a 
nagyon alacsony elérhetőség 
miatt a megadott címek több 
mint 80 százalékát keresték 
fel a hallgatók, de még így is 
kevesebb kérdőív készült ezen 
a területen. Annak érdekében, 
hogy a területen lakókkal kap-
csolatos információhiány csök-
kenjen, több lakossági interjú 
készül majd ezeken a település-
részeken. Azok a lakosok, akik-
hez nem jutottak el a kérdezők, 
jelen újság mellékletében vagy 

a honlapon elérhető kérdőív 
kitöltésével járulhatnak hozzá 
a kutatás eredményességéhez.

A kérdéssor az alábbi QR kó-
don keresztül is elérhető.

Kitöltési határidő: 
2021. október 10.

A kérdőív papíralapú 
változata egy rövidebb 
verzió, amely a felmérés 
legfontosabb kérdéseit 
tartalmazza. A nyári fel-
mérés véletlenszerű ki-
választáson alapult, így 
szociológiai értelemben 
önmagában is leképezi a 
falu lakosságának véle-
ményét. Emellett azonban 
a kérdőív számos nyitott 
kérdést tartalmaz, ahol 

mindenkinek lehetősége nyílik 
kifejtenie saját, egyedi meglá-
tásait. Kérjük, töltsék ki a kér-
dőívet, segítve ezzel munkán-
kat, hogy a lakosság igényeinek 
megfelelően fejleszthessük a 
szociális és egészségügyi ellá-
tórendszert! 

A felmérés másik fázisában 
szakértői interjúkat készítenek 
a kutatók. A lakossági interjúk 
mellett 20 interjú készül a tele-
pülésen működő oktatási, szo-
ciális és egészségügyi intézmé-
nyekkel, a felmérés témájában 
jelentős ismeretekkel rendel-
kező vagy meghatározó tevé-
kenységet folytató egyházi és 
civil szervezetek képviselőivel.

A kérdőívekből és inter-
júkból származó adatok fel-
dolgozása és elemzése az ősz 
folyamán történik, a kutatás 
eredményeit összefoglaló szo-
ciális térképet pedig várhatóan 
év végén olvashatják majd a 
honlapon.

Szeptembertől minden 
felnőtt kitöltheti a szociális 

térkép kérdőívet
Helyzetjelentés a felmérésről

A kérdőívezést végző diákok egy csoportja, akiknek hol a nagy meleggel, hol 
vízhiánnyal, hol viharral kellett megküzdeniük, miközben az utcákat rótták - 
fotó: Gilányi Petra 

Ahogy jártukban-keltükben minket láttak 
fotó: Tárnok Emese
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Alakítsuk együtt: milyen faluban 
szeretnénk élni a jövőben?

A településfejlesztési koncepció és stratégia megújítása közösségi szinten

A Pilisborosjenői Önkormányzat szervezé-
sében 2017-ben megkezdett, majd a 2097 
Csoport Egyesület szervezésében 2018-
ban folytatódott, Gauder Péter szakmai ve-
zetésével zajlott településfejlesztési munka 
eredményeinek összefoglalását osztjuk 
meg az alábbiakban, amely a 10-szer 4 órás 
műhelymunka esszenciális megállapításait 
tartalmazza. Ezt a műhelymunkát szeret-
nénk folytatni és lezárni 2021-ben, mely-
nek alapján a közösségi tervezésben és 
településfejlesztésben járatos Völgyzugoly 
Műhely szakembereinek segítségével elké-
szítjük Pilisborosjenő hosszú távú Telepü-
lésfejlesztési Koncepcióját és a rövidebb 
időtávra szóló Integrált Településfejlesz-
tési Stratégiáját.

Ahonnan indulunk

A 2017-18 évi műhelymunka során rész-
letesen elemeztük a falu előtt álló lehetősé-
geket, és végül három lehetséges fejlődési 
irány körvonalazódott Pilisborosjenő szá-
mára. Mindhárom fejlődési irány egy-egy 
modell, amely szükségszerűen egyszerű-
sítéseket tartalmaz, így vegytisztán egyik 
sem valósulhat meg. Egy cselekvőképes, 
szakszerű önkormányzatnak a falu lakos-
ságával közösen ezeknek az opcióknak a 
fejlődést szolgáló közös elemeit kell ösz-

szeraknia működőképes koncepcióvá és 
stratégiává.

Vágyott jövőképünk, avagy ami az 
alább részletezett három fejlődési 
irányban közös: Olyan Pilisborosjenőt 
szeretnénk, ami megőrzi az értékein-
ket. Ahol a helyiekkel, a helyiekért pár-
beszédben együttműködve, közösen 
építjük jövőnket. Óvjuk környezetün-
ket, fenntartható módon gazdálkodunk, 
és építünk a helyi képességeinkre és 
vállalkozóinkra.

És most lássuk a három lehetséges fejlő-
dési modell rövid összefoglalóját!

1. Minőségi alvófalu

Ezen elképzelés szerint a falu számá-
ra adottság, hogy az itt élők a fővárosban, 
vagyis egy elkülönülő gazdasági térben 
szerzik meg javaikat, és abból szükség 
szerinti mennyiségben költenek az itteni 
létezésük fenntartására. Az élet minősége, 
benne a természet és a közösségi élet azon-
ban fontos eleme a mindennapoknak, és az 
ebből származó energia falu- és jövőformá-
ló erővel bír.

• Elsődleges szempont a települést kö-
rülvevő természeti környezet, a falusias 
méret és falusias arculat megőrzése, ill. 
megteremtése. 

• Kiemelten fontos a rendezett falumag, 
ahol a hagyományos, sváb építészet-
re jellemző utcaképet őrizni kell. Az új 
építkezéseknél a jelenleginél markán-
sabb településképi szabályozásra van 
szükség. A falut átszelő patakra a tele-
pülésképet meghatározó zöldterület-
ként tekintünk, amelyet alkalmassá kell 
tenni rekreációs és közösségi célokra.

• Elengedhetetlenül fontos a közösségi 
terek fejlesztése, ahol a helyiek talál-
kozhatnának egymással és ahol a kis-
közösségek meg tudják szervezni ren-
dezvényeiket. Ez a faluközpont magába 
foglalhatja és életre keltheti a sváb táj-
házat, a régi iskola épületét, a falugond-
nokságot, a Szedmák ház telkét ifjúsági 
klubbal, játéklehetőségekkel, co-wor-
king (közösségi munkatér) irodatérrel, 
kulturális terekkel, boltokkal stb.

• A turizmus konszolidálása keretében 
megoldjuk a szemétkezelési és a par-
kolási problémát, az ide érkezőknek 
pedig „szelíd” programokat kínálunk 
(pl.: helyi túraútvonalak kialakításával, 
amelyek kiindulópontja és végpontja is 
a faluban van). Az ide érkező szelíd tu-
rizmusra kisléptékű helyi kézműipar és 
élelmiszertermelés is települhet, aho-
gyan az már spontán is kezd kialakulni. 

• A helyi lovas közösségek fejlődését, 
pályázását támogatjuk, hiszen a kör-
nyező zöld területek hasznosításával 
organikus határt képeznek a falu körül, 
megakadályozva annak indokolatlan 
terjeszkedését a jelenlegi szántók és 
zöldterületek rovására.

• Fontos a „kisvárosi” környezeti minő-
ség megteremtése, így a közlekedésre 
alkalmas utak (a gyalogos, kerékpáros 
és autós) kialakítása magas prioritással 
bír. Ez összhangban történik a felszíni 
vízelvezetéssel és a falu karakterével.

2. Modern élettér
Ez a fejlődési irány a saját igényeit nagy 

arányban belülről kielégítő, a saját gazda-
sági és humán tőkéjéből tudatosan építke-
ző szelíden modern falut eredményezne. E 
vízió megvalósulása esetén az itt lakók a fa-

Pillanatkép a 2018-as fórumról

Településfejlesztés
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Településfejlesztés

lun belülről szereznék be a szükséges áruk 
és szolgáltatások jelentős részét, és ezzel 
összefüggésben egyre terjedne a helyben 
dolgozók aránya is. A létrejövő gazdasági 
egységek elsősorban a helyben lakó mun-
kaerőre és szellemi tőkére alapulnának. E 
jövőkép stratégiai fókuszai: 

• A jelenlegi alvófalu átalakítása egy kis-
városias működésű, „szelíden urbani-
zált, modernizált faluvá”. 

• Egyrészt nő a helyben foglalkoztatás, 
csökken az ingázás, ami erősíti a falu-
ban a jelenlétet, a kötődést és a kiskö-
zösségeket, a falu társadalmi kohézió-
ját,

• Egy inkubátorház segítené a helyi vál-
lalkozók településbe illő projektjeinek 
elindulását, megerősödését, a meglé-
vőknek pedig a fejlődését. 

• A közösségi terek a találkozások és 
az együttműködés helyszíne, a he-
lyi művészek előadó- és kiállítótere. 
Szükséges a generációkon átnyúló kö-
zösségépítés és tudásátadás, valamint 
a közvetlen demokrácia kultúrájának 
megteremtése, használata.

• Kiemelt szerepet kapna a fenntartha-
tó, élelmiszer-önrendelkezést támo-
gató mezőgazdaság. A helyi földeken 
termelő gazdák a biotermékeket első-
sorban a helyi piacra, másodsorban a 
budapestire állítják elő. 

3. Profi turisztikai központ

Ezen jövőkép kiindulópontja, hogy a he-
lyi gazdaság egy meghatározó eleme a Bu-
dapestről érkező turisták tömege, amely 
most rendezetlenül ömlik rá a falunkra, 
értéket nem teremtve, de használva a helyi 
infrastruktúrát. A falunknak érdemes lehet 
ezt mederbe terelnie, beszedni a lehetsé-
ges gazdasági hasznokat és megvédeni azt 
a környezetet, ami ennek az „egynapos tu-
rizmusnak” a feltétele és úticélja.

Pilisborosjenő pozíciója a főváros és a 
hegyvidék települései között jól meghatá-
rozható és a fejlesztés fő irányai kijelölhe-
tők:

• Outdoor sportok (kerékpár, nordic 
walking, mászás oktatás)

• Természetjárás (túrázók, teljesít-
ménytúrák)

• Gasztronómia (helyi borok és sör, 
környékbeli és helyi speciális ételek)

• Kultúra (fesztiválok, állandó kiállítá-
sok, tánctanítás, sváb hagyományok)

• Kereskedés (vásárok, piacok, szedd 
magad)

• Oktatási, képzési szektor (konferen-
cia létesítményekkel, aktív elvonu-
lás)

Ez a koncepció a Dunaka-
nyar–Pilis körzet hasonló 
adottsággal és célokkal rendel-
kező településeivel együttmű-
ködve kerülhetne kidolgozás-
ra, és a hozzá kapcsolódó Pilis 
Kapu Turistaközpont önmagá-
ban is már üzleti vállalkozás le-
hetne, amely megfelelő módon 
kivitelezve tehermentesítené 
a falu magterületét az átmenő 
látogatóktól.

Célunk, hogy közösen gon-
dolkodva, a fenti lehetőségek 
„keverésével” kialakítsuk azt a 
közös jövőképünket, amelynek 
mentén mindannyian aktívan 
részt tudunk venni annak meg-
valósításában.  Ehhez azonban 
közösen kell cselekednünk, ak-
tívan tennünk kell. 

Fenntartható Fejlődés 
és Településfejlesztési Bizottság

Dömötörfy Zsolt ismerteti az egyik munkacsoport koncepcióját 2018. november 17-én

Gauder Péter a 2017-18-as műhelymunka szakmai vezetője (középen)

Elkészítjük Pilisborosjenő hosszú távú Település-
fejlesztési Koncepcióját és a rövidebb időtávra szóló 
Integrált Településfejlesztési Stratégiáját

„

7



hírmondó

Milyen települést 
szeretnénk?

Az alábbiakban a közösségi tervezést lebonyolító 
Völgyzugoly Műhely felhívását adjuk közre

Tisztelt Lakosok!

Minden lakosnak, tulajdonosnak, gazdasági 
szereplőnek van véleménye az alábbi kér-
désekről:
• Milyen legyen településünk 6-10 év, il-

letve 20-30 év múlva? Milyen irányban 
fejlődjünk?

• Mire alapozhatjuk fejlődésünket?
• Mi az, ami hiányzik a községünkből?

Pilisborosjenő Község Önkormányzata 
meg kívánja újítani a hosszú távra szóló te-
lepülésfejlesztési koncepcióját, valamint a 
településfejlesztési stratégiáját, ami közép-
távon meghatározza a községben megva-
lósuló fejlesztéseket. A koncepció és a stra-
tégia megalkotásánál számítunk a lakosság 
véleményére.

Célunk minden felelősséget érző szereplő 
igényének meghallgatása, elképzelésének 
figyelembe vétele, hogy ne csak a tervezési 
folyamat végén véleményezőként találkoz-
zon a tervvel, hanem annak készítési folya-
matának is aktív részese legyen. Szeretnénk 
figyelembe venni elképzeléseiket, hogy az-
után a közösen megálmodott jövő megvaló-
sításán is együtt munkálkodhassunk. 

A koncepcióról, a stratégiáról

A településfejlesztési koncepciót a tele-
pülés hosszú távú, 10 évnél többre szóló 
fejlesztési tervét, a településfejlesztési stra-

tégiának pedig a település középtávú (4-6 
év) fejlesztési tervét nevezzük. Céljuk, hogy 
az önkormányzati döntéshozók és a lakos-
ság számára legyenek olyan dokumentu-
mok, amelyek tartalmazzák Pilisborosjenő 
jövőképét, a fejlődését elősegítő célokat 
és hozzásegítsék a település fejlesztéséért 
felelős politikusokat a megfelelő döntések 
meghozatalához. A koncepció feladata, 
hogy rögzítse a hosszú távon elérendő cé-
lokat, Pilisborosjenő kívánt jövőjét. A stra-
tégia feladata az, hogy a megvalósításához 
szükséges akciókat, forrásokat jelöljön ki, 
melyek megalapozzák a község korszerű 
és harmonikus, a lakosság érdekeit szolgáló 
fejlődését.

Jól látszik tehát, hogy az Önök véleménye, 
ötlete fontos, hiszen csak olyan koncepció 
és stratégia lehet eredményes, amely össz-
hangban áll a helyi lakosság véleményével, 
és amely a lakosság érdekeit is szolgálja.

2021. szeptembertől lehetőséget bizto-

sítunk, hogy a partnerségi egyeztetés sza-
bályainak megfelelően a készülő fejlesztési 
dokumentumokkal kapcsolatban elmond-
hassák véleményüket, egy fórumsorozat 
keretében, melyeken mediátorok biztosít-
ják a kereteket. Fontos, hogy a hatékony 
munkavégzés érdekében az egyeztetési fo-
lyamat időtartama alatt végig számítunk az 
aktív részvételre.

Mindezt figyelembe véve az elkövetke-
zendőkben rendszeresen tájékoztatjuk 
Önöket az Önkormányzat segítségével a 
tervezési folyamatról a honlapon, illetve a 
közösségi oldalakon, de szeretnénk, ha vé-
leményükkel aktívan is segítenék a terve-
zést.

Kérjük Önöket, vegyenek részt a kö-
zös munkában, véleményükkel, javasla-
taikkal, gondolataikkal segítsék a mun-
kánkat!

 Völgyzugoly Műhely Kft. 
tervező csapata és mediátorok

Településfejlesztés
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Elkészült Pilisborosjenő 
hidrológiai modellje

Várhatóan több pályázati forrás 
is megnyílik, ami a települések 
vízgazdálkodását és kék infra-
struktúrájának fejlesztését cé-
lozza. A közelgő klímakataszt-
rófa, az időjárási szélsőségek 
egyre gyakoribb ismétlődése 
sürgeti a falvak, városok csa-
padékvíz-gazdálkodásának át-
gondolását. Pilisborosjenőn az 
elmúlt évszázadokban nem je-
lentett problémát a vízhiány, így 
a vízgazdálkodás vezérgondola-
ta a földrajzi adottságokból ér-
telemszerűen adódóan a minél 
gyorsabb elvezetés volt, azaz a 
lehulló esőt igyekeztek minél 
rövidebb úton a Borosjenői pa-
takba, majd azon keresztül a 
Dunába juttatni. Mára az egyre 
hosszabb aszályos idők, és az 
egyszerre nagy mennyiségben 
lehulló esők miatt sokkal inkább 
a víz helyben tartása válik elsőd-
leges feladattá. Ezért szükséges 
egy új, az ökológiai szempon-
tokat kellő súllyal figyelembe 
vevő, az üzemeltetési költsége-
ket csökkentő vízgazdálkodási 
koncepció készítése. Falunkban 
2020 óta egy kis csapat foglal-
kozik a témával. Több szakértőt 
hívtunk már el találkozóinkra, 
ahol az egyes vízgazdálkodási 
problémákra és fejlesztésekre 
keresünk megoldást. Legutóbb 
pedig a Pilisborosjenőhöz 
hasonló földrajzi adottságú 
Püspökszilágyi jó példát láto-
gattuk meg, ahol szivárogtató 
rönkgátakkal és oldaltározó-
val csökkentik a villámárvizek 
okozta árhullámokat, és tartják 
helyben az értékes vizet.

Pilisborosjenő Község Ön-
kormányzata Ámon Gergelyt, a 
4stream Mérnöki Kft. vezetőjét 
kérte fel arra, hogy készítse el 
falunk integrált vízgazdálkodá-

sát és kék infrastruktúrájának 
fejlesztését célzó projekt elő-
készítő tanulmányát, mely fel-
tétele a hamarosan kiírásra ke-
rülő pályázatok beadásának. A 
tanulmány egy esemény alapú 
numerikus hidrológiai modell-
re épül, aminek lényege, hogy 
a lehatárolt vízgyűjtő területen 
különböző időjárási események 
szimulálhatók. Előnye, hogy a 
modell a későbbiekben alakít-
ható, bővíthető, így a település 
és az időjárás alakulásával sem 
avul el. Július folyamán Komlós 
Tibor alpolgármester vezetésé-
vel bejárásra kerültek a projekt 
kritikus helyszínei.

A most elkészült tanulmány 
lesz az alapja a korszerű társa-
dalmi, klimatikus és ökológiai 
igényeknek eleget tevő integrált 
települési vízgazdálkodási terv-
nek. Az előkészítés alatt álló fej-

lesztés célja, hogy békeidőben 
megtartsa a vizet, ugyanakkor 
biztonsággal elvezesse a mér-
tékadó árhullámot. Ennek ke-

retében tározók és szikkasztók 
tervezésén túl a patak ökológi-
ai állapotát javító beruházások 
tervezése is zajlik, de a projekt 

részét képezi az 
egyes utcákból hi-
ányzó, vagy nem 
megfelelő állapotú 
az árkok problémá-
jának kezelése is. 

A települési szintű 
vízgazdálkodáson túl az egyes 
háztartások is sokat tehetnek 
a vízmegőrzésért! A csapadék-
víz házi gyűjtése túl azon, hogy 
tehermentesíti a falu csapa-
dékvízelvezető rendszerét ön-
tözővízzel szolgál az aszályos, 
vízkorlátozással sújtott napo-
kon is, mely évről évre egyre 
nagyobb értéket jelent. A tel-
ken belül kialakított esőkert el-
nyújtva szivárogtatja a nedves-
séget a talajba, mely a növények 
számára kincset ér. 

Az elkészült tanulmány ha-
marosan elérhető a www.pilis-
borosjeno.hu oldalon.

Antonovits Bence

Projektelőkészítő tanulmánnyal készülünk a települési vízgazdálkodást 
és kék infrastruktúra fejlesztését célzó pályázatokra

Az időjárási szélsőségek egyre gyakoribb 
ismétlődése sürgeti a falvak, városok csapadék-
víz-gazdálkodásának átgondolását

„
Tanulmányúton Püspökszilágyon

2021 nyarán több hétig volt vízkorlátozás, bár a kép nem akkor készült, hanem 
egy csőtörés alkalmával, de elképzelhető, hogy újra fel kel készülni a lajtoskocsik 
látványára is, ha nem lépünk időben
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A nyáron megrendezésre ke-
rült Szelávi Fesztivál és House 
Piknik miatt erőteljes negatív 
felzúdulás volt olvasható a 
Facebookon több alkalommal, 
ezért úgy döntöttünk, hogy 
megkérdezzük erről a teljes 
falu véleményét. A kevés ren-
delkezésre álló idő – egy hét 
alatt – ellenére sokan kitöltöt-
ték (335 fő), hálásan köszön-
jük! Azért akartunk vele sietni, 
mert augusztus 7-ére újabb 
House Pikniket terveztek, és 
ha azt tapasztaltuk volna, hogy 
nagy az ellenállás, akkor visz-
szavonjuk az engedélyt, de ha-
mar látni lehetett a részered-
ményekből, hogy erre nem 
lesz szükség. Annak ellenére 
nem, hogy a kérdőívben még 
a levendula mezővel szembeni 
helyszín szerepelt, pedig azóta 
már sikerült egy új helyszínt 
találni a volt téglagyár mellett, 
ami feltehetően még kevésbé  
zavaró azok számára, akik a 
hangerő miatt szavaztak nem-
mel.

Feltételezzük, hogy akik na-
gyon szeretnék továbbra is az 
adott eseményt, vagy akikben 
nagy ellenállást vált ki, azok 
nagyobb számban töltötték ki 
a kérdőívet, mert fontos volt 
számukra. Akik nem töltötték 
ki, azok között több lehet az 
olyan, akiknek mindegy, hogy 

van vagy nincs. Az is látható, 
hogy vannak, akik az egész csa-
ládjukat mozgósították, mert 
fontos volt nekik, hogy véle-
ményük nagy súllyal jelenjen 
meg. Vannak persze olyanok 
is, akik nincsenek online. Mivel 
ennek a felmérésnek most csak 
gyors szonda jellege volt, ezért 
nem volt lehetőség papíralapú 

felmérésre, de az eredmények 
jelenleg ezt nem is indokolják, 
ugyanis:

A lakosságnak csak kisebb ré-
sze szeretné, hogy ne legyen va-
lamelyik rendezvény. A House 
Pikniknél volt a több ellenző, 
indokként pedig a zaj volt a 
leggyakoribb érv. Remélhetőleg 
már ez sem lesz akkora gond az 

új helyszínnel, mert csak keve-
sebb embert tud zavarni.

95 szöveges üzenet érkezett, 
ezek zöme részletesebben fej-
tette ki a megjelölt válaszokat, 
köszönjük, mert a hangsúlyok 
tovább árnyalják a képet szá-
munkra. Itt most csak azokat 
említjük meg, amelyek szigo-
rúan a témánál maradtak és 
új elemként jelentek meg a 
válaszokhoz képest. Például 
többen mondták, hogy jó az 
irány, de ne legyen nagyon sű-
rűn fesztivál. Ha igen, akkor 
váltott helyszíneken. Amit a  
legtöbben kértek, hogy legyen 
több árnyékoló, sátor és a pa-
vilonok térbeli elhelyezése le-
gyen praktikusabb. Szenvedtek 
a napsütéstől, már kisétálni 
sem volt kellemes kisgyerek-
kel. Erős hangsúly volt azon, 
hogy szeretnének több helyi 
árust, legyen nekik is megfizet-
hető a lehetőség.  Volt, aki  több 
sörpadot kért napernyőkkel a 
büfék elé. Több mobil wc ötlete 
is felmerült (ne az ételárusok 
mögött legyen) és kértek szap-
pant kézmosóhoz. Talán akkor 
többen lettek volna, és nem ke-
vés közönség előtt kell zenélni 
a melegben. Szintén többen 
jegyezték meg, hogy nem volt 
szerencsés, hogy egy időben 
volt a népszerű és ingyenes 
ürömi fesztivállal, figyelni kéne 

Fesztivál kérdőív 
eredményei

A lakosok véleményt nyilvánítottak a témáról

A „szerettem volna" válasznak azért van két verziója, 
mert kiegészítését kérte a mondatnak egy lakos, és 
úgy látszik, hogy az éles kérdőívben már nem lehet 
úgy változtatni, hogy ne külön kérdésnek vegye.

Az utolsó válaszlehetőség most nem látható rendesen a Google űrlapon, de ez volt: 
Igen, mert támogatom, hogy mindenki megtalálhassa a neki tetsző programot helyben.

Részt vett a Szelávi Fesztiválon?
(335 válasz)

Legyen a jövőben is Szelávi Fesztivál?
(335 válasz)

Bevonás
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Bevonás

a programok jobb éves eloszlá-
sára. Voltak, akik kérték, hogy 
ne a legnagyobb melegben le-
gyenek a gyerekprogramok (és  
lehetnének színi előadások, 
táncos fellépések, több kézmű-
vesség, arcfestés...), maradjon 
meg kisléptékű programnak, 
legyen olcsóbb a jegy, főleg ha 
sok ismeretlen zenész is van (a 
híresekkel pedig jó lenne be-
szélgetés is) vagy lehetne csak 
délutánra külön akciós jegy, 
esetleg helyieknek az egész 

ingyenes, mert aki családdal 
ment, annak mélyen zsebbe 
kellett nyúlnia. Volt, akinek 
tetszett a zenei felhozatal, volt, 
aki szerint egységesíteni kéne 
a stílust (akár évről évre más), 
falunap stílus esetén viszont 
legyen nevesebb fellépő is. 
Volt, aki  fiatalosabb koncert 
programot kért. Felmerült 
mobil zajfogó ötlete, vagy 
a külső településrészekre/
Egri várhoz való szervezés. 
Többen írták, hogy a környe-

zetvédelemmel ellentétes a 
hangosítással járó program. 
Jobban  figyeljünk a parkolási 
problémákra. Van, aki szerint 
túl sok volt a reklám, de többek 
szerint  túl kevés, ezért voltak 
kevesen. Valaki felvetette a be-
járatnál helyszíni tájékoztató 
tábla ötletét, amelyen látható 
a helyszínrajz és a programok 
is. És végül hirdessünk előtte 
faluszépítést, hogy szép közte-
rek és porták fogadják az idelá-
togatókat.

Sokan csak ismételni tudták 
volna magukat és már a Szelá-

vinál leírták, amit akartak (ter-
mészetvédelmi terület kímé-
lése, mobil zajszűrő, parkolás, 
programok jobb elosztása éves 
szinten). Most itt azokat írjuk 
le, amik új elemek. Mint példá-
ul, hogy legyen hangerőmérés. 
Volt, aki kérte, hogy ne szervez-
zük át a helyszínt, mert a Tégla-
gyárhoz már nem tud elsétálni. 
Kérték megtartani, hogy helyi-
eknek ingyenes a belépés. Za-
varta többeket, hogy a falun ke-
resztül hangosan mentek haza/
autóikhoz a résztvevők, és hogy 

nagy volt a szemetelés, eldobott 
cigicsikk, természetben dolguk 
elintézése. Javasoltak változa-
tosabb elektronikus zenét, több 
réteget megszólítva. Volt, aki ja-
vasolta a silent discot, mint kör-
nyékbeli piaci rést. Időseknek 
ingyenes sör, nyugaton trend 
őket kimozdítani otthonról. 

Tanulság: az online médi-
ában azok véleménye jelenik 
meg erősebben, akik ellenzik 
ezeket a programokat. Ezért 
is fontosak ezek a felmérések, 
mert így árnyaltabb képet kap-
hatunk. 

Nagyon szimpatikus volt, 
hogy a kérdőívet kitöltők kö-
zött sokan válaszoltak IGEN-nel 
erre: „támogatom, hogy min-
denki megtalálhassa a neki tet-
sző programot helyben"

Köszönjük mind a 335 em-
bernek, hogy ilyen rövid idő 
alatt és a szabadságolások ide-
jén rászánták az időt! A lakos-
sági felmérésekre folyamatosan 
számíthatnak, mert fontos ne-
künk az önök véleménye. 

Frivaldszky Bernadett

A „szerettem volna" válasznak azért van két verziója, 
mert kiegészítését kérte a mondatnak egy lakos, és 
úgy látszik, hogy az éles kérdőívben már nem lehet 
úgy változtatni, hogy ne külön kérdésnek vegye.

Részt vett a House Pikniken?
(335 válasz)

Legyen a jövőben is House Piknik?
(335 válasz)
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Új településrendezési elvek 
a törvényben

Az építési törvény (1997. évi LXXVIII.) 
2021. július 1-től új településrendezé-
si elveket és szakmai szabályokat ha-
tározott meg, melyek szemléletváltást 
jelentenek a települések épített környe-
zetének szabályozásában és a telepü-
lésrendezésben. Ennek kapcsán szüksé-
gessé vált a településtervek tartalmáról, 
elkészítésének és elfogadásának rend-
jéről, valamint egyes településrende-
zési sajátos jogintézményekről szóló 
419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 
megalkotása is. A településrendezés új 
szabályai alapján a jövőben a települése-
ken egy fejlesztési és egy rendezési típu-
sú terv fog működni. A két dokumentum 
közös neve településterv lesz. Ezzel egy-
idejűleg megszűnik a településrendezési 
eszköz fogalma.

A módosítás célja: 

• a korszerű és hatékony informá-
cióáramlás és adatfeldolgozás a 
településtervezésben és telepü-
lésrendezésben; 

• az új településrendezési eszköz-
rendszer, vagyis településtervek 
részletszabályainak meghatáro-
zása; 

• a helyi építési szabályzat elkészí-
tési rendjének és tartalmi eleme-
inek az egyszerűsítése. 

A települések épített környezetének 
szabályozásában továbbra is megmarad 
a minőségi (arculati) és mennyiségi 
típusú szabályok kettéválasztása. A 
2016. évben hatályba lépett szabályok-
nak megfelelően a jövőben is önálló 
dokumentumokban kerülnek meghatá-
rozásra a település arculatának, a tele-
püléskép alakításának szabályai.

A településképi törvény és a helyi tele-
pülésképi rendeletek hatályba lépésével 
az illeszkedést az elmúlt években elsősor-
ban a településképi illeszkedésre, vagyis 
a településképi követelményeknek való 
megfelelésre alkalmaztuk. Az Étv. (1997. 
évi LXXVIII. törvény  az épített környezet 
alakításáról és védelméről) új rendelke-
zése egzaktul meghatározza, hogy mely 
településrendezési paramétereknek kell 
összhangban lennie az adott területre 
az önkormányzat által meghatározott 
előírásokkal és az OTÉK által előírt kö-
vetelményekkel. A településrendezési 
illeszkedés követelményét a helyi építé-
si szabályzatból hiányzó alábbi elemekre 
kell alkalmazni:

• telekalakításra,
• beépítés mértékére,
• beépítés módjára és helyére,
• rendeltetési egységek számára és 

rendeltetés módjára
azokban az esetekben, amikor telekala-

kítás, új építmény építése vagy a meglévő 
térfogatának megváltozásával, illetve a 
rendeltetési egységek módjára vagy szá-
mának megváltozásával járó építési tevé-
kenységet kívánnak végezni.

A településképi arculati kézikönyv és 
a településképi rendelet tartalmára, a te-
lepülésképi követelményekre és a helyi 
védelemre vonatkozó alapvető szabályok 
számottevően nem változtak, azokat az 
elmúlt évek gyakorlati tapasztalataiból 
fakadó pontosításokkal, a korábbinál át-
láthatóbb rendszerben emelték be az új 
Településrendezési kódexbe.

 Új rendelkezés, ám az önkormányzat 
rendelete (17/2018. (VIII. 31.) eddig is 
alkalmazta, hogy a helyi egyedi védelem 
alatt álló építmény kivételével nem álla-
pítható meg olyan rendelkezés a telepü-
lésképi követelmények között, amely a 

közterületről nem látható építmény-
részekre, a belső udvarra, vagy a nem 
közterületi kerítésre vonatkozik, tehát a 
településképi követelmények ténylege-
sen csak a közterületről érzékelhető tele-
püléskép alakítását célozhatják.

2022. január 1. napjától a településké-
pi rendeleteket is a miniszter által közzé 
tett településtervezési szabályzatban 
foglalt műszaki elvárások figyelembe vé-
telével lehet majd készíteni ugyanúgy, 
mint a településterveket. A településképi 
rendeletben megállapított helyi védett 
értékek nyilvántartásáról pedig 2022. ja-
nuár 1-től a településtervekkel együtt az 
E-TÉR rendszer felhasználásával kell gon-
doskodni.

 Az alkalmazható településkép-érvé-
nyesítési eszközök nem változtak, de a 
polgármester helyett a képviselő-testü-
let kapta meg a fontosabb hatáskörö-
ket

Főépítészi összefoglaló a legfontosabb tudnivalókról

Főépítész rovata
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Főépítész rovata

Bemutatkozik az iskola új 
közétkeztető cége

Mottójuk: „okosan költeni s nem bután spórolni"

A Biogastro Kft.-t Sáfárné Vernes Ibolya 
és Sáfár Ferenc közgazdászok alapították 
2006-ban azzal a céllal, hogy az akkor 
felívelőnek ítélhető bio élelmiszerek fo-
gyasztására alapozva létrehozza az első 
hazai bio óvodai és iskolai közétkeztető 
céget. Ez ugyan megvalósult egy 100 mil-
lió forintos beruházással 2007-ben, de 
ezt nem követte a megfelelő piaci igény, 
így két évvel később felhagytak ezen ter-
vükkel.

Egy gyors stratégiaváltással és tovább-
ra is a minőség szem előtt tartásával (el-
sősorban a felhasznált alapanyagokra 
valamint a profi, kíméletes konyhatech-
nológiára vonatkozóan) sikerült megvet-
ni lábukat a hagyományos magyar közét-
keztetési piacon is. Reményeik szerint a 
mai napig is arról ismerszik meg a Bio-
gastro Kft., hogy korrekt, rugalmas, minő-
séget szolgáltató vállalkozás.

Az alapítók tapasztalata (multinacionális 
vállalatnál eltöltött több mint 12 év, már 14 
év vállalkozás), személyes jelenléte és elkö-
telezettsége a napi munkájuk és a hosszú 
távú víziójuk egyik alapköve. Talán ennek 
köszönhetően és a gasztronómia tisztelete 
miatt is tehettek szert olyan jogokra, mint 

a Béres Alexand-
ra-féle fitnesz-
menük kizáró-
lagos gyártása, a 
Bellozzo (Burger 
King) beszállítói 
státusza, magán-
iskolákkal és 
óvodákkal kötött 
hosszútávú (5-10 
év) szerződések.

A Biogastro Kft. 
a mai napra egy 
biztos alapokon 

nyugvó, pénzügyileg stabil, folyamatosan 
fejlődő és beruházó vállalkozássá nőtte ki 
magát. A sok közül az egyik fontos mottó-
juk: okosan költeni s nem bután spórolni. 
„Mert célunk a valós értékteremtés – vallják 
– Ellenkező esetben ügyfeleink nem lesz-
nek elégedettek.”

A gyakorlatban megszokottá vált rendel-
kezés, hogy településképi véleményezési 
eljárásnál a véleményezendő dokumen-
tumot a kérelmező elektronikus úton jut-
tatta el a hivatalba, azonban a kérelmét az 
önkormányzathoz továbbra is papírala-
pon nyújthatta be. Az önkormányzat a 
településképi véleményt szintén kizárólag 
papíralapon kell, hogy megküldje a kérel-
mezőnek.

A veszélyhelyzet idején kötelezővé vált 
elektronikus ügyintézés a településképi 
eljárásokban nem vált teljessé, pedig az 
ÉTDR felület alkalmas erre. A rendszer 
alkalmazásával könnyedén megoldható 
lenne a tervlapok településképi vélemé-
nyezéshez csatolása, így ellenőrizhető len-
ne az is, hogy valóban a településképi eljá-
rásban véleményezett tervdokumentációt 
nyújtják-e be építési engedélyezésre.

Új rendelkezés a településképi vélemé-
nyezés során a hiánypótlás lehetősége, 
melyet egyszeri alkalommal, legfeljebb 
15 napos határidővel lehet kérni a kérel-
mezőtől. A hiánypótlásra tekintettel a 15 
napos ügyintézési határidő 30 napra hosz-
szabbodik. 

A településképi bejelentési eljárás-
ban azonban elektronikus ügyintézést 
vezenek be. A kérelmet és mellékleteit 
a jövőben elektronikus úton kell benyúj-
tani, de természetes személy továbbra is 
választhatja a papíralapú benyújtást. Az 
elektronikus útvonal itt nem az e-mailes 
kommunikációt jelenti, hanem az ügy-
félkapun, cégkapun, hivatalok esetében 
pedig hivatali kapun keresztül történő 
ügyintézést.

Meghatározták a településképi beje-
lentési eljárásban a tudomásulvételről 

hozott döntés hatályosságát, mely az az 
időtartam, amelyen belül meg lehet kez-
deni a tervezett építési tevékenységet. Az 
új szabályok alapján a tudomásul vételtől 
számított 6 hónapon belül meg kell kez-
deni az építési tevékenységet, vagy gon-
doskodni kell a reklám elhelyezéséről. 

 A régi településrendezési kódex V. feje-
zetének 2022. január 1-jei hatályon kívül 
helyezése szükségessé teszi a helyi ren-
deletek módosításáról való gondosko-
dást.

 Jámbor László, főépítész
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Civilek hírei
MÁLTAI ADOMÁNYBOLT

Helyszín: az Iskola u. 2.,  a Családsegítő 
Szolgálat mellett. Ismét fogadunk ado-
mányokat, és a falu lakossága részére 
nyitva tartunk az eddig megszokott idő-
pontban, vagyis szombatonként 8:00- 
10:00 óráig, szerdánként 18:30-20:00 
óráig. A Családsegítő szolgáltatásait 
igénybevevők az ügyfélfogadási időben, 
ingyenesen részesülhetnek az adomá-
nyokból. 

Kérjük az adományozókat, csak jó mi-
nőségű, tiszta ruhaneműket, textíliákat 
adományozzanak, elektromos kisgépek 
működőképesek, tiszták legyenek. Kizá-
rólag olyan adományokat hozzanak be, 
amit saját maguk is szívesen fogadná-
nak!

Mivel raktárunk nincs, bútorokat 
közvetíteni tudunk, amihez a fényképe-
ket kérjük, a hevilus@gmail.com címre 
küldjék!

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Pilisborosjenői Csoportja 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Pilisborosjenői Csoportja 

ÚJ TŰZOLTÓKAT KERESÜNK!

„Kicsiként mindannyian vagy tűzol-
tók vagy mozdonyvezetők szerettünk 
volna lenni. Nos, én az előbbi csoportot 
erősítettem, és azóta vártam arra a pil-
lanatra, amikor végre elég idős lettem 
ahhoz, hogy ténylegesen felelősségtel-
jesen és hasznosan segíthessem a helyi 
önkéntes tűzoltó egyesület munkáját, 
így csatlakoztam hozzájuk, és a lehető 
legszívélyesebb fogadtatásban részesül-
tem. Egy szuper, összetartó csapat tagja 
lettem, akiktől rengeteg, az élet bármi-
lyen területén hasznosítható tudásra 
teszek szert folyamatosan. Mindenki 
kérés nélkül segít, és tanít, ahol csak 
tud, így, ha ez valóban érdekel, rövid idő 
alatt beletanulhatsz, és segítesz az em-
bereknek, miközben egy jó társaság tag-
ja vagy. Új környezet lévén, és mivel sok 
különböző emberrel vagy körülvéve, 
gyakorlatilag akármi érdekelhet, találni 

fogsz olyat, aki hasonló érdeklődési kör-
rel rendelkezik, de te is bővítheted a tu-
dásodat, mert mindenki szívesen mesél 
és tanítgat.“ Írta nekem válaszul Krivács 
Dorina, újdonsült ifjúsági tagunk, ami-
kor megkérdeztem, hogy egy ilyen fiatal 
lánynak hogy jött ez az egész és hogy 
érzi magát az egyesületben.

Nekünk pedig ilyen emberekre van 
szükségünk, és egyre inkább szüksé-
günk van. Az elmúlt évek tapasztala-
tai azt mutatják, hogy egyre kevesebb 
ember tartja fontosnak ezt a fajta 
szolgálatot, de van, aki a megváltozott 
életkörülményei miatt nem tud már 
részt venni az egyesület mindennapja-
iban. Azonban mi itt vagyunk és tenni 
szeretnénk. Nem egyre kevesebbet, 
hanem egyre többet, hogy a 135 éves 
múlt és hagyomány újra integráns ré-
szét képezhesse faluközösségünk éle-
tének.

Tehát ha úgy érzed, hogy szabadidőd 
egy részét képes vagy feláldozni és 
örömmel csatlakoznál hozzánk, eset-
leg érdekel, de nem vagy még biztos, 
viszont szívesen lejönnél közénk meg-
ismerkedni az önkéntes tűzoltóság éle-
tével, jelentkezz! pbjote@gmail.com 
Ami pedig biztosan vár téged, az egy 
lelkes csapat, rengeteg érdekes fela-
dat, egy adag tanulás, a segítségnyújtás 
öröme és nem utolsósorban az élmény, 
hogy akár Piroskával, az 51 éves fecs-
kendővel is vonulhatsz a káresetekhez. 

Őrizzük együtt a lángot!         
Czöndör Ádám

A 2097 CSOPORT EGYESÜLET 
FALUSZÉPÍTŐ AKCIÓJA

A Szent Donát - Temető utcai éles ka-
nyarnál, a „háromszög téren” folyama-
tosan haladnak a munkák Molnár And-
rás és Mihálffy Attila műszaki tervei 
és Richter Flóra ültetési terve alapján. 
A helyszínen Sági Zsolt és Heller Orsi 
műszaki vezetésével épül a sziklakerti 
rész, a héten Komlós Tibor alpolgár-
mester úrtól megkaptuk a két padot is, 
és párhuzamosan Takáts Zoltán műhe-
lyében készülnek a lépcsőkorlátok is. A 
sziklák szállítmányozásában Papp Jocó 
segített sokat, míg a közművek biztosí-
tásával és a padok betonozásában dr. 
Andrónyi Kristóf segítette a munkát. 
A következő fázisban további sziklá-
kat gyűjtünk a hátralévő munkákhoz 
és rögzíteni fogjuk a padokat. Ezután 
kezdődhet az ültetés és a padok előt-
ti öblök murvázása. Aki kedvet érez 
ilyen jellegű közösségi munkához, az 

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

Pillanatkép a Jerusalema kihívásból

Civilek
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Portré

keddenként 18:00 – 20:00 között meg-
talál minket a helyszínen. Következő al-
kalmak: 2021.09. 17. 18:00 óra, 09.25. 
16:00 óra

dr. Zádor István
projektgazda

ÚJRA MEGNYITJA KAPUIT A 
2097 CSOPORT JENŐI SZALONJA

A Jenői Szalon szervezői régóta várják 
az alkalmat, hogy meghívják és szemé-
lyesen is megismerhessék Lukáts An-
dort.

2021. szeptember 17-én 18:30 órá-
tól a Mandelbrot Pékségben Keresztény 
Tamás kérdezi a Kossuth- és Jászai Mari 
díjas színművészt, rendezőt, színhá-
zigazgatót és egyetemi tanárt színházról, 
életről, Pilisborosjenőről.

Medvecki Réka
projektgazda

JENŐI KOCKAVETŐK

Van egy apró közösség Pilisborosjenőn, 
akik nem hagyták abba a játékot felnőtt-
ként sem. A Jenői Kockvavetők azért jött 
létre, hogy legyen egy fix hely és rendsze-

res összejövetelek azok 
számára, akik szeretik a 
társasozást, vagy egysze-
rűen kíváncsiak, hova fej-
lődött ez a szektor a Gaz-
dálkodj Okosan! óta.

Itt mindenki megtalál-
ja azt az asztaltársaságot, 
ami neki való. A szét-
frusztrált multikatonák, 
akik vért akarnak onta-
ni, a békés, kertépítgető 
hippik, vagy akik csak egy 
szétoptimalizált csapat ré-
szei akarnak lenni, hogy 
megfékezzenek egy világ-

járványt. Van pár játékunk, amivel te is 
megtudhatod, milyen karakter vagy.

Következő alkalmak:  2021.09.10. 
18:00 óra, 2021.09.25. 16:00 óra

Molnár Miklós

Bemutatkozik a Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálat régi-új vezetője

A Pilisborosjenői Szolgálatot 2002 ja-
nuárjában hoztam létre, és csaknem 
tíz éven keresztül vezettem. Ezután tíz 
évig a családi bölcsődék területén vol-
tam fenntartó, működtető, oktató és 
szakértő. 

Ősszel és télen nagyon nehéz idősza-
kot éltem át. Éreztem, hogy váltanom, 
változnom kell. Pilisborosjenőiként – a 
helyi újságot olvasva – rádöbbentem, 
hogy ide szeretnék tartozni. Része len-
ni a közösségnek és valami hasznosat 
vállalni a faluért. Ekkor tudtam meg, 
hogy Ludasi Évi – akivel évekig dol-
goztunk együtt – a kormányhivatalhoz 
megy dolgozni. Megpályáztam az állást. 

Nagy meglepetés volt számomra a 
támogatás, amit a jelenlegi vezetéstől 
kaptam, a rugalmasság, a lendületes 
hozzáállás és a két munkatárs – Rafai 
Józsefné, Erzsi családsegítő és Petro-
mán Anikó pszichológus – segítsége, 
akikkel az első pillanattól fogva gördü-

lékeny a közös munka, jó az emberi 
és szakmai kapcsolat. 

Így együtt szeretnénk hatékony 
segítséget nyújtani a hozzánk for-
dulóknak a következő gondok ese-
tén: családi, kapcsolati, válással, 
gyermekelhelyezéssel kapcsolatos, 
lelki, mentális, esetleg gyermek-
nevelési problémák, anyagi nehéz-
ségek, egészségügyi, munkahelyi 
problémák, ügyintézésben, orvosi 
ellátáshoz való jutásban előfordu-
ló nehézségek, vagy ha gyermekek 
elhanyagolásával vagy bántalmazá-
sával kapcsolatos esetek kerülnek 
tudomásukra. Ha adományokat kí-
nálnak vagy keresnek, a Máltai ado-
mánybolttal együttműködve tudunk 
segíteni. 

                                                                                         
Klinger Magdolna 

gyógypedagógus-pszichopedagógus
Klinger Magdolna és Raffai Erzsébet

Ludasi Éva helyére a szolgálat alapítója, Klinger Magdolna tér vissza
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Pályázatot nyert 
az új bölcsődei terv 

A Versenyképes Magyarország Operatív Programban 440 millió forint állami támoga-
tást kaptunk a korábbi, 200 millió forintos támogatás helyett! Így korszerűbb, köny-

nyebben bővíthető bölcsődénk épülhet 100 %-ban állami támogatásból. 
Kalmár Bence építész tervező mutatja be a beruházást.

Több, mint egy éve írta ki pályázatát Pilis-
borosjenő Község Önkormányzata az új 
bölcsőde tervezésére. Az építkezés azó-
ta már javában halad a Mesevölgy Óvoda 
melletti területen, már a bölcsőde falai és 
tetője is körvonalazódnak. 

Bár a korábbi önkormányzati ciklusban 
készült már bölcsődei terv ugyanerre a te-
lekre, azt az újonnan alakult településképi 
bizottság és az önkormányzat nem találta 
minden szempontból megfelelőnek. Nyílt 
tervezői pályázat kiírásáról döntöttek, 
amelyben már magasabb igényeket tudtak 
megfogalmazni a falu első bölcsődéjével 
kapcsolatban, ezen a pályázaton indultunk 
el tervezőtársammal, Bódi Dorottyával 
együtt. A beérkezett pályaművek közül 
hármat választottak ki részletes értékelés-
re, melyek közül alapos megfontolás után 
a mi kicsit modern, de a tájba és az épített 
környezetbe illeszkedő tervünket hirdet-
ték ki győztesnek.

Az új bölcsődére már sokan várnak, így 
én azt szeretném bemutatni, mire is szá-
míthatnak a falu legfiatalabb lakosai az 
első közösségi élményeik során.

A követelmények között szerepelt, hogy 
az új középület a ,,Bölcsődei MSZ 24210-
1:2012” szabvány előírásai szerinti „A” 
kategóriás bölcsődeként épüljön meg. 
Érvényesüljön magasabb szinten az ener-
giahatékonyság és megújuló erőforrások 
használata – így csökkentve a fenntartási 
költségeket –, valamint a korábbi elképze-
lésnél több parkolóhely létesüljön, tekint-
ve a falu szélén várható komoly kiránduló 
forgalmat; ám talán a legfontosabb szem-

pont az volt, hogy az épületet további cso-
portszobákkal bővíteni lehessen, hiszen a 
falu lélekszáma gyors ütemben emelkedik. 
Ezeknek megfelelően a tervekre kapott 
szakértői visszajelzések alapján frissí-
tettük a koncepciót, majd több ütemben 
egyeztetve hatóságokkal és a településké-
pi bizottsággal, októberig elkészítettük a 
kiviteli tervdokumentációt.

A bölcsődét autóval érkezve akadály-
mentesen lehet megközelíteni, mozgás-
korlátozottak által is igénybe vehető 
parkoló is épül. A főbejáratnál a babako-
csiknak tárolóhelyeket és kerékpártáro-
lót készítünk, az előtérből akadálymentes 
mosdó nyílik. Az épületben a legfonto-
sabb helyre természetesen a két csoport-
szoba és a gyermekfürdő kerültek, ezek 
a gyermeköltözőn keresztül érhetők el. 

A gyermekfürdőben felülvilágítók adnak 
természetes fényt az intim térnek. A cso-
portszobák jól belátható, egybenyitható 
helyiségek saját játéktárolókkal. Az épület 
által körbezárt játszóudvarra az árnyékot 
adó, fedett teraszon át léphetnek ki a gye-
rekek. A nagyméretű fa tolóajtók üvegein 
keresztül akár egész nap ,,kapcsolatban 
lehetnek” a kerttel. Az óvónők a játszóud-
varra közvetlenül kinyitható, gondozói 
szobából is felügyelhetik a kint játszó gye-
rekeket, míg a kalács és a kakaó tálalóko-
csin érkezik a melegítőkonyhából.

A mennyezeti fűtő-hűtő felületek mel-
lett temperáló padlófűtés is készül, így a 
téli hidegben sem gond a mezítlábas já-
ték, a hőcserélős aktív szellőztetés pedig 
mindig friss levegőt biztosít. Az épületet 
hőszivattyús rendszer fűti és hűti, amely 
napelemes rendszerrel is segíthető. A 
megépített bölcsődéhez később újabb két 

csoportszoba építhető, ezek szintén nagy 
megnyitással kapcsolódhatnak majd a vé-
dett játszóudvarhoz, így a kibővített épület 
majd négy csoport befogadására is képes 
lehet, ami maximálisan 56 gyermeket je-
lent.

A kivitelezés jó ütemben folyik, az új 
bölcsőde terveink szerint 2022-től várja a 
családokat.

Kalmár Bence építész tervező

A kivitelezés jó ütemben folyik, az új bölcsőde 
terveink szerint 2022-től várja a családokat.

„

Településfejlesztés
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Intézményeink

Nyuszik és az új aula
Óvodai nyári események

Június közepétől, az iskolai tanév végétől 
kezdődően az óvoda összevont csopor-
tokkal a Fő utcai épületben fogadta a gyer-
mekeket. Az előzetes igényfelméréshez 
képest kevesebben vették igénybe ezt a 
lehetőséget. A gyermekek tartalmasan 
töltötték napjaikat. A párakapun, a hűsí-
tő fürdőzésen kívül legnagyobb sikere az 
újszülött nyusziknak volt, amelyeket min-
den nap megleshettek óvodásaink a kisház 
alatt. 

A Mindszenty utcai épületünkben ek-
kortól több tábornak is helyet adtunk, óvo-
dásoknak és kisiskolásoknak.

A táborok jól sikerültek, a felnőttek és a 
gyermekek is hálásak voltak, hogy kultu-
rált körülmények között, tartalmas hete-
ket tölthettek el. Az épület csoportszobáit, 
egyéb helyiségeit és a kertet is használ-
hatták a táborozók. A folyamatos tisztaság 
fenntartását és az állagmegóvást a jövőben 
is elvárjuk a bérlőinktől.

Július közepétől, a nyári zárással egy idő-
ben intézményünk Fő utcai épülete meg-
szépült, korszerűsödött. Az aulában, az 
1970-es években lerakott, mostanra bal-
esetveszélyessé vált PVC padlót korszerű, 
könnyen tisztítható burkolat váltotta fel. 
Ezzel egy időben a falat borító lambériát is 
lebontattuk. Ennek több oka is volt. Mivel 
tűz esetén ez a menekülő útvonal, ezt min-
den évben át kellett kenni égéskésleltető 
bevonattal, mely jelentős anyagi teherrel 
járt. Úgy véltük, hogy a korábbi fürdőszo-

bai csőtörés következményeként a falba 
jutott víz nem tudott onnan kijutni, kiszá-
radni. Sejtelmeink beigazolódtak, amikor 
a bontás során megláttuk, hogy mennyire 
penészes, egészségre ártalmas volt a terü-
let. A felújított aulában a falra került festék 
mosható, a padló pedig meleg, így a gyer-
mekek egy-egy rendezvényen ugyanúgy 
ülhetnek a linóleumra rakott párnákon, 
mint korábban, nem fognak fázni.

A konyhában lebontattuk a sok éve hasz-
nálaton kívüli, épített tűzhelyet, mely még 
samott téglából készült. Ennek helyére ke-
rül majd az új háromrészes sütő, melyre 
a megnövekedett létszám miatt minden-
képpen szükségünk lesz. Szintén a Fő utcai 
épületünkben a Cinke csoport öltözője is 
új burkolatot kapott, a szintén PVC felüle-
tet csúszásmentes járólapra cserélték. Ez-
zel egyidőben ki is festették azt.

A felújítások komoly előkészületeket 
igényeltek. A nyitás előtti nagytakarítás ki-
bővült, mely a szokásosnál is több munkát 
rótt a technikai dolgozókra. 

Szeptemberben bővül az óvodai csopor-
tok száma, a Lepke csoport lesz intézmé-
nyünk hetedik csoportja. A bővítésre azért 
volt szükség, mert intézményünkből 46 
gyermek ballagott el, azonban a jelentke-
zők száma 80 körüli volt. Az új csoport a 
korábbi Őzike csoport termébe költözik a 
Mindszenty utcai épületben. Az Őzike cso-

port átköltözik a Fő utcai épület emeleti 
tornaszobájába, reményeink szerint ideig-
lenesen. Az önkormányzat pályázott cso-
portszoba-bővítésre, mely a Mindszenty 
utcai épületben valósulna meg. Egyelőre 
a pályázat tartaléklistára került, bízunk a 
sikerben.

A személyi feltételeket megteremtettük, 
szerencsére sikerült pedagógusokat is ta-
lálni. A három üres pedagógus álláshely-
re többen is jelentkeztek, ezzel teljes lesz 
a létszámunk, mely országos szinten is 
szinte egyedülálló. A hozzánk érkező kol-
légákat nagy szeretettel fogadta a kollektí-
vánk. Mindent elkövetünk, hogy segítsük 
beilleszkedésüket. A tanévnyitó értekezle-
ten már tapasztalhatták a derűs, családias 
hangulatot. Visszajelzéseik alapján köny-
nyen fognak ebbe „belesimulni”. 

Sajnos az augusztus közepén történt 
nagy nyári esőzés során a Mindszenty ut-
cai épület egyik csoportszobája a védőgát 
ellenére beázott. A tökéletes száradás után 
kiderül, hogy szükség lesz-e javítási mun-
kára.

Óvodánk kollektívája jelenleg 1 fő délutá-
ni műszakban dolgozó takarító jelentkezé-
sét várja.

Az önéletrajzokat az ovoda@pilisboros-
jeno.hu címre juttassák el.

Metzlerné Kutvölgyi Eszter 
intézményvezető

A felújított aulában a falra került festék mosha-
tó, a padló pedig meleg,
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Nyugdíjasaink 
búcsúznak tőlünk

Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola iskola hírei

Idén is két kiváló pedagógust búcsúztat-
tunk el nyugdíjba vonulásuk alkalmából, 
szerenádot adtunk nekik, és gratulál-
tunk a Pedagógus Szolgálati Érdemrend-
hez, amelyet kiváló munkájuk elismeré-
séért kaptak. Nagyon boldog nyugdíjas 
éveket kívánunk!

Ujfalussy Miklósné – Bea néni

2021. június 16. Megtörtént pálya-
futásom utolsó bizonyítványosztása. A 
gyerekek boldogan szaladtak ki az osz-
tályból, hangosan kiáltozva: VAKÁCIÓ! 
Egyedül maradtam az osztályteremben. 
Leültem, és furcsa érzés vett erőt raj-
tam. A tanév bezárása egyben pályám 
lezárását is jelenti. Az eltelt majd’ 40 
év alatt sokszor értékeltem kis tanítvá-
nyaim egész éves munkáját ugyanúgy, 
mint most, de valahogy ez most mégis 
másképp történt. Többször nem lesz 
lehetőségem arra, hogy bizonyítványt 

írjak és néhány dicsérő szó kíséretében 
kiosszam munkájuk fizetségét. Pedig ez 
volt számomra az egyik legkedvesebb 
mozzanata a tanév befejezésének. El-
sős gimnazista korom óta tanító néni 
akartam lenni, ez 21 éves koromra meg 
is valósult. Elevenen él bennem még az 
első szeptemberi évnyitó, mikor elő-
ször álltam harminchárom gyerekkel 
szemben. Jobban izgultam, mint ők, de 
már akkor tudtam, hogy fantasztikus 
hivatást választottam. Azóta a betanítá-
sokkal együtt valamivel több mint 500 
kisdiákot igyekeztem bevezetni a tanu-
lás világába, megtanítani a betűket, a 
számokat, a szorzótáblát, a helyesírást, 
egyszóval megalapozni azt a tudást, 
amire utána sok éven át építkezhetnek. 
Tizenöt éve kezdtük növelni az ingázók 
számát a Bécsi úton, azaz akkor költöz-
tünk a fővárosból a faluba. Akkor egy 

belső budai iskolában tanítottam, egy 
80 fős tantestület tagjaként. Szerettem 
ott lenni, de a mindennapos utazás, du-
gózás, kiszámíthatatlan forgalmi helyzet 
egyre fárasztóbb volt. Sokszor álmodoz-
tam arról, hogy milyen jó lenne, ha nem 
kellene ennyit utaznom, csak elsétálnék 
az iskolába, madárcsicsergést hallgatva. 
Nem is reméltem, hogy ez valaha is be-
következhet, de azért adtam egy esélyt 
magamnak, és kilenc évvel ezelőtt el-
küldtem az önéletrajzomat a pilisboros-
jenői iskolába. Eltelt a nyár és már kezd-
tem beletörődni, hogy újból kezdődik a 
mindennapos dugózás munkába menet 
és jövet. Ám ekkor megtörtént a csoda! 
Az utolsó nyári napok egyikén, befőzés 
közben jött a telefon az iskolából, hogy 
menjek be egy beszélgetésre, lehetőleg 
azonnal. Levettem a kötényt és tíz perc 
múlva már ott is voltam, egy órával ké-
sőbb pedig már az új munkahelyemen 
találhattam magam. Nemcsak hogy ál-

lást kaptam, de legnagyobb örömömre 
rögtön egy első osztályt. Így a gyerekek-
kel együtt kezdhettem megismerkedni 
az új környezettel, ami nagyon könnyen 
ment. Addigi pályám során soha nem 
tapasztalt tanári közösségbe kerültem, 
így egy pár hét múlva már úgy éreztem 
magam, mintha hosszú éveket töltöttem 
volna itt. Ebben a közösségben az élet 
minden helyzetében igazán őszinte, be-
lülről fakadó, szeretetteljes emberi ma-
gatartással találkoztam. Mindig sokat 
követeltem a gyerekektől, mert tisztá-
ban voltam azzal, hogy az adott életkor-
ban mi várható el tőlük. Nehezen tudtam 
elfogadni azt a hozzáállást, ami nem 
adott teret a kitartásnak és igyekezett 
megóvni a gyerekeket az erőfeszítéstől. 
Ezért sokan szigorúnak tartottak, de én 
inkább következetességnek gondolom, 
ami szerintem minden gyermek számá-

ra hasznos. Nagyon sok kedves, megható 
üzenetet, jókívánságot gyűjtöttem össze 
egy albumban, ezek mindig új lendületet 
adtak munkám során. A legutóbbi gyer-
meki dicséretet azonban nem tudom al-
bumba tenni, ám soha nem felejtem el. A 
hullámvonal írását tanultuk első osztály-
ban, amikor a gyerekek között sétálgat-
va dicsérgettem őket: „Egyik szebb, mint 
a másik! Nagyon büszke vagyok rátok, 
hogy ilyen gyönyörűen írtok!” – mond-
tam. Egy fiúcska szinte csak maga elé 
motyogva, de azért mindenki számára 
hallhatóan a következőt mondta: „Ma-
gadra legyél büszke, mert te tanítottad 
nekünk!” Mi tagadás, büszke is vagyok 
arra, hogy rengeteg csodálatos gyereket 
taníthattam az évek során. Minden gye-
rek egy különleges kincs, akinek talen-
tumait nem elásni, hanem gyarapítani 
kell! Mindig hálával gondolok azokra a 
szülőkre, akikkel együtt tudtunk mun-
kálkodni gyermekük nevelésében. Hiá-
nyozni fog az iskolai nyüzsgés, zsivaj és 
a kollégákkal történő napi tapasztalat-
csere. Ezután majd kilenc unokám gon-
doskodik arról, hogy a tanítás, a nevelés 

Nagyon boldog nyugdíjas éveket kívánunk!
„

Oktatás
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továbbra is mindennapi életem része 
maradjon.

Veres Gusztávné – Marika néni

Kedves Kollégák, volt Tanítványok és 
Olvasók!

Nyugdíjba menetelem alkalmából 
szeretnék elköszönni minden iskolai 
dolgozótól, volt tanítványaimtól, illetve 
a kedves szülőktől. Először is szeretnék 
bemutatkozni azoknak, akik esetleg 
nem ismernek: Veres Gusztávné vagyok. 
1987 óta pilisborosjenői lakos, a helyi is-
kola volt fejlesztő pedagógusa. Költözé-
sük után az Üröm- Pilisborosjenő közös 
fenntartású iskolájában kezdtem el dol-
gozni. Az alsó tagozatok a saját telepü-
léseiken voltak elhelyezve, mindkét köz-
ség felső tagozatos gyerekei a két község 
határán lévő közös épületbe jártak. Én 
Ürömben az alsó tagozatban kaptam 
egy első osztályt. Két évig dolgoztam itt, 
majd megszületett a második gyerekem. 
1991 őszén kezdtem újra dolgozni, de 
ekkor már a Pilisborosjenői Német Nem-
zetiségi Iskolában. 18 évig alsó tagozatos 
osztályfőnök voltam, nagyon szerettem 
a munkámat és a kollégáimat. A szülők-
kel jól együtt tudtam működni, sokat 
segítettük egymás munkáját, éreztem a 
megbecsülésüket, szeretetüket, ezúton 
is köszönet érte.  

A 2009/2010-es tanév második fél-
évétől az akkori megbízott igazgató 
fejlesztő pedagógusi munkakörbe osz-
tott be. Teljes óraszámban végeztem a 

fejlesztő munkát, a fejlesztésre szoruló 
gyerekek létszáma akkor 45 fő volt. Saj-
nos ez a létszám évről-évre növekedő 
tendenciát mutat. A munkatársaimmal 
nagyon jó kapcsolatban vagyok, szívesen 
segítjük egymás munkáját és a minden-
napi gondjainkat is szívesen megoszt-

juk egymással szakmai és magánéleti 
szempontból is. Az értekezleteinkre is 
őszinte, sok-sok ötlettel teli, jó hangulat 
volt jellemző. Azt hiszem, elsősorban a jó 
munkahelyi légkör, ami miatt soha nem 
akartam elmenni ebből az iskolából.

Kedves Kollégáim, Munkatársaim! 
Nagyon könnyű és örömteli volt vele-
tek dolgozni! Sok-sok pozitív érzelmet 
hagytok az emlékezetemben, mindig jó 
emlékek maradnak a közös tantestü-
leti programok, kirándulások és egyéb 
közös rendezvények. Maradjatok min-
dig ilyen őszinték, egymás munkáját 
segítő, a gyerekekért mindent megtevő  
PEDAGÓGUSOK!

Kedves Szülők!

Kérem, tiszteljék a pedagógusok mun-
káját, hiszen a cél közös: a gyerekekből 
intelligens, az életben helytálló gyerekek 
nevelése. Visszatekintve a pedagógus 
pályán eltöltött negyven évre, örömmel 
tölt el, hogy a volt tanítványaim megáll-
ják a helyüket az életben. Mindig öröm-
teli pillanat, ha viszontlátjuk egymást. 
Néhányukkal reggelente az iskola kapu-
jában futok össze, amikor a saját gyere-
két kíséri az iskolába. Ilyenkor mindig 
eszembe jut, hogy bár a pedagógus pálya 
nem könnyű és a presztízse sem igazán 
jó: de azért megérte.

Használja a helyi 
vállalkozói adatbázist!

Célunk, hogy olyan közis-
mert és közkedvelt, ingye-
nes vállalkozói adatbázis 
jöjjön létre, mely erősíti a 
helyi gazdaságot azáltal, 
hogy a helyiek helyiektől 
vesznek igénybe szolgálta-
tások. 

A jelenség már léte-
zik magától is, de sokan 
információhiány miatt 
nem élnek a lehetőséggel 
vagy a Facebookon kér-
nek kontaktokat. Ezért 
célszerűnek tűnt egy pi-
lisborosjenői adatbázis 
létrehozása, melyre több 
kísérlet is volt, de a Mi-
hály Dániel-féle megoldást  
(pilisborosjenoinfo.hu) 
integráltuk is a település 
weboldalába (pilisboros-
jeno.hu), úgyhogy onnan is 
elérhető.
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Hírek röviden
LEGSZEBB KONYHAKERTJEINK

A járvány miatt idén július végén osztot-
ták ki a 2020-as verseny országos díjait 
Biatorbágyon. Mindkét országos díjra je-
lölt pilisborosjenői pályázó – Balázs Nel-
li és Repcsin Zsófi – elismerő oklevelet 
kapott, melyet odaítéltek Pilisborosjenő 

Község Önkormányza-
tának is munkájáért. 

Idén 2021. augusz-
tus 26-án látogatta 
meg a zsűri a megmé-
rettetésre jelentkezett 
kerteket, melyek Cson-
ka Írisz projektkoordi-
nátor szerint ámulat-
tal töltötték el őket. Az 
eredményhirdetésre 
október elsején fog 
sor kerülni. A prog-

ram célja, hogy minél többen műveljenek 
konyhakertet, és ezáltal az évszázadok so-
rán összegyűlt tudás, tapasztalat tovább 
öröklődhessen a generációk között.

NE IJEDJEN MEG A ROBBANTÁSOKTÓL 
SZEPTEMBERBEN!

A szentendrei Magyar Honvédség Altiszti 
Akadémia hivatalos tájékoztatása szerint 
szeptemberben robbantási gyakorlato-
zásra kell számítani 13 napon is. Ezeken a 
napokon komoly hanghatásokkal kell szá-
molni. Várhatóan szeptember 1-jén, 2-án, 
7-én, 8-án, 9-én, 14-én, 15-én, 16-án, 21-
én, 27-én, 28-án, 29-én és 30-án reggel 
8 órától 16 óráig gyakorlatozik a Magyar 
Honvédség Szentendrei Helyőrségtámo-
gató Parancsnoksága, amely háborús fil-
mekre emlékeztető hanghatásokkal jár, 
és a horgásztó gyakorlótér felőli oldalán 
repeszhatás és földrögök kiszóródása is 
várható.

KORMÁNYABLAK TELEPÜLT KI 
PILISBOROSJENŐRE

A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgá-
lat július 30-án érkezett településünkre 
és olyan sokan jelentek meg a helyszínen, 

hogy nem is került min-
denki sorra. Jeleztük 
a kormányhivatal felé, 
hogy nagy igény van rá, 
máskor is szeretnénk 
élni a lehetőséggel.

UNOKÁZÓS CSALÁS ÚJRA MEGJELENT 
A KÖRNYÉKEN

A Covid-19 járvány alatt sem „veszített 
népszerűségéből” az unokázós csalás a 
bűnelkövetők körében. A csalás lényege, 

hogy unokának vagy 
más közeli hozzá-
tartozónak kiadva 
magukat, vezetékes 
telefonon hívják fel 
az idős embereket 
és valamilyen okra, 
például tartozásra, 
balesetre hivatkoz-
va készpénzt vagy 
pénzzé tehető ér-

téket csalnak ki tőlük. Szóljon az idősek-
nek, hogy aki gyanús telefonhívást kap, 
haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot 
unokájával, hozzátartozójával, mert ezzel 
tudja ellenőrizni a hívás valódiságtartal-
mát. Soha ne adjon át pénzt, vagy más ér-
téket idegenek számára! Bűncselekmény 
gyanúja esetén értesítse a rendőrséget 
az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó 
számon.

CSOBBANJ VELÜNK!

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
ezúton szeretné megköszönni az UBM 
Csoportnak a „Csobbanj velünk” kezde-

ményezést, a pénz-
ügyi támogatást, az 
Emberi Erőforrások 
Minisztériumának 
pedig, hogy a pilisbo-
rosjenői gyerekekre 
gondoltak.  Bányai 
Józsefnek és munka-
társainak pedig a ru-
galmas szervezést! 

A cég finanszírozásában egy csodálatos 
napot töltöttünk 10 gyermekkel és egy 
nagymamával a Balaton mellett, fürdés-
sel, finom ebéddel, Ferrari tanulmányo-
zással, bobozással és sok-sok nevetéssel.  

Erzsi, Anikó és Magdi

 
MEGHOSSZABBÍTOTT 
VÁRAKOZÁSI ENGEDÉLY

Várakozási engedélyre az van írva, hogy 
lejár a hónap végén, de augusztus 31 után 
is érvényes lesz! Ne dobják ki, használják 
tovább! 

ZÖLDHULLADÉKZSÁKOK ÁTVÉTELE

Aki még nem vette át a zsákokat, azok az 
alábbi időpontban tehetik meg szeptem-
berben az önkormányzat épületének bal-
oldalán a kazánháznál: szeptember 13. és 
október 18. 15.00-17:30.

KÖZMEGHALLGATÁS 
2021. SZEPTEMBER 20-ÁN 17 ÓRAKOR

2021. szeptember 20-án 17 órakor a Rei-
chel József Művelődési Házban kerül sor 
a második közmeghallgatásra, melynek 
lebonyolítására a tavalyi gyakorlat sze-
rint kerül sor. A termet az éppen aktuális 
COVID előírásoknak megfelelően fogjuk 
berendezni. Helyfoglalás érkezési sor-
rendben, a szabad helyek függvényében.
A közmeghallgatás moderált lesz, egy-
szerre egy helyi lakos tehet fel kérdése-
ket 2-3 percben a köz érdekeit megjele-
nítő (nem egyedi hatósági) kérdésekben. 
Ha minden kérdező szót kapott, akkor 
egy második körben újra felszólalhat 
minden résztvevő. Élő közvetítés lesz 
a rendezvényről az önkormányzat Fa-
cebook oldalán, ahol hozzászólásként 
kérdéseket lehet feltenni, melyek felol-
vasásra kerülnek a közmeghallgatáson. 
A kérdéseket e-mailben is fel lehet tenni: 
kozmeghallgatas@pilisborosjeno.hu. Az 
itt feltett kérdésekre írásban válaszo-
lunk a törvény előírásai szerint, 15 na-
pon belül. A lakók kényelme – valamint 
egészsége – érdekében javasoljuk, hogy 
a személyes részvétel helyett éljenek ez-
zel a lehetőséggel.
Ha most nem tud részt venni, további 
közmeghallgatási időpont: 2021.novem-
ber 15-én 17.00–19.00

ORVOSI MŰSZEREKRE NYERTÜNK PÉNZT

A Magyar Falu Program keretében meg-
hirdetett, Orvosi eszközök beszerzése 
– 2021 című pályázati kiírásra 1 999 
417 forintot nyertünk, melyet az idén 

Mozaik
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létrehozott háziorvosi körzet orvosi fel-
szerelésének beszerzésére, megújítására 
fordítunk. A nyert összegből defibrillátort 
és néhány laboratóriumi paraméter (INR 
érték, PSA, CRP) betegágy melletti meg-
határozását lehetővé tevő mini labordi-
agnosztikai eszközt szeretnénk vásárolni. 

Bár nem része az ÁNTSZ tárgyi mini-
mumfeltételeinek, defibrillátor nélkül 
elképzelhetetlen egy orvosi rendelő. INR 
mérő készüléket, illetve az Easy reader 
laboratóriumi paraméterező készülék 
azért fontos, mert sok idős betegnek 
szüksége van akár napi szinten pl. a vér-
hígító terápia ellenőrzésére, viszont a 
település viszonylagos elszigeteltségéből 
fakadóan a szakrendelő laboratóriumá-
ba történő mindennapos bejárás ponto-
san ezen betegcsoport számára gyakran 
megoldhatatlan. Továbbá néhány fontos, 
de az alapellátásban nem finanszírozott 
laborparaméter, betegágy melletti – point 
of care – meghatározása a beszerzést kö-
vetően lehetővé válik a háziorvos rende-
lőjében is.

NYÁRI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

Július 30-i ülésén az alábbi témákat tár-
gyalta, a felvétel a honlapon megtekinthe-
tő:

1) Javaslat szociális célú tűzifaigény-
lésére vonatkozó pályázat benyújtására, 
önrészének biztosítására

2) Javaslat Pilisborosjenő, Tücsök utca 
területének útlejegyzéssel történő ön-
kormányzati tulajdonba vételére

3) Javaslat Pilisborosjenő Tücsök utca 
önkormányzat tulajdonában lévő “zsá-
kutca” egy részének, (024/26 hrsz. és 
2090 hrsz.) eladására

4) Javaslat Szabályozási terv módosí-
tására Lucfenyő téri épület körüli telek-
rész önálló ingatlanként való feltünteté-
sére

5) Döntés Budai utca 11. sz ingatlan 
önkormányzatnak megvételre felaján-
lott tulajdonrészéről

6) Javaslat 584 hrsz-ú ingatlanra vo-
natkozó településrendezési szerződés 
(TRSZ) megkötésére, jelzálogjog tör-
lésére, polgármester részére Lazareth 
településrészen TRSZ megkötésére, jel-

zálogjog törlésére, ajándék ingatlan elfo-
gadására történö felhatalmazására

7) Javaslat magánbölcsődék szerződé-
sének meghosszabbítására

8) Javaslat iskolai közétkeztetés ellátá-
sára pályázat kiírásáról

9) Javaslat elkülönített számláról 
pénzeszköz áthelyezése az önkormány-
zat költségvetési számlájára ingatlanfe-
dezet biztosítással

10) Javaslat LENO TECH Kft.-vel tele-
pülésrendezési szerződés végrehajtásá-
ról szóló megállapodás módosítására

11) Javaslat pályázaton való részvé-
telre zártkerti besorolású földrészletek 
mezőgazdasági hasznosítását segítő, inf-
rastrukturális hátterét biztosító fejlesz-
tések támogatására

GYÁSZHÍR

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Hersics 
Lajosné Erzsike, aki 1990 -től, egy rövi-
debb időszakot leszámítva volt a Polgár-
mesteri Hivatal munkatársa, hosszan tartó 
betegség következtében 2021.08.26-án 
elhunyt. A rendszer-
váltást követően lét-
rejövő önálló önkor-
mányzat felállításában 
pénzügyi vezetőként 
vett részt tevékenyen. 
A szétválási folyama-
tok pénzügyi leve-
zénylésében jelentős 
feladatokat látott el 
úgy, hogy se hivatali 
helyiség, se felszerelés 
nem volt, csak a lel-
kesedés, hogy egy jó 
ütőképes hivatali szer-
vezet jöjjön létre.

Határozott, következetes volt a vezetői 
munkában, a maroknyi társaságot jól kéz-
ben tartotta. 

Mérhetetlen a hiánya!
Munkatársunkat a Polgármesteri Hivatal 
saját halottjának tekinti.

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: Antonovits Bence, Bozsódi Borbála, Darabos Eszter, Dienes Dóra, Dömötörfy 
Zsolt, Fiala Krisztina, Jámbor László, Kalmár Bence, Kingler Magdolna, Kutvölgyi Metzler 
Eszter, Lapusnyik Judit, Szegedi Ferenc, Verba Judit
Nyomda: B32 Nyomda Kft.   
Felelős vezető: Deák Kinga E-mail: szerkesztoseg@pilisborosjeno.hu
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Aranynapok
„Ha csak néhány napra, vagy órára, van úgy, hogy egy hétre, sőt még tovább, de minden esztendő-
ben visszatér az idő, amit szeretnék úgy hívni, hogy: az aranynapok. A föld a nyárvégi esőktől újra 

nedves és puha. A levelekről a víz a port lemosta, s a lomb újra zöld. A hajnalok frissek, de a nap 
még meleg. S a hegyeken alkonyatkor langyos a nyugati szél.

Aranynapoknak ezt az időt azért neveztem el, mert a szeptember színe az arany. A levegőben apró 
ragyogó szemecskék tündökölnek, és ha az ember a hegytetőről a síkságra néz, úgy látja, hogy a 

tájat fénylő aranypor vonja be. A ragyogó ködben, a csillogó párában a kertek lustán pihennek s et-
től a szendergő lassúságtól érik meg a szőlő, válik az alma habossá, ízesedik meg a dió, a mandula, 

az őszibarack és a szilva. Arany mézben úszik a föld és a napfény úgy fénylik, mint a sárga olaj.”
(Hamvas Béla: Aranynapok; részlet A babérligetkönyv című kötetből) 

A hosszú szünet után igazán elmond-
hatjuk, hogy „aranynapok” köszöntöttek 
ránk a nyáron is. Amit már annyira vár-
tunk, elérkezett –  az önfeledt együttlét 
öröme, a közös kikapcsolódás, a jó han-
gulatú beszélgetések, a falubeli gazdag 
programkínálat, amelyek  bearanyozhat-
ták az estéinket. 

Az idei nyáron kihasználtuk a lehető-
séget, hogy együttműködhessünk a Táj-
házzal, amely pazar helyszínnel szolgált 
a hangulatos nyári estekhez, és a Hajnali 
Sörkert fiatal csapatával, akikkel egymás 
programjait színesítve szerveztük a hét-
végéket. 

Kellemes nyári estéink 

 Szabadtéri hangverseny
Vivaldi legnépszerűbb művét, A négy év-

szakot hallgathattuk meg július 4-én, Line 
Ildikó hegedűművész és a Camerata Seni-
orum előadásában, Selmeczi György ve-
zényletével.  A csodálatos hangversenynek 
remek helyszínt adott az Egészségház mö-
götti tágas parkoló. Több mint száz vendég 
érkezett, hogy éljen a lehetőséggel és töl-
tekezzen az élő muzsikával. A koncert ele-
jén elhangzott még Liszt Ferenc: Angelus, 
Max Reger: Andante lirico és Edward El-
gar: Sospiri című darabja. A hangverseny 
az NKA támogatásával valósult meg. Hálás 
köszönet Selmeczi Györgynek és zenész-
társainak, amiért elhozták hozzánk ezt a 
léleksimogató estet!  

Régi idők focija a régi idők udvarában

Filmklubunk első vetítéséről egyik 
vendégünk, Máté Krisztina mesél: „A Mű-
velődési Ház meghívására július 10-én 

Sándor Pál rendezővel Dér András beszél-
getett a Tájház udvarán a Régi idők focija 
film vetítése előtt. A filmválasztás termé-
szetesen az éppen lezajló Európa-bajnok-
ságnak volt köszönhető. Szívet melen-
gető volt Sándor Pál köszöntője, hiszen 
a beszélgetés elején fontosnak tartotta 
elmondani, mennyire jól érzi magát itt, és 
milyen szerencse, hogy létezik még olyan, 
amikor egy faluközösség, egy szűkebb 
pátria tagjai összeülnek és meghallgatnak 
egy beszélgetést. Kincs, ami van – mond-
hatnánk filmcímszerűen, hiszen valahogy 
ott, akkor este sokunknak valami olyasmi 
játszódott le a fejében, hogy micsoda kin-
cseink vannak, hogy a világ filmvásznán 
ott vagyunk mi is, lélegzetvisszafojtva 
hallgatjuk Sándor Pál történeteit, együtt 
nevetünk, közel érezzük magunkhoz Ga-
ras Dezsőt, a focit, a filmezés folyamatát, 
együtt vagyunk, együtt drukkolunk. Meg-
tudjuk, hogy a film felgyorsított jelenetei 
nem valamiféle művészi megfontolásból 
készültek, hanem azon prózai okból, hogy 
csak egy bizonyos mennyiségű filmszalag 
állt rendelkezésre (hetvenes évek elejé-
ről van szó). Az is kiderül, hogy forgató-
könyvet írni nagyon speciális feladat, és 
arra is fény derült, hogy mit is csinál egy 
producer, vagy milyen szinkronhangban 
hallhattuk az est vendégét. A beszélgetés 
végén Sándor Pál mosolyogva megjegyez-
te, hogy Budán lakik, ahol még a közvet-
len szomszédját sem ismeri, így talán 
megfontolja, hogy ide költözzön. Várjuk 
szeretettel!”     

Idei első Jazz Klubunkban – a Hajnali 
Sörkertben – Richter Ambrusék zenéltek 
nekünk július  17-én. A Kosztolánszki | 
Gyárfás | Bögöthy | Richter Quartet zenei 
formáció kimondottan ennek a koncert-
nek apropóján jött létre! A repertoárt Joe 
Henderson nagyszerű tenor szaxofonos 
szerzeményeiből állították össze.

Hangfürdőzés Pilisborosjenőn 

Különleges hangfürdőzésben, relaxáció-
ban volt részük mindazoknak, akik eljöttek 
július 23-án az első meditációs és terápiás 
programunkra. Gauranga Das, jógaokta-
tó és hangterapeuta vezetett be minket 
a hangtálak és a különleges hangszerek 
világába, gyógyító erejébe. A Hangfürdő 
során gongok, tibeti és kristály hangtá-
lak, harangok, chime-ok, doromb, sansula, 
furulya, ocarina, koshi, esőbot, óceándob, 
didgeridoo, csörgők és sámándob hangjai 
simultak egymáshoz és a lelkünkhöz, hogy 
kiemeljenek a hétköznapok feszültségei 
közül. Legközelebb más hangszerekkel is 
érkezik Gauranga Das, hogy újra befogad-
hassuk a gyógyító energiákat és elenged-
hessük a károsakat. 

Betekintés a Művelődési Ház életébe

Művház
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Művház

Amikor a föld az éggel összeér
Ritka pillanat, amikor a föld az éggel 

összeér... sokunknak volt része ebben a 
Selmeczi Borbála emlékére rendezett 
templomi hangversenyen augusztus 23-
án, ahol Selmeczi György: Cantiones De 
Santa Barbara kantátája és Joseph Haydn: 
Nelson-miséje hangzott el Kolonits Klá-
ra, Nagy Bernadett, Csapó József, Kovács 

István, „Bori Barátainak Énekkara” és a 
CAMERATA SENIORUM előadásában. A 
koncertet Selmeczi György vezényelte. 
A lélektől lélekig ható, felemelő muzsika 
mindannyiunk estéjét bearanyozta. Az égi 
és földi kapcsolatot megerősítette a hang-
verseny előtt a templom felett átívelő dup-
la szivárvány is.

                      
Fabrika a játszótéren

A péntek délutánonkénti „JátszóTÉ-
RI Fabrika az újrahasznosítás jegyében” 
programunk nagy sikernek örvend. Pong-
rátz Anita remek ötletekkel készül az 
alkalmakra, amelyre a jövőben is lehet 
számítani. A nyáron papírrepülőket, virág-
füzéreket, nyakláncokat, esőfelhőket, szi-
várványt, madarakat, halacskákat és Szent 
István napján koronát készíthettek a gyer-

mekek. A közös alkotás örömében a szülők 
is osztoztak. Köszönjük Várkonyi Ágotá-
nak a segítséget, amellyel a játszótéri pa-
dok környéke megtisztult és megszépült!

Megújult kommunikációs 
felületünk

Örömmel adjuk hírül, hogy Máthé Ger-
gely önkéntes és Pongrátz Anita kitartó tü-
relmének és gondosságának köszönhetően 
végre elkészült az új honlapunk. 

muvhaz.pilisborosjeno.hu

Szegedi Katalin illusztrátor mesés kilincs 
grafikája adta az alapot az arculatunk ki-
alakításához.  A kilincs szép jelképe annak, 
hogy az ajtónk mindenki előtt nyitva áll. 

Fogadják olyan szeretettel, mint amilyen 
gondossággal mi készítettük!

Programjaink, tanfolyamaink folyamato-
san frissülnek a honlapon, FB-oldalunkon 
és megjelennek az önkormányzat főoldalán 
lévő programnaptárban is. Érdeklődjenek 
bátran telefonon vagy akár személyesen is! 

A szeptember mindig kicsit valami újnak 
is a kezdete. A gyermekeknek, diákoknak 
megkezdődik a tanév, amely a családok 
életét is visszatereli egyfajta mederbe. A fel-
nőtt korosztály a kevés szabadidejével to-
vábbra is zsonglőrködik. Szeretnénk, hogy 
kínálatunkkal olyan lehetőségeket nyújt-
hassunk, amelyektől jobban érzik magukat, 
feltöltődnek, kikapcsolódnak, mindezt jó 
társaságban és egymást biztatva. 

A XV. Ars Sacra Fesztiválhoz idén már Pi-
lisborosjenő is csatlakozott, s bízunk benne, 
hogy mostantól hagyománnyá válik. 

Ősszel településünkön is elindul a Milton 
Friedman Egyetem együttműködésével a 
szenior akadémia előadássorozat. Az in-
gyenes prevenciós jellegű előadások első-
sorban azoknak ajánlott, akik elmúltak 50 
évesek és szeretnének aktívak, egészsége-
sek maradni, minőségibb életet élni.  

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 
programjainkra, a régi és az új tanfolyama-
inkra!

Fiala Krisztina, fotók: Pongrátz Anita

Szeptemberi tervezett programok Időpont, helyszín

Ars Sacra Fesztivál  - Adj már csendességet,  
Kővári Eszter Sára és Peltzer Ferenc koncertje 

2021. 09.04. 19:00 óra, 
Katolikus Templom

Szenior akadémia – Aktívnak lenni idős korban 
c. előadás
Dr. Jászberényi József egyetemi tanár, gerontoló-
giai kutató arról beszél, hogy fizikailag, lelkileg 
és szellemileg hogyan tartsuk karban magunkat 
- milyen technikák, módszerek ismertek, s hogy-
an kell a gondolkodásunkat is átalakítanunk. 

2021.09.08. 17:30 nagyterem

Ösvénytaposók 2021.09.11.
Szenior akadémia -  Memóriatréningek idősko-
rban
Bolyóczky Éva gerontoandragógus előadásában 
a memória edzésére szolgáló módszereket, 
technikákat ismerteti. 

2021.09.29. 17:30 nagyterem

Jenői Kockavetők Társasjáték Klub 2021.09. 10. 18:00 óra, 09.25. 16:00 óra

Jazz Klub 2021.09.24. 19:00 óra nagyterem

Hangfürdő – Gauranga Das hangterapeutával, 
jógaoktatóval 2021.09.25. 17:00 óra nagyterem

Októberi tervezett programok Időpont, helyszín

Zene Világnapja – Zeneiskola tanárainak és 
növendékeinek hangversenye 2021.10.01. 18h

Idősek köszöntése 2021.10.02. 16:00 óra nagyterem

Könyvtári nap 2021.10.09. 9:00 órától új könyvtár

Szenior akadémia - Dr. Jászberényi József: 
Küzdelem a demencia ellen - megoldások, 
lehetőségek - A gerontológus előadásában a 
demencia különféle formáiról, változatairól és 
azok felismeréséről beszél.

2021.10.09. 9:00 órától új könyvtár

Hangfürdő – Gauranga Das hangterapeutával, 
jógaoktatóval 2021.10.15. 17:00 óra nagyterem

Lenka és Palkó – Szegedi Katalin Ládaszínháza 2021.10.17. 10:00 óra nagyterem

’56-os megemlékezés – Pilisborosjenői Német 
Nemzetiségi Általános Iskola emlékműsora 2021.10.22. 17:00 nagyterem
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Könyvrendelések alkalmából igyekszünk minél szélesebb kör-
ből válogatni az új olvasmányokat. Augusztusban a 21. Század 
Kiadó kiadványaiból vásároltunk, nagy örömünkre 48%-os 
kedvezménnyel.

21. század kult könyvek sorozatból 
22 könyvet rendeltünk. 
Ebben az új világirodalmi sorozat-
ban díjnyertes regényeket, bestseller 
listavezető, hangosan provokáló, az 
olvasókat megríkató, megnevettető, 
sokakat felháborító műveket találunk, 
melyek témát adnak a kritikusoknak, 
újságíróknak, a közönségnek. 

Újdonságokat, melyekről beszélnek, vitáznak, s melyeket taní-
tanak, betiltanak, istenítenek, netán elégetnek.

Romantikus regényeket  nemzet-
közi könyvsikerekből válogattunk 
össze a tartalmas és színvonalas 
szórakozás jegyében.
A szerelemmel átszőtt történetek 
számtalan gyönyörű franciaor-
szági helyre és vidékre repítenek 
el, ahonnan egyhamar vissza sem 
akarunk térni.

Édesvízi mediterrá sorozat – Bala-
ton-felvidéki családregény 5 kötet
A híres toszkán és provence-i élmény-
regényekkel vetekedő történet sodrását 
hatásosan adagolt sok-sok humorral, 
gasztronómiai kalanddal és életszeretet-
tel fűszerezi a szerző, így aztán nekünk, 

Könyvtári hírek
olvasóknak nem marad más dolgunk, mint ismételten megme-
rítkezni a semmi mással össze nem téveszthető édesvízi medi-
terrán magával ragadó hangulatában és életérzésében. 

Reményeink szerint hamarosan új helyre költözik a könyv-
tár, a régi iskola épületébe. 
Október 4-e és 10-e között lesznek az Országos Könyvtári 
Napok, ezért az új könyvtár megnyitó ünnepségét és prog-
ramsorozatát is ezen a héten tartjuk. 
A programok szervezése még folyamatban van. 
Bővebb információért látogassanak el a honlapunkra
(muvhaz.pilisborosjeno.hu) és kövessék a facebook bejegy-
zéseinket. Új könyveinkről bővebben szintén a honlapunkon 
olvashatnak.

A könyvtár nyitvatartása:

Költözés miatt a könyvtár szeptember 13-tól bezár.  
Eddig az időpontig jöjjenek bátran! Több könyvet is le-
het kölcsönözni, hosszabb lejárattal.

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 szá-
mára továbbra is az ajtóban tudjuk átadni a kért köny-
veket.
Nyitvatartási időben telefonon vagy e-mailben lehet 
könyveket kérni.
+36 30/ 760 3865
konyvtar@pilisborosjeno.hu
Mindenkit szeretettel várunk!

Darabos Eszter, könyvtáros

Egy kép 
      a múltból
1909-ben még magánházakban zajlott a ta-
nítás – Szakoly Mária a Kicsikkel

Forrás: Gröschl György - Gröschl Györgyné 
Götz Mária: Szülőföldünk Pilisborosjenő 2000 
(Pilisborosjenő Önkormányzata 2001)

Az Országos Könyvtári Napokat már az új helyen ünnepeljük
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