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Milyen kár, hogy elmúlik a nyár?

A modern ember terve szerint örök napsü
tésben és örök nyárban éli örök életét.

De addig is, míg e tervünk valóra nem vá
lik, itt van nekünk most az ősz, itt van, ujjé!

A betakarítás ideje. Amit a föld adott, ami
ért dolgoztunk, most összegyűjtendő, tartó
sítandó, hogy mindenből elegendő marad
jon a következő betakarításig. Az utolsó volt 
a szőlő. Dideregve, de ünnepélyes hangu
latban gyalogoltunk ki a ,,Poletárba’’, a föld
területre, mely a parasztok (,,proletárok’’) 
tulajdonában maradhatott. Ilyenkor a szőlő 
már potyogott, az asszonyok a tőke alá tet
ték a kötényüket, hogy egy szem se vesszen 
kárba. Míg a puttonyos a szőlőt kihordta a 
lovaskocsira, a sorok közé ültetett zöldsé
geket is betakarítottuk, régi fajták, régi ízek, 
a paradicsom édes, a hagyma olyan csípős 
volt, hogy száraz szemmel nem lehetett 
megenni. A szüret volt az a munka, amiben 
a gyerekek is teljes értékű munkaerőnek 
számítottak, boldogok voltunk ettől.

A legvidámabb ünnep, teli a 
kamra, teli a pince. A napok is 
rövidülnek, napvilág hiányában 
kevesebb időt tudunk fordíta
ni munkára, lehet kicsit többet 
aludni, esténként mesélni, be
szélgetni a sötétben. Karácsony
ra aztán a bort is lefejtettük, ad
dig anyján ért, mondták (a seprű 
úgy táplálja a bort, mint anya gyermekét a 
méhben). Nagyapám mondogatta, hogy év 
vége felé már csak reggel hatkor kel, minek 
hamarabb. Sötétben ellátta az állatokat, 
tett-vett, és már alig várta, hogy feljöjjön a 
nap, villanyt nem kapcsolt, mert így szokta 
meg a téli reggeleket. 

De az irodai életet élő népeknek már 
nem ezzel a ritmussal üti életük képzava
ros dobját az ősz. Vége a nyaralásoknak. 
Még megoszthatjuk a nyár legjobb élmé
nyeit megörökítő képeket, de látod már 
újra felpörögnek a projektek, jön a gyilkos 
hajtás. 

Valljuk be, azért jól esik titokban ez is, sőt 
hiányzott már. 

November-december, a halál kezdeté
nek szinonímája a természetben, ahogyan 
a munka világa is sokszor megsemmisítő 
ilyenkor. Az év végére még kész kell len
nie, le kell zárni, el kell költeni, ezért a 
„meg kell csinálni bárhogyis” kényszerei 
határozzák meg ezt az időszakot. 

Reggel fáradtan tekerek igyekezve az 
első mítingre. A hideg eső eggyé mos az 
aszfaltozott pokollal, morogva guruló, 
szürke kerekek mérges lucskot fröcsköl
nek az arcomba. Mégis boldog vagyok, 
szabadnak érzem magam, kívülállóként 
gurulok a dugóban ülő, szomorú embe
rek közt.

Aztán szállingózó hópehelyként érkez
nek az ünnepek, na és a Kevély Körözés. 

Letisztul az ezüsthegyi bor is, és ösz
szeérik az ecetes lében eltett rizike, amit 
szintén az Ezüst-hegy lankáin gyűjtöt

tünk.
Az őszben az egyik legkedvesebb, 

mikor a fák elindítják a lombhulla
tás programot. Bámuljuk a kályha 
melege mellől, ahogy színpompás 
körtefalevelek vitorláznak. Füle
met rátapasztom a gombaillatú 
erdei levegőre és hallgatom a kiis
merhetetlen ritmusban földet érő 

makkok koppanásait. Miközben a Kevély 
tölgyesében-bükkösében járunk, azon 
gondolkodom, hogy milyen szép dolog az 
elmúlás. Az a jó benne, hogy elmúlik az is.

(Az írás nyomokban Kistehén, Petőfi Sándor, 
Parti Nagy Lajos, A. E. Bizottság szövegrészlete-
ket tartalmazhat.)

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

Medveczki Györgyöt kértük meg, hogy ossza meg velünk gondolatait.

Fülemet rátapasztom a gomba
illatú erdei levegőre és hallgatom a 
kiismerhetetlen ritmusban földet 
érő makkok koppanásait

„

Közösen tervezzük a falu jövőjét
– 12. oldal

Kétéves a képviselő-testület
– 49. oldal
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Mi, svábok
Könyvajánló

Hosszú évtizedek után újból virágzó, 
gyarapodó, identitásukban megerősö
dő korszakot élhetnek a magyarországi 
németek. A hazai társadalomban, kultú
rában, gazdaságban egykor betöltött je
lentős szerepük számos értéket hagyott 
hátra. Napjainkban pedig szemtanúi 
lehetünk közösségük látványos újraszer
veződésének, érdekképviseleti, kulturá
lis és oktatásinevelési tevékenységük 
gazdagságának, mellyel ismét kézzelfog
ható, fontos értéket képviselnek hazánk 
kulturális palettáján. A múltjukat kutató, 
jelenüket és jövőjüket építő svábok éle
terős közösséget alkotnak. Ezt kívánja 
bemutatni a könyv riportokkal, történe
tekkel, személyes portrékkal, külön fe
jezetet szánva benne Pilisborosjenőnek.

„Bejártuk az ország zeg-zugait, ap-
rófalvaktól a kisvárosokon át Budapest 
néhány kerületéig, a nemzetiségi tömbök-
től a kicsiny szórványszigetekig. A hazai 
németség közismert és szinte ismeretlen 
helyszínen jártunk, az általánosan jellemző 
katolikus falvak mellett protestánsoknál is… 
abban a reményben nyújtom át szerzőtár-
saimmal könyvünket, hogy sikerült közelebb 
hoznunk a mai magyar társadalomhoz a ha-
zai németség virágzó kultúráját, történelmét, 
hagyományait, kedvet csinálhatunk egy-egy 
falu vagy kisváros meglátogatásához, egy-egy 

rendezvénybe való bekapcsolódáshoz, a ve-
lünk élő sváb közösség alaposabb megismeré-
séhez” – idézet a szerző előszavából.

A könyv bemutatja a tatai Német Nemze
tiségi Bázismúzeumot is, melynek megláto
gatása remek program lehet mindenkinek. 
A múzeumot 1972-ben alapították Tatán, a 
vizek városában malomépületekben azzal a 

feladattal, hogy a magyarországi német 
kultúra őrzőintézménye legyen. 

Részlet a könyvből: „A leginkább 
meghatározó, amikor a svábokról be
szélünk – a muzeológus szerint –, hogy 
az ő életükben sokkal fontosabb a ha
gyományok átadása a következő gene
rációknak, mint egy olyan közösség vagy 
generáció számára, amelynek létjogo
sultságát nem kérdőjelezték meg. Az, 
hogy még él az a generáció, amelynek 
át kellett élnie, hogy nem beszélheti az 
anyanyelvét, nem gyakorolhatja a szo
kásait, amelytől elvették a vagyonát, 
meghatározza azt is, tagjai hogyan látják 
önmagukat és miért érzik fontosnak a 
hagyományaikat, szokásaikat. A hata
lom mindent megtett annak érdekében, 
hogy ezek ne maradjanak meg: ne éne
keljenek, ne beszéljenek németül, ne 
járjanak német táncokat, ne legyenek 
német misék a templomban.” 

Szerencsére Pilisborosjenőn sok min
den fennmaradt a svábok kultúrájából. Is
merjük meg mindannyian hagyományaikat. 
Mert valódi közösség csak egymást ismerők 
között tud kialakulni.

A könyv a legtöbb helyen már hiánycikk, 
de helyben még megvásárolható a Györgyi 
Butikban (2097 Pilisborosjenő, Fő út 45.). 

frivaldszky

Egy kép 
      a múltból
Szt. Vendel az állatok védőszentje, pásztorként 
ábrázolják ezért faluhelyen igen nagy tiszteletnek 
örvendett. Községünkben az állatállomány a meg
élhetés alapját jelentette, gyakran fohászkodtak 
közbenjárásáért. Szép szokás volt, ünnepén ok
tóber 20-án körmenettel vonultak a szoborhoz 
imádkozni, énekelni a jó Isten áldását és Szt. Ven
del közbenjárását kérni. Mire a processzió odaért, 
a pásztorok a közelbe hajtották a csordát, a legé
nyek kilovagoltak a lovakkal így a pap az állatokat 
is megáldotta.
Forrás: Gröschl György - Gröschl Györgyné 
Götz Mária: Szülőföldünk Pilisborosjenő 2000 
(Pilisborosjenő Önkormányzata 2001)

Sváb sarok
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Településfejlesztés

„Köszöntök Mindenkit falunk új 
könyvtárában, ezen az inspriáló új 
helyszínen, a Faluházban!

A faluközpontban lévő régi is
kola épületének méltó hasznosí
tásához, Faluház kialakításához a 
Magyar Falu Programon keresz
tül tavaly nyertünk támogatást. 
A tervek elkészülte után, idén az 
eredeti elképzeléseink módosítá
sát is kellett kérnünk, mert a fel
merülő, szükséges munkálatok és 
költségeik miatt ezeket újra kellett 
gondolni. De a tervek átdolgozása 
során egyik legfontosabb célunk 
az új könyvtár tervek szerinti, föld
szinti kialakítása és berendezése 
maradt. Az egybenyíló kamarate
rem és kiállítási tér jól kigondolt 
és elkészített műszaki tervei egye
lőre még nem valósulnak meg, vi
szont több, a felújítást követően jól 
használható klubszobával, kisebb 
termekkel gazdagodik a Faluház. 
A jövőbeli nagyobb rendezvények, 
események zárt térben történő 
lebonyolítására a Fő út 16. szám 
alatti nagyterem továbbra is, a Fő 
út 1. alatt épülő tornaterem pedig 
jövő év elejétől rendelkezésünkre 
áll. Ebben az épületben megújult 
és több elkülönülő térben tudjuk 
tehát fogadni a tanfolyamainkra 
érkezőket, még több lehetőségünk 
lesz különböző közösségi esemé
nyek, programok megvalósítására. 
A Faluház melletti két kis zöldfe
lület és az aszfalt sportpályához 
való kapcsolódás is ígéretes. Biztos 
vagyok benne, hogy az októberben 
elkezdődött könyvtári beköltözés 
után még lesznek kisebb-nagyobb 
bel- és kültéri munkálatok, melye
ket igyekszünk úgy ütemezni, hogy 
a lehető legkevesebb fennakadás 
legyen a működésben.

Nagy köszönet a Kormány által 
létrehozott Magyar Falu Program 
„Közösségi tér ki/átalakítás és 
foglalkoztatás 2020” című alprog
ramjában, illetve a Nemzeti Kultu
rális Alap „Települési könyvtárak 
szakmai eszközfejlesztése, korsze
rűsítése” pályázati programjának 

a támogatásáért, a 7. Dimenzió 
Építésziroda Kft. munkatársainak 
a tervekért, Bozsódi Zsoltnak bel
sőépítészeti tervekért, a tervezői 
művezetésért, az Era - Joci Gene
rálkivitelező Kft.-nek, Petróczki 
Józsefnek és kollégáinak a tervek 
kivitelezése miatt, Herbály Attila 
műszaki ellenőrnek és Szecsányi 
Lászlónak a telekommunikációs 
tanácsokért és munkákért. Köszö
nöm hivatali munkatársaimnak, 
hogy segítettek a pályázatot meg
írni, beadni és elszámolni a kapott 
támogatással. 

Átköltöztetésért hálás köszönet 
pedig legelőször is Fiala Krisztina 
intézményvezetőnek és Darabos 
Eszter könyvtárosnak, akik meg
feszített munkával dobozolnak, 
rendezgetnek hetek óta, jócskán 
munkaidőn túl is. Köszönet Bozsó
di Borinak és Nagy Krisztiná
nak, Pongrátz Anitának és Lovag 
Melindának költözést támogató 
munkájukért! Köszönet továbbá 
a Falugondnokság munkatársai
nak is, akik több napon keresztül 
rendületlenül hordták a könyves
dobozokat, bútorokat. A régi köny
vespolcaink megújulásáért, meg
szépülésért hálás köszönet Takáts 
Árpádnak, az önkéntes segítségért 
Szocsevka Mariannak, Marton Fe
rencnek, Nagy Krisztinának, Ba
lázsi Zsófinak, az önkormányzat 
adócsoportjának, Lapusnyik Ju
ditnak, Zalatnay Juditnak és Bá
nyai-Szalai Petrának.

Mindenkinek sok örömet kívá
nok falunk új közösségi- és ren
dezvénytere megnyitása kapcsán! 
Kívánom, hogy járjanak ide olyan 
lelkesen könyvkölcsönzésre, hely
ben olvasásra, mint amilyen lelke
sedéssel az előzőekben felsorolt 
csapat készítette ezt a falunak!

Biztos vagyok benne, hogy az 
Országos Könyvtári Hét programja 
keretében tervezettekhez hasonló 
színvonalas helyi eseményeknek 
ad majd otthont a jövőben is!"

Tömöri Balázs polgármester avató 
beszéde, elhangzott 2021. október 8-án

Megnyílt az új Könyvtár
Richter Sára lebegő könyvei az új közösségi térben
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Hivatal
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A második évre 
visszanézve

Tömöri Balázs szubjektív visszatekintése a 2020. október 13 és 2021. 
október 13 között eltelt időszakra, a második faluvezetésben töltött évre

Három éve merült fel az, hogy 
egyesületünk, a 2097 Csoport 
Egyesület állítson jelölteket 
a következő önkormányzati 
választásokra. Sokak biztatá
sára egy tettrekész csapat állt 
össze, és a falu elé, hogy meg
mutassa: másként képzeljük 
el a falu jövőjét, a faluvezetést. 
Két éve, 2019. október 13-án 
a falu szavazókorú lakossá
gának nagy része támogatta 
az egyesület jelöltjeit, és a ko
rábbi faluvezetést egy fiata
labb, szervezett, lendületes 
csapat váltotta. Vállaltuk, hogy 
a korábbi évtizedekben elért 
eredményeket, értékeket meg
tartjuk, a zavaros, félresiklott 
ügyeket pedig rendbetesszük. 
Két éve számomra hihetetlen 
energiákat mozgósítunk ennek 
érdekében mind a heten, sőt 
hivatali kollégáink, a bizottsági 
tagok, az egyesület tagjai, és a  
számos, egyesületen kívüli fa
lubeli szakértőből álló méretes 
csapat is. 

Ha végigsétálok a falun, ak
kor a munkánk eredménye 
még nem látszik annyira, mint 
amennyit dolgozunk a válto

záson, és mint amennyire azt 
mindannyian szeretnénk. Az 
elnyert, elbírálás alatt lévő és 
előkészítés alatt álló projektje
inket, pályázatainkat tekintve 
már sokkal jobb a kép. Mint 
a frissen ültetett gyümölcsfa 

csemeték, – melyek ugyan még 
keveset teremnek, de jövőre 
másképp lesz – egyre több, 
nagyobb projekt fordul kivite
lezési fázisba. Ezért kérem tü
relmüket, együttműködésüket! 

Az évfordulók arra is valók, 
hogy kicsit visszatekintsünk, 
hogy mi történt az elmúlt idő
szakban, esetünkben konkré
tan a 2020. október közepe óta 
eltelt egy évben.  

Tovább nőtt a falu lélekszá
ma. 2021. szeptember 1én 
4221 pilisborosjenői lakos van, 
357 gyerek kezdte meg a tan
évet az általános iskolában, az 
óvodánkban egy csoportnak 
már nem jutott csoportszoba, 
mindkét falubeli magánbölcső
de tele, háziorvosunk egész
sége majdnem ráment a meg
növekedett körzet ellátására, 
korábban alig ismert parkolási 

Előrelépés egészségügyi ellátás terén: 
márciustól második háziorvosa és 
októbertől helyben elérhető államilag 
támogatott fogorvosa is van a falunak

„

Jegyzet
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JegyzetHivatal

és közlekedésbiztonsági ügyek merültek 
fel. Majdnem dupla annyian lettünk, mint 
30 éve. A rendszerváltáskor még alig 2300 
lakos élt a faluban.    

Mindezt úgy, hogy már a választási kam
pányban sem titkoltuk: elsősorban nem 
lakóingatlan fejlesztéseket szeretnénk bő
víteni, új lakók beköltözését elősegíteni, 
hanem az itt élőkért, jobb életminőségü
kért fogunk dolgozni. Azért, hogy utolér
jük magunkat az infrastruktúra és intéz
ményeink fejlesztésével, miközben a még 
meglévő értékeinket megóvjuk. 

A korábban megkezdett lakóingatlan-fej
lesztés projektek azonban nem tűntek el, 
a korábban szerzett földterületek és jogok 
nem vehetők el súlyos pénzügyi következ
mények nélkül, a főváros közeli falusias 
lakóövezet a koronavírus alatt sem lett ke
vésbé vonzó, sőt! Az ingatlanárak gyorsan 
nőnek. Tisztában voltunk vele, hogy nem 
lesz könnyű a feladatunk és nagyok az elvá
rások – így is lett. 

Bár nem sikerült mindenben már látha
tó változást elérni ennyi idő (két év) alatt, 
szerencsére sok területen van miről beszá
molni az elmúlt 365 napra visszatekintve – 
erre teszek most kísérletet. 

 
Egészségügy

Idén februárban elindult dr. Herczeg Lí
via, falunk második háziorvosának rende
lése. Berendeztünk egy fogorvosi rendelőt, 
és az államilag támogatott fogászati alap
ellátás bármelyik nap elindulhat – egy ha
tósági engedélyre várunk csak. Emellett új 
magánrendelések beindulása várható a kö

zeljövőben: úgy alakítjuk ki az Egészségház 
helyiségeit, hogy kardiológia, ultrahang, di
etetikai tanácsadás és talán bőrgyógyászati 
rendelés számára is alkalmas legyen.

Szociális térkép 
és ifjúsági kérdőív

Felkértük a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Szociológiai Intézetét, hogy ké
szítsék el falunk lakosaival a szociális ren
delet módosítását megalapozó felmérést. 
Az eredményt hamarosan láthatjuk, ez 
alapján fogjuk módosítani szociális rende
letünket, hogy a koronavírus által felkavart 
gazdasági, társadalmi folyamatokra, válto
zó szociális viszonyokra jobban tudjunk 
reagálni.

Iskola

Elkészült, és használatba vettük az isko
lai gyalogátkelőt, felújításra került az isko

la épületének faluhoz közelebbi szárnya. 
Épül a tornaterem, várhatóan februárban 
kap használatbavételi engedélyt. Addig is 
béreljük tovább a szülőknek/tanároknak 
a Szajkó utca felőli parkolót. Kicseréltet
tük az iskola ingatlanán átmenő szenny
vízhálózatot, új földgázhálózatot fektettek 
a tornateremhez. Új közétkeztető céggel, 
a BioGastro Kft-vel szerződtünk, és a ta
vasztól működő internetes ebédbefizetési 
szoftverrel előre látható és rendelhető az 
iskolai menü.

Faluház

Fiala Krisztinát választottuk a művelődé
si ház új vezetőjének, az új könyvtáros pe
dig Darabos Eszter lett. Számos új, színvo
nalas kulturális programot köszönhetünk 
nekik – nem akármilyen, a koronavírus 
által nehezített körülmények között is! 

Egy földszinti, szép, tágas, felújított, mo
dern könyvtárba költöztettük át falunk 
könyvtárát. Felújíttattunk több földszinti 
klubszobát is, ahol már voltak is foglalko
zások, próbák és órák. Hamarosan elké
szülnek a folyosók, és a vizes blokkokat 
is igyekszünk még idén megszépíteni. 
Szenior Akadémia előadássorozat indult  
(nemcsak) a helyi idősebbek örömére.

Utak

Több mint 1200 m² úthibát javíttattunk 
meg, több utca problémás szakaszai jelen
tős  részben megújultak. A nagy mértékben 
felújított utak alatt kértük a DMRV-től az 
eternitcső cseréjét. Felszíni vízelvezeté
si problémákat orvosoltunk a falu több 
pontján. Folytatjuk októberben és jövőre 
is: a Tücsök utcával, a Steinheim utcával és 
még több előkészítés alatt lévő útfelülettel. 
Vitályos Eszter országgyűlési képviselő és 
államtitkár asszonnyal, Laboda Gábor ürö
mi polgármester úrral és a Magyar Közút 
Pest Megyei Igazgatóságával egyeztetünk 
a Fő utca felújításának lehetőségéről, mert 
komoly pályázati források nyílnak rá.

Idén már 792 millió forint külső támoga
tást kaptunk: 300 millió forintból járdát, zebrát, 
buszmegállót, parkolót, 440 millióból korszerű 
bölcsődét építhetünk

„
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Korlátozott várakozási övezet bevezeté
sével reagáltunk a koronavírus alatt érkező 
kirándulók megnövekedett autóforgalma 
által okozott parkolási feszültségekre. Kö
zel 20 helyre forgalomkorlátozó táblákat 
rendeltünk, burkolatjeleket, fekvőrendőrt 
újítottunk fel. Ideiglenes parkolóhelyeket 
hoztunk létre a Tájház melletti falugond
noki telken, hogy a hivatali munkatársak 
autóitól tehermentesítsük az Egészségház 
és óvoda előtti parkolót. 

Infrastruktúra

Megrendeltük és átvettük az elkészült la
zareth-i közvilágítás fejlesztését, hamaro
san a falu többi részének közvilágításával 
együtt gyúlnak majd ki az esti fények.

Konszolidációs 
pályázati ügyek

A Temető utca korábban meg nem épített 
vízelvezetésének kivitelezése lezárult, így 
a szükséges dokumentáció összeállítását 
követően a forgalomba helyezési és hasz
nálatba vételi eljárás lefolytatásának min
den akadálya elhárult. A Temető utca hasz
nálatbavételi engedélyének megszerzése 
érdekében az összeállított dokumentációt 
az eljárás lefolytatása érdekében 2021. au
gusztus 31. napján küldte meg hivatalunk 
a Hivatali Kapun keresztül a Pest Megyei 
Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti 
Főosztály Útügyi Osztály részére. A hátrál
tató tényezőket sikerült elhárítani, ezért 
nagy megkönnyebbülés számunkra, hogy 
sikerült kezdeményeznünk az eljárás meg
indítását. 

Az Ezüsthegyi út fennmaradási és to
vábbépítési engedélyének megszerzése 
érdekében a Pest Megyei Kormányhivatal 
felé benyújtásra került a kérelem, mely so
rán a hiánypótlási eljárás folyamata zajlik. A 
szükséges dokumentumok megszerzése és 
benyújtása is megtörtént.

Pályázatok

Idén szeptember közepéig 792 353 619 
Ft értékben sikerült külső forrást bevonni 
falunk fejlesztéséhez. Két pályázatunk is 
nyert a Versenyképes KözépMagyarország 
Operatív programban, 300 millió forint
ból járdát, zebrát, buszmegállót, parkolót 
tudunk fejleszteni, 440 millióból korsze
rű bölcsődét építünk, valamint kaptunk 
a Belügyminisztériumtól útfejlesztés és 
vis maior támogatást, nyertünk forráso

kat könyvtárfejlesztésre és a Magyar Falu 
Programban orvosi eszközök beszerzésé
re.

Kezdeményeztük, hogy Üröm Község Ön
kormányzata is kerüljön be a Pilisborosjenő 
fővárosi szennyvízhálózatra való csat-
lakozása uniós projektbe, és így szenny-
vízhálózatának a pilisborosjenői szennyvíz 
elvezetése miatt szükséges fejlesztéseire 
kaphasson uniós forrást. 

Az érintett cégekkel és ingatlantulajdono
sokkal több körben egyeztetve támogattuk 
és segítjük, hogy a MEDITOP Gyógyszeripa
ri Kft. a Bécsi út - Téglagyári út mentén lévő 
gazdasági övezetben tudjon fejlődni úgy, 
hogy ezzel az egész övezetet fejleszti.

Nagy szomorúságunkra két munkatár
sunkat, Szollár Györgyöt és Hersics Lajosné 
Erzsébetet és két díszpolgárunkat, Zsitnyá
nyi Attilát és Prof. Dr. Dr. Cornelius Petrus 
Mayert is elvesztettük idén. Elbúcsúztattuk 
Bajáczky Dórát, Pappné Fehér Annát, Ka
tona Dávidot. Új kollégák érkeztek: Boros 
Gábor és Radványi Judit. 

Új védőnő is érkezett: Duduschné Balogh 
Mária személyében, s falugazdászunk is új: 
Papp Renáta. 

Elbúcsúztattuk Ludasi Évát és a Talpon 
Maradni Kft-t is tavasszal, és új intézményt 
hoztunk létre: nyár elején megalakult  
Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálata Klinger 
Magdolna vezetésével és Rafai Erzsike köz
reműködésével, pszichológiai tanácsadással 
kibővített tevékenységgel. 

Új díszpolgárokat választottunk: Fiál  
Ferenc, Stankovics János és dr. Venesz  
Ilona kapta a falu elismerését. Kutvölgyiné  
Metzler Eszter óvodavezető állami elisme
rést, Brunszvik Teréz-díjat kapott.

Az első évhez hasonlóan 2021 nyarán is 
fogadtunk lelkes nyári diákmunkásokat, 

akik segítettek  mind a hivatal irodai mun
kájában, mind a falugondnokság feladatiban. 

Második éve úgy támogatjuk falunk kö
zel 400 szépkorúját, hogy azzal a helyi gaz
daságot is élénkítjük: helyben levásárolha
tó élelmiszerutalványok formájában (első 
évben helyi Coop-ban, másodikban Pöttöm 
ABC-ben). 

Közelebb a közteherviseléshez: második 
éve rendületlenül dolgozik adócsoportunk 
azon, hogy mindenkit felszólítsunk adóbe
vallásra, és minden pilisborosjenői befizes
se az adót. Ez nemcsak feladatunk, hanem 
kötelességünk is. Sok ingatlanra sajnos 
évekig indokolatlanul nem volt kivetve adó, 
ami a közvagyont csökkentette.

Második éve úgy támogatjuk falunk 
közel 400 szépkorúját, hogy azzal a helyi 
gazdaságot is támogatjuk

„
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Jegyzet

Szelektív kukákat osztottunk, évente 
háromszor korlátlan mennyiségű zöld
hulladék elszállítást és elektronikai hul
ladékgyűjtő napot szerveztünk, használt 
sütőzsiradék átvevő pontot hoztunk létre. 
Lakossági, civil hulladékgyűjtést és önkén
tes zöldfelület fejlesztési projektet támo
gattunk pénzzel, eszközökkel, logisztikával. 

Kerékpárforgalmi hálózati tervet készít
tettünk a közeljövő kerékpárút fejlesztést 
támogató pályázataihoz. Lépcső és korlát 
készült a hivatal melletti OTP bankautoma
tához. Padokat tettünk ki a levendulásnál 
lévő óriás gesztenyefa alá és a Kevély
hegyi út végén lévő sorompóhoz, hogy a 
Kevélyhegyi úti pihenő mellett újabb be
szélgető- és pihenőhelyek jöjjenek létre a 
falu közelében, a zöldben.

Változtatási tilalmat rendeltünk el a 
tájképvédelmi szempontból fontos sző
lő megmentése érdekében. Új rendele
tet alkottunk a magánterületen lévő fák 
védelméről. Sorompókat helyeztünk ki 
a Várvölgy felé tartó utak elejére, hogy 
csökkentsük az engedély nélkül behajtó 
gépjárművek számát. Engedély nélküli, 
vagy helyi építési szabályokat be nem tartó 
építkezések ügyében eljárásokat kezdemé
nyezünk a hatóságoknál. 

2021 őszén elkezdtük a Völgyzugoly Mű
hely Területfejlesztő és Tervező Kft-vel a 
közösségi tervezést, a településfejlesztési 
koncepció kialakítását előkészítő fórumok 
szervezését, hogy közösen találjuk ki, mi
lyen faluban szeretnénk élni. 

Az önkéntes tűzoltóság feletti telek, a 
Várvölgybe menő út mentén lévő nagy ki
terjedésű telek, és a 380 hrsz alatti (Budai 
út 11. szám alatti) telek az eladók által fel
ajánlott részének megvásárlásáról döntött 
a képviselő-testület.  

Megkezdődött a bölcsőde kivitelezése, 
mely ugyan elszenvedte az építőipari ár
robbanást, de nyertünk plusz forrásokat az 
új terv teljes megvalósítására – így remél
hetőleg még idén minden elkészül. 

Tervpályázatot írtunk ki a focipálya kör
nyékének megtervezésére, októberben ki
választjuk a tervezőt, hogy pályázhassunk 
a tervek megvalósítására. 

Legszebb konyhakert pályázatot és kis
kert (föld) bérlési lehetőséget hirdettünk, 
sőt két fóliasátornak is adtunk bérbe ön
kormányzati területet. 

Több tematikus lakossági 
fórumot tartottunk, a házhoz 
menő és a sétáló fogadóórát 
is kipróbáltam, elindítottuk 
a heti videóösszefoglalót, 
melyet a pilisborosjeno.hu 
honlapunkon is meglelnek 
péntekenként, hétvégen
ként. Négy közmeghallga
tást tartottunk az elmúlt 
365 napban: 2020. október 

19-én, 2020. október 26-án 
a Téglagyárban, a külső tele
pülésrészen, 2020. november 
2án és 2021. szeptember 20
án, egy pedig elmaradt a koro
navírus miatt: 2021. március 
29én.

Őszintén szólva, így utólag 
visszatekintve, meglehetősen 
mozgalmasra sikeredett a má
sodik év is! Szeretném megkö
szönni a türelmét, segítségét, 
támogatását mindenkinek, de 
mindenekelőtt képviselő tár

saimnak, a hivatali kollégáknak, a bizottsá
gi tagoknak, az egyesületi és külső szakér
tőknek és főképpen családjaiknak, akiktől 
a köz érdekében oly’ sokat voltunk távol az 
elmúlt egy esztendőben!

Kívánom mindenkinek, hogy legalább 
ennyit tudjunk előre lépni a következő év
ben is, de remélem, hogy a tervezés-forrás
teremtésmegvalósításelszámolás terhei 
az ideinél élhetőbben oszlanak majd el! 
Az előrelépésre igenis jó esély van, hiszen 
több jelentős projekt kerül kivitelezési fá
zisba: a Tücsök utca megújítása, közvilá
gításfejlesztéses nyomógombos gyalogát
kelők a Bécsi úton, járda- és buszmegálló 
felújítások, parkolóépítés, út- és vízelveze
tés fejlesztések, a fővárosi szennyvízháló
zatra csatlakozás, s elkészül a bölcsőde és 
környéke is.

Kísérjék figyelemmel munkánkat jövő
re is! Sőt, szóljanak hozzá, vegyenek részt 
benne Önök is – minden építő jellegű véle
mény, kitöltött kérdőív, támogató önkéntes 
munka, szakmai tanács aranyat ér!   

Tömöri Balázs

Új, lendületes vezetése van a 
művháznak és könyvtárnak, illetve a 
családsegítőnek is, de új védőnőnk, 
anyakönyvvezetőnk, igazgatásügyi 
kollégánk is lett idén 

„
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Kétévesek lettünk

Költségvetés, adózás nyomon követése, 
fejlesztések fedezetének átgondolása

A Pénzügyi Bizottság szeren
csés helyzetben van, mert a 
Hivatalban egy nagyon jól mű
ködő pénzügyi osztály támo
gatja a munkánkat Poros Anikó 
irányításával. Ők készítik elő az 
anyagokat a döntések előtt és 
végzik az összes üzemeltetési 
és fejlesztési feladat pénzügyi 

adminisztrációját, könyvelését, 
jelentését, a költségvetés folya
matos figyelését. Így a Bizott
ságra valóban csak a helyzetek 
kiértékelési és döntési feladatai 
hárulnak.

Egyik fő feladatunk a fej-
lesztési projektek össze-
gyűjtése, priorizálása és 

költségvetésbe illesztése 
volt. Azért, hogy ebben tisz
tán lássunk, idén egy teljesen 
„lecsupaszított” költségvetést 
készítettünk először, amely 
csak a kötelező fenntartási és 
karbantartási feladatokat tar
talmazta. Így tisztán látszott, 
hogy mennyi forrásunk ma
radt a különböző projektekre, 
pályázatokra és a ötletekre.

Eközben a Képviselő-testület 
33 pontban gyűjtötte össze a 
folyamatban lévő fejlesztéseket 
és az idei terveket. Ezekhez a 
pontokhoz rendeltük hozzá a 
költségvetési igényeket, majd 
ezt priorizáltuk, rendeztük fon
tosság, sürgősség szerint sorba.

Így alakult ki az a lista, amelyet 
a Hírmondó májusi (XXVIII./3.) 
számában láthattak is, amely 
tisztán láthatóvá tette, hogy mi
lyen fejlesztésekre fordítjuk idén 
a pályázati pénzeket és az adófo
rintokat.

Ezt a táblázatot az októberi 
költségvetés módosítás mentén 
vizsgáljuk felül, hiszen évközben 
több pályázatot is megnyertünk 
(kb. 790 millió forint értékben), 
illetve több projektet be is fejez
tünk. A korrekcióval egyidejűleg 

hasonló szemléletben el is kezd
jük a 2022-es költségvetés ösz
szeállítását is.

A Bizottság másik feladata 
a bevételek nyomonköveté-
se a hivatal adócsoportjának 
segítségével.  A csapat – Lapus
nyik Judit vezetésével – két éve 
azon dolgozik, hogy Pilisboros
jenőn megvalósuljon az egyenlő 
közteherviselés elve, azaz min
denki, akinek adózási kötelezett
sége van, az kapjon erről pontos 
értesítést, és be is érkezzen a 
közös kasszába az így kivetett 
összeg. Ez a két év igazi dzsun
gelharc volt, mert szinte újra 
fel kellett építeni egy korrekt és 
pontos adózási adminisztrációt 
a teljes falura, egyeztetni az elté
réseket az érintettekkel, kezelni 
a felmerült konfliktusokat.

Pénzügyileg az idei évben már 
jól látszanak az eredmények, 
mert ugyanolyan adószint 
mellett szeptember végéig a 
tavalyi tényadathoz képest 
46 millió forinttal (23%-kal) 
több adó folyt be az önkor-
mányzat kasszájába az összes 
adónemet figyelembe véve.

Bubik Szabolcs, Dömötörfy Zsolt, 
Zádor István

Az elmúlt egy év a bizottságok szemszögéből

Igényfelmérés, tervezés, megvalósítás

Az elmúlt két év az igény
felmérésről, és az erre ala
pozott tervezésről szólt. A 
következő évek a tervek meg
valósításáról fognak szólni. 
Lapzártakor már túl vagyunk 
az elnyert VEKOP 5.3.2-15 – 
Fenntartható Közlekedésfej

lesztés Pest megyében című 
pályázat első munkaközi terv 
bemutatóján, ahol a tervezők 
ismertették az eddig elvég
zett munkájukat, átbeszéltük 
a további lépéseket, illetve 
egyes pontokon módosítást 
kezdeményeztünk. Emlékez

A Pénzügyi Bizottság beszámolója

Beszámoló a Külső-településrészek 
Bizottságának munkájáról

Szeretettel várunk minden falunkbelit!

Jobbról balra a KTRB-Bizottság tagjai, Keresztes Gábor, Kiss Ildikó, Antonovits Bence, 
valamint Boros Gábor műszaki ügyintéző és Hahn Ferenc tervező az A-típusú sportpark 
helyének kijelölése közben

Zádor István, Bubik Szabolcs és Dömötörfy Zsolt, a Pénzügyi Bizottság tagjai Poros 
Anikó gazdasági vezetővel

Bizottság
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Bizottság

Igényfelmérés, tervezés, megvalósítás

tetőül: a pályázatból felújítjuk 
a Kövesbérci utca alsó szaka
szát; a felső szakaszon 20-25 
autónak elegendő párhuza
mos parkolót alakítunk ki; 
kicseréljük, illetve pótoljuk 
a buszvárókat és kiépítjük 
az odavezető járdát közvilá
gítással, illetve gyalogátkelő 
helyeket létesítünk a megál
lók megközelíthetősége érde
kében. A kivitelezés a tervek 
szerint 2022 tavaszán indul, 
a teljes projekt befejezése az 
ófalui helyszínekkel együtt 
2023 tavaszára várható.

2021. szeptember 3-án, pén
teken tematikus fórumot tar
tottunk a Tücsök utcai lakosok 
számára a helyreállítási tervek 

bemutatása céljából, illetve 
annak eldöntése érdekében, 
hogy a helyreállított útszakaszt 
milyen forgalmi renddel adjuk 
át a forgalomnak. Az esemé
nyen a meghívott tervezők a 
műszaki ellenőrrel együtt is
mertették az úthelyreállítás és 
a vízelvezetés terveit, továbbá 
bemutattak három forgalom
technikai javaslatot, melynek 
betarthatóságáról, várható ha
tásairól Apáti Szabolcs körzeti 
megbízott rendőr, valamint Ka
tona Dávid közterületfelügyelő 
is ismertette véleményét. A Tü
csök utca helyreállítása a ter
vek szerint október folyamán 
megindul és november végéig 
lezárul.

A nyár folyamán elvégeztük 
a Tücsök utca geodéziai fel
mérését, és elkészült az utca 
rendezésének terve. Mint is
mert, az út jelenleg használt 
nyomvonala nem minden
hol fedi az út térkép szerinti 
nyomvonalát és hivatalosan 
nem ér össze az ürömi Tücsök 
utcával. Ennek rendezése 
több szempontból is sürgető 
feladat, melynek megvalósí
tása ezzel a lépéssel elindult.

Véglegesítjük az A típusú 
sportpark és a köré terve
zett pihenőpark helyszínét. 
A Kövesbérci út–Panoráma 
utca–Bécsi út által közrefo
gott, háromszög alakú, 3157 
hrszú önkormányzati terü

leten belül a lapzárta hetében 
kerül kijelölésre a sportesz
közök pontos helye, mivel a 
korábban tervezett helyszín 
beleesett a gázvezeték védő
sávjába. Ennek véglegesítése 
után írható ki az ajánlattételi 
felhívás. Bízunk benne, hogy 
2022ben már igénybe vehe
tik a helyi lakosok az új par
kot! 

Kérjük, a területet érintő 
specifikus problémákkal for
duljanak továbbra is bizalom
mal a bizottsághoz az antono
vits.bence@pilisborosjeno.hu 
címre küldött levéllel! 

Antonovits Bence, 
Bozsódi Borbála, Dömötörfy Zsolt, 

Kiss Ildikó, Keresztes Gábor

A Humán Bizottság mun
kája alapvetően két területre 
osztható, egyrészt a folyama
tos működéshez kapcsolódó 
kötelező feladatokat látjuk 
el, másrészt a területeinkhez 
kapcsolódó (oktatás, kultúra, 
szociális, egészségügy, sport, 
ifjúság) különböző projektek
ben veszünk részt. Az éves 
működéshez kapcsolódó té
máink között szerepel például 
az intézmények beszámolói
nak és éves munkaterveinek 

véleményezése, javaslatot 
teszünk a civil csoportok pá
lyázatainak elbírálására, ösz
szefogjuk az önkormányzati 
kitüntetések pályázatának fo
lyamatát, részt veszünk a Csa
lád- és Gyermekjóléti Szolgálat 
által szervezett jelzőrendszeri 
találkozókon. Időről-időre át
nézzük a humán területekhez 
kapcsolódó rendeleteket, és 
ha szükségesnek ítéljük, javas
latot készítünk a rendeletmó
dosításra.

Rendszeres kapcsolatban 
vagyunk az intézmények
kel és a civil csoportokkal, 
és igyekszünk bevonni őket 
a döntéselőkészítés folya
matába, illetve különböző 
projektekbe. Így került sor a 
szociális rendelet (3/2015.) 
és a kitüntetésekről szóló 
rendelet (5/2019.) módosítá
sának előkészítésére, illetve a 
civil csoportok támogatásáról 
szóló rendelet (15/2019.) 
megalkotására. Az intézmé
nyek munkájához kapcsolód
va szerveztünk jótékonysági 
gyűjtést, ünnepi programo
kat, kulturális eseményeket.

A másik jelentős tevékeny
ségünk a bizottság területe
ihez tartozó, különböző kez
deményezések segítése. Az 
elmúlt két évben több civil 
kezdeményezést támogat
tunk, de vannak saját, bizott
sági indítványaink is. Részt 
vettünk a régi iskolaépület 
hasznosítása kapcsán a Falu
ház projekt és pályázat folya
matában, és egyeztetéseket 
folytattunk a Waldorf iskola 
alapítóival. Önkormányzati 
kapcsolattartóként részt vet
tünk a nyár folyamán megva
lósult Szeláví Fesztivál egyez
tetésein.

Közreműködünk a focipálya 
környékének megújítási fo

lyamatában, amelynek egyik 
következő lépcsőjeként terv
pályázatot írtunk ki a terület 
hasznosítására. Reményeink 
szerint az ősz folyamán be
érkező tervekkel hamarosan 
pályázhatunk a megvalósítás
ra.

Az idei év egyik kiemelt té
mája számunkra a faluról ké
szülő szociális térkép, amely
nek eredményei szintén az 
ősz folyamán várhatóak. Ez 
alapján szeretnénk megújíta
ni az elérhető szolgálatásokat 
és a támogatási rendszert.  

Több kezdeményezés is 
elindult már a témában, de 
szeretnénk több figyelmet 
fordítani a jövőben fiatalok 
megszólítására és bevonásá
ba, illetve szorosabbra fűzni 
a kapcsolatot a környező te
lepülésekkel és megismerni 
falunkban is hasznosítható jó 
példákat.

Szívesen fogadjuk a hu
mán területekre vonatkozó 
kezdeményezéseket és ész
revételeket. Fogadóóránkat 
keddenként 17 órától tartjuk, 
amelyre előzetes bejelentke
zés után szeretettel várunk 
minden falunkbelit.

 Bozsódi Borbála, Buzás István, 
Nevelős-Forgács Ildikó

A Humán Bizottság beszámolója

Szeretettel várunk minden falunkbelit!

Buzás István, Nevelős-Forgács Ildikó és Bozsódi Borbála, a Humán Bizottság tagjai a 
készülő tárgyalóterem megtekintése közben
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A képviselők napirend előtt a nyertes 
bölcsődepályázat kapcsán jövőben lefoly
tatandó beruházásokkal kapcsolatos köz
beszerzési szabályossági alternatívákkal 
ismerkedtek meg, majd a tornaterem né
vadása volt a téma: támogatták az iskolave
zetés kérését, hogy a család egyetértésével 
Janza Richárd tornateremnek nevezzük 
el az iskola mellett épülő-szépülő létesít
ményt.  

Első napirendként – a kezdeményezők 
jelenléte miatt – egy lovarda létrehozásáról 
és annak feltételeiről hoztak támogató dön
tést. Pollák Tamás ürömi lakos, lánya és fia 
is többszörös magyar bajnok, Pilisborosje
nő területén saját ingatlannal rendelkez
nek, mely a Tücsök utcáról nyílik és az ürö
mi közigazgatási határ mellett található. A 
kérelem szerint a területrész jelenlegi be
sorolása Má-4, ahol épület nem létesíthető. 
Az agglomerációs törvény miatt legfeljebb 
10%-os beépítettségű „nem beépítésre 
szánt” övezet kijelölése lenne lehetséges. 
Az új övezet lehetne mezőgazdasági vagy 
különleges sportcélú, meghatározva, hogy 
a lótartás és lósport milyen és mekkora 
építményei helyezhetők el rajta. Feltétele a 
HÉSZ módosítása, a változtatás ellentétele
zéseképpen a kérelmező felajánlotta, hogy 
díjmentesen átadja a Tücsök utca első 200 
méteres (1520 m2 területű) szakaszát, 
mely jelenleg kisajátításra vár. Ezen felül 

felajánlotta, hogy ha a Budapest–Üröm–Pi
lisborosjenő EU-finanszírozott szennyvíz
csatorna tervezése indokolttá teszi, és ha 
az az ő területén haladna át, a csatornának 
szolgalmi jogot biztosít és egy átemelő szi
vattyú helyének elegendő területet is a ren
delkezésünkre bocsát. 

Ezt követően a testület döntött arról, 
hogy a jelenleg üresen álló önkormányza
ti bérlakásra az érvényes önkormányzati 
rendelet alapján piaci alapú (magasabb 
kínált ár számít) pályázatot írnak ki, mi
vel a közelmúlt álláshirdetéseinél senki 
sem igényelte szolgálati lakásként. Majd 
elfogadták a képviselő testület második 
félévi munkatervét. Következő napirendi 
pontként az új iskolai közétkeztetésre való 
váltást és az új étkezési díjakat fogadták el. 

A korlátozott várakozási övezet műkö
désének és igénybevételének rendjéről 
szóló 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati ren
delet 2021. június 15-e óta van hatályban. 
A képviselő-testület (a veszélyhelyzetben 
irányadó rendelkezések szerint a polgár
mester) úgy alkotta meg a rendeletet, hogy 
az augusztus 31-ik napjáig legyen hatályos, 
egyben felkérte Pilisborosjenő lakosságát, 
hogy ez alatt az időszak alatt – ami tekint
hető talán tesztidőszaknak is – mondja el 
tapasztalatait, véleményét a rendeletről. 
Az említett időszak alatt módosító javaslat, 
indítvány nem érkezett, ezért a rendelet 

hatályát meghosszabbították 2023. febru
ár 20ig. A polgármesteri aláírással és pe
cséttel ellátott új várakozási engedélyek a 
közeljövőben kiadásra kerülnek   a Pilisbo
rosjenői Hírmondó mellékleteként. 

Ezt követte a fák védelméről szóló új 
rendelettervezet megvitatása, melynek 
lényege, hogy a jövőben a jegyző a magán
területen lévő fák védelmében is felléphet, 
fapótlást írhat elő, a fakivágások feltéte
leit meghatározhatja. Az önkormányzat 
SZMSZ-ének módosítására került sor ezu
tán, melyben pár ügyet polgármesteri ha
táskörbe tett át a testület, valamint indo
kolt alkalmakkor (önkormányzati érdeket 
érintő ügyekben) a szóbeli előterjesztést 
is engedélyezik, megszüntetik a Műszaki 
Bizottságot. Döntöttek a polgármester idei 
tervezett szabadságáról is, majd tárgyalták 
azt a kérelmet is, amely a Malomdűlőre ter
vezett agyaggalamb (skeet) lövészeti pálya 
elvi engedélyéről szólt, ahol az a döntés 
született, hogy csak azután fog dönteni a 
képviselő-testület a kezdeményezés végső 
sorsáról, ha a kezdeményező hivatalos ira
tokkal, igazolásokkal, hatásvizsgálatokkal 
igazolja, hogy a kért helyszínen szabályo
san megvalósítható-e egyáltalán a felvetett 
tevékenység – a lakosok zavarása nélkül. 
A sportágat koronglövészetnek is hívják, 
a sportlövészet része, több mint száz éves 
múltra tekint vissza. A koronglövészet 
gyakorlatilag sörétes fegyverrel történik, a 
gyakorlatok során a vadászati szituációkat 
leginkább megközelítő módon dobott ko
rongokra lőnek.

Ezt követően a Könyvtárellátási Szolgál
tató Rendszerhez való csatlakozást támo
gatták a képviselők. Az előző képviselő-tes
tületi ülésen döntés született az önállóan 
be nem építhető, nem hasznosítható, ún. 
“resztli”telkek eladásáról, a mostani ülé
sen pedig döntés született egy konkrét 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 
szomszédok által történő – ingatlan érték
becslő általi áron – megvásárlásának lehe
tőségéről is. 

A teljes KT-ülés felvétele, valamint a ren-
deletek a honlapon tekinthetőek meg.

A testületi 
ülésről jelentjük

2021. szeptember 15.

Képviselő-testület
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Jogaink

Új rendelet a magánterületen 
álló fák védelmében

Nem, elég egy faápoló 
szakember segítsége.

Biztos ki kell 
vágni a fát? 

Nem, elég egy faápoló 
szakember segítsége.

Engedélyt kérek a jegyzőtől a rendelet 
mellékletében lévő  „Favágási engedély 
kérelem" szerint.

Ha az engedélyt megkaptam,  
az engedélyen szereplő
időszakban kivágom a fát.

A kivágás szabályos időzítése: 
szeptember 1. - március 1. között, 
kivéve vis maior 3 napon belül bejelentve.

A favágást követően gondoskodom az 
engedélyben előírt fapótlásról vagy 
befizetem a fapótlás ellenértékét. 

Engedély nélkül kivágott fa esetén a 
fapótlás mértéke a rendes mennyiség 
duplája.

Képes összefoglaló a legfontosabb tudnivalókról

11



hírmondó

Településfejlesztés 
tervezése

Beszámoló a közösségi alkotómunkáról

2021. szeptember 21én el
kezdődött a közösségi terve
zési folyamat, amely falunk, 
Pilisborosjenő távlati telepü
lésfejlesztési koncepciójának 
és középtávú (4-6 évre szó
ló) fejlesztési stratégiájának 
kidolgozására irányul (bár 
nyáron változott a telepü
lésképvédelmi és az építési 
törvény is, ezért már tele
pülésfejlesztési és rendezési 
tervről beszélünk). Azóta már 
három alkalommal találkoz
tunk a Völgyzugoly Műhely 
Kft. szakmai irányításával, és 
jelentősen előre haladtunk a 
munkában.

Az alkalmanként átlagosan 
több mint ötven résztvevő 

közül többen visszaemlékez
tek a Gauder Péter által mo
derált, három évvel ezelőtti 
műhelymunkára. Annak az 
eredményeit az önkormány
zati választási kampányban 
irányadónak tekintettük, de a 
falunk számára hivatalos te
lepülésfejlesztési programmá 
csak most tudjuk átformálni. 
Tartalmi elemeit természete
sen becsatoltuk a jelenleg zajló 
közösségi tervezési folyamat
ba, amelyet sajnos a járvány 
miatt másfél éves késéssel 
tudtunk elindítani. A Völgyzu
goly Műhely és az önkormány
zat meghívta a falu érdeklődő 
lakosságát négy közösségi fó
rumra, amelyen tematikus be

szélgetések és egyre gyakorla
tiasabb szakmai viták zajlanak 
sorskérdéseinkről. Örömmel 
látjuk, hogy sokan eljöttek és 
igen aktívan részt vesznek a jó 
hangulatú munkában. Néhány 
helyi intézmény és egyesü
let képviselője érthetetlenül 
nincs jelen, így lemondanak a 
falu fejlesztési irányával kap

csolatos álláspontjuk kifejté
sének fontos lehetőségéről. 
Ezzel együtt is a fórumokon 
megfogalmazott vélemények 
összességében reprezentálják 
a lakosság nagy többségének 
álláspontját a településfejlesz
tés alapvető irányáról. 

Az első és második fórumon 
elhangzott ötleteket, javasla

Tematikus beszélgetések 
és egyre gyakorlatiasabb szakmai 
viták zajlanak sorskérdéseinkről

„

Bevonás
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Bevonás

tokat csoportosítva, alakultak 
ki a tematikus célok a fő té
makörökön belül. A harmadik 
fórumon a tematikus célokat 
a résztvevők súlyozták és 
csoportos beszélgetésekben 
azokhoz kapcsolódó konkrét 
intézkedéseket, beavatkozá
sokat javasoltak. 

A műhelymunkában az aláb
bi legfontosabb témakörök és 
az ezekhez kapcsolódó teen
dők körvonalazódtak:

Közösségépítés, párbeszéd, 
együttműködés erősítése:
• szervezzünk ünnepeket, 

programokat,
• biztosítsuk a kommuniká

ciót, találkozásokat,
• segítsük egymást,
• növeljük aktivitásunkat,
• mutassuk be művésze

tünket!

Pilisborosjenő arculatának, 
identitásának erősítése:
• fejlesszük, népszerűsít

sük dokumentumainkat 
(építési előírások, visel
kedési szabályok),

• fejlesszük faluközpontun
kat,

• növeljük az itt töltött 
időnket,

• Pilisborosjenőnek legyen 
saját tematikája!

Természeti környezet meg-
óvása, szelíd turizmus fej-
lesztése:
• növeljük a tájékoztatást,
• biztosítsuk a háttér-infra

struktúrát, a turizmus ne 
zavarja a falut,

• a táj maradjon táj,
• nyerjünk is az ide látoga

tókból!

Helyi gazdaság fejlesztése:
• javítsuk az infrastruktú

rát,
• erősítsük az összefogást, 

kommunikációt,
• területet kell biztosítani 

és rendezni a gazdaság 
számára,

• a környezet, természet, 
tájképvédelmi szempon
tokat helyezzük előtérbe,

• tartsuk meg a meglévő 
gazdasági szereplőket, 
újakat vonzzunk be!

Közösségi terek, épített kör-
nyezet fejlesztése:
• hozzunk létre tereket  

(faluközpont),

• helyezzük előtérbe az ér
tékvédelmet (falusi kép 
megőrzése)!

Modern technológiák:
• hozzunk létre saját jenői 

dolgokat (okos parkolás, 
kis ökológiai lábnyom),

• osszuk meg, amink van,
• hajtsunk végre település

szintű „okos” fejlesztése
ket!

A záró lakossági fórumra ok
tóber 25-én kerül sor, ahol 
tovább pontosítjuk az elké
szítendő településfejlesztési 
dokumentumok tartalmi ele
meit.                        

  Vass László
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Civilek hírei
ÖKOKÖR PIKNIK

„Nem vagy porszem!" Ez is lehetne a 
mottója az október 3-i  zöld pikniknek, 
melyen a természet védelméért tenni 
akaró civilek találkoztak. A szervezők 
(az Ökoparty és a Pilis-Dunakanyari 
Civilek az Életért Társaság) célja lét
rehozni a Pilis-Dunakanyar ökológiai 
mintatérséget, így kapott meghívást a 
pilisborosjenői Ökokör is. A szentendrei 
Czóbel parkban gyűltünk össze Budaka
lász, Kesztölc, Kisoroszi, Pilisborosjenő, 
Pilismarót, Pilisszántó, Pilisvörösvár, 
Pomáz, Szentendre, Visegrád telepü
lésekről, és megismertük egymás zöld 
eredményeit, tapasztalatait, gondjait. 

Közös probléma például a légszennye
zés, a zöldterületek beépítésének meg
állítása, a szemetelés; beszélgettünk 

még közösségi kertekről, bringázási 
feltételekről, hulladékcsökkentésről, 
biológiai szúnyoggyérítésről, a zöld
hulladék (ami nem is hulladék, hanem 
érték!) hasznosításáról, gyakorlatban 
láttuk a helyes komposztálást.

Az eszmecsere után bográcsban főtt, 
finom zöldséggulyást ettünk, Weiner 
Sennyey Tibortól hallgattunk verset a 
sonkakagylók pusztulásáról, közös kép
zőművészeti alkotást készítettünk Za
rubay Bencével és Kyruval. 

Mindenkinek megerősítést, újabb 
erőt, lelkesedést adott ez a közös prog
ram. Mi más lehetne a nap tanulsága? 
Ha aggódsz a környezetért, választ
hatsz: vagy bosszankodsz, vagy teszel 
valamit érte!    

Várkonyi Ágota
fotó: Balogi Virág

PILISBOROSJENŐI ÖNKÉNTES 
TŰZOLTÓSÁG HÍREI

Szeptember 25-én a Fővárosi Kataszt
rófavédelmi Igazgatóság (továbbiak
ban FKI) előtt ismét sikeres minősítő 
vizsgát tettünk, így továbbra is önálló 
beavatkozói minősítéssel őrizzük a 
lángot Pilisborosjenőn és Ürömön.

Az egyesület tagjai civilek, a mun
kánkterén nagyon színesek vagyunk, 
van közöttünk munkagépkezelő, autó
szerelő, futár, liftszerelő és különböző 
mérnökök is. Munkából hazaérve min
ket is a családunk vár, akár három apró 
gyermekkel.

Mi emellett önként és ingyen hivatá
sunknak választottuk a tűzoltóságot. 
Ezt saját szabadidőnkben végezzük. 
Van aki a szertár körül segít, van aki a 
rendezvényeken szórakoztatja a gyere
keket, és persze vagyunk azok, akik ha 
megkapjuk a riasztást, akár a vasárnapi 
ebéd mellől állunk fel, hogy a bajbaju
tottakon segítsünk.

Nem kell valakinek a tűzbe mennie, 
hogy önkéntes legyen, és a munkánkat 
segítse!

Az FKI-val kötött együttműködé
si szerződés szerint évente 3000 óra 
ügyeletet vállalunk, ami hétköznap 
délutánonként 4-4 órát, valamint a hét
végéket jelenti. A riasztásokat „otthon 
várjuk”, és 12 percünk van a szertárt 
elhagyni a fecskendővel. Ezekből a 12 
perces indulásokból sok emlékezetes 
történet alakult már, szívesen elmesél
jük mindenkinek személyesen is, ha van 
kedve csatlakozni hozzánk vagy csak 
megismerni minket.

Javarészt önkormányzati támogatás
ból tartjuk fenn magunkat, tankoljuk a 
fecskendőket, és fizetjük a rezsiszám
lákat. Ezen kívül civil felajánlásokból 
tudunk fejlődni. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni az idei adó 1%-os felaján
lásokat és azt, hogy a  Pilisborosjenői 
Önkormányzat támogatásának köszön
hetően újra vonulóképes lett a szerünk.

Továbbra is köszönettel várunk és 
fogadunk mindenfajta támogatást a 
folyamatos fejlődéshez, hogy mindig 
sikeresen tudjunk megbirkózni a ká
reseteknél ránk háruló feladatokkal. 
Ezt megteheti most is a számlaszá

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

Tablónk a pilisborosjenői önkormányzat, az iskola 
és civilek zöldítő példáival

Civilek
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Civilek

munkra történő utalással: 11703006-
20032032-00000000 OTP Bank. De ha 
kedvet kapott hozzá, jelentkezzen közénk 
és legyen tagja a Pilisborosjenői Önkén

tes Tűzoltóság csapatának. Jelentkezését 
várjuk a pbjote@gmail.com email cím
re, a levél tárgyába pedig írja be, hogy JE-
LENTKEZEM! 

Őrizzük együtt a lángot!
Opor Csaba, elnökhelyettes

ÚJRA JENŐI SZALON

A pandémia okozta hosszú szünet után vég
re új alkalommal jelentkezett a 2097 Csoport 
Egyesület kulturális eseménysorozata, a Jenői 
Szalon. A falunkbeli alkotókat, művészeket 
bemutató rendezvény résztvevői szeptem
ber 17-én Lukáts Andor Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas színművészt ismerhették meg kö
zelebbről, akivel színész kollégája, a szintén 
falunkbeli Keresztény Tamás beszélgetett. Az 
esten nem csak a jelenlévők tudtak részt ven
ni, a Jenői Szalon Facebook-oldalán élőben is 
közvetítették az eseményt, amely azóta is visz
szanézhető, már 1000 megtekintés felett jár. 

  

NOE-DÍJ

NOE-díjat a Nagycsaládosok Országos 
Egyesületért végzett sokéves, kiemelkedő 
vagy a családokért végzett rendkívüli, áldo
zatos munkáért adományoz az elnökség. A 
NOE-díj az egyesületi tagoknak adható  leg
magasabb elismerés, értékének megőrzése 
céljából minden évben korlátozott szám
ban ítélik oda. 2021ben dr. Csányi Márta is 
átvehette az elismerést. Ezúton köszönjük 
lelkiismeretes munkáját!    PBJ NOE

Őszerő
„Sokat tapasztalt időseink

nek ez az év nagyon nehéz le
hetett. Nagy szerencse, hogy 
faluban talán egy fokkal azért 
még ilyenkor is könnyebb: 
nem fertőtlenítő spray-vel 
lépünk be a paneltorony lift
jébe, hanem legtöbbször át 
lehet beszélni a kerítés fölött. 
… A korlátozások megszűn
tével pedig a Nyugdíjas klub
ban vagy a Dalkörben ismét 
igazi társas életet lehetett 
élni azoknak, akik az utcai 
felületes találkozások mellett 
mélyebb kapcsolatra is vágy
nak. Együtt énekelni, gulyást 
főzni, fényképeket nézegetve 
nosztalgiázni, közösen tán
colni vagy kirándulni a testet 
és a szellemet is karbantartja. 
Ezek mind a lelki fiatalság kul
csai. A húszéves Rákoshegyi 
Rezedák Dalkör és a Pilisbo

rosjenői Kevélyhegyi Dalkör 
közös előadása felejthetetlen 
élményt jelentett számomra 
is ma pont egy hete. Köszö
nöm a meghívást! Számos 
vizsgálat igazolta, hogy a ba
ráti kapcsolatait nap mint nap 
ápoló, rendszeresen társaság
ba járó 60 évesnél idősebbek 
körében kisebb az esély arra, 
hogy a demencia tünete
gyüttesének bármely jelét is 
mutassák, mint azoknál, akik 
csak egy-egy emberrel tartják 
a kapcsolatot, társaságba rit
kán járnak. 

Sokan Önök közül ráadásul 
komoly önkéntes munkát is 
végeznek ezeknek a társasá
gi eseményeknek, kirándulá
soknak, találkozásoknak szer
vezésével. Rendkívül hálás 
vagyok ezért!”

Tömöri Balázs A Nyugdíjas Klub gulyáspartija, ahová önkormányzati vendégeket is hívnak minden 
évben, idén Fiala Krisztina és Frivaldszky Bernadett élvezhette a vendégszeretetüket

Elhangzott az Idősek Világnapján
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Augusztus végén a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálattól 
kaptunk tanszercsomagot 20 
gyermeknek és iskolakezdé
si pénzadományt 100 000 Ft 
értékben. Nagy segítség volt 
ez a családok részére, mert 
egyre nagyobb költség a beis
kolázás, ruházkodás, tanszer 
és egyéb fizetnivalók tekinte
tében. 

Köszönjük, hogy a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat fo
lyamatosan segíti munkán
kat!

A Pilisborosjenői Művelő
dési Ház és Könyvtár ado
mánygyűjtő akciójából – ahol 
könyveket lehetett vásárolni 
adományért cserébe – 8 355 
Ft-ot kapott Szolgálatunk. Na
gyon köszönjük az adományt, 
melyet betettünk vészhelyze
ti pénzkeretünkbe.

Szeretnénk megköszönni a 
Mandelbrot Pékségnek, hogy 
kedves gesztusként uzsonna
jeggyel ajándékozott meg egy 
falubeli kislányt, aki a jeggyel 
minden nap egy finom péksü
teményt vásárolhat magának 
a pékségben! Figyelmességü
ket köszönjük! Rendszeresen 
kapunk tőlük kenyeret és 
péksüteményt, melyet a leg
inkább rászorulók között osz
tunk szét. Hálásak vagyunk 
érte. 

Szeptember 20-án 195 717 
Ft pénzadományt bocsátott 
rendelkezésünkre a 2097 
Csoport Egyesület. Ebből 
13 család/személy számá
ra tudtunk egységcsomagot 
összeállítani. A családok lét
számtól függően különböző 
csomagokat kaptak. Nevük

ben is köszönjük a segítséget! 
A csomagok átvételét írásban 
igazoljuk az Egyesület felé. 

Egy család számára – akik 
önhibájukon kívül rendkí
vül nehéz anyagi viszonyok 
között élnek – rendszeres 
pénzadományt is szeretnénk 
gyűjteni. Ha nekik küldenek 
adományt, a megjegyzés ro
vatba kérjük, írják be: „rászo
ruló család”

Adományaikat továbbra is 
örömmel fogadjuk! 

2097 Csoport Egyesület
Számlavezető pénzinté-

zet: 
B3 TAKARÉK Szövetkezet
Bankszámlaszám:
73612102-10212408-

00000000

Adományozni online is van 
lehetőség: 

2097.hu/kezdolap/aktu-
alis-akciok

A Magyar Máltai Szeretet
szolgálat adományboltjába 
sok jó minőségű ruha/gye
rekruha/cipő érkezik folya
matosan. Akinek ideje engedi, 
jöjjön válogatni szombaton

ként délelőtt nyolctól tízig, 
szerdán este fél héttől nyol
cig! (Iskola utca 2.)

Szolgálatunknál várja új 
gazdáját egy szoptatós fotel 

(szuper rugózással), egy kis-
ágy és biztonsági rácsok. 

Kérjük, hogy továbbra is jó 
minőségű, tiszta ruhákat hoz
zanak! Adományaikat előre is 
köszönjük! 

Nagyon köszönjük a bolt
ban dolgozó önkéntesek 
segítségét, akik idejüket és 
energiájukat áldozzák a rá
szorulók megsegítésére! 
(Márti, Zsófi, Magdi, Ilus, Er
zsi, Panni)

Rafai Erzsi és Klinger Magdi
családsegítők

Köszönet az adományokért

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ismét több lehetőséget kapott nagy 
mennyiségű tanszer, iskolakezdési pénzadomány, élelmiszer, tisztálkodó 

szer és tisztítószer adomány szétosztására.  

Hírek az Iskola utcából

Intézményeink
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Óvodánkban a befogadás ideje, folya
mata jellemzően édesanyás. De előfor
dul, hogy kisbaba van otthon, esetleg 
anyukának dolgoznia kell menni, vagy 
édesapa határozottságára van szükség, 
sőt az is előfordul, hogy nagymama/
nagypapa is besegít. A gyermekeket 
nagy szeretettel várjuk, az óvodába lé
pés előtt még az otthonukban megláto
gatjuk őket, a csoportra jellemző, apró 
ajándékkal kedveskedünk nekik, pozitív 
attitűdöt alakítva az óvoda, a felnőttek 
felé, ismerkedünk velük, környezetük
kel. Vegyes csoportokkal működünk, sok 
a testvérpár is, ez szintén óriási segítség. 
Már előző tanév vége felé hangsúlyoz
zuk a középsősöknek, hisz ők lesznek 
,,a" nagyok, hogy mekkora segítség lesz 
majd, ha megmutatják a picikéknek, mi 
hol van, mit hogyan csinálunk. Szeret
getik, terelgetik őket. A fokozatosság 
elvét valljuk, figyelembe véve a szülői 
igényeket, de elsődlegesen a gyermek 

személyiségét, reakcióit. Ugyanakkor 
túlzottan nem húzva azt az időt, melyet 
a szülő a gyermeke mellett a csoportban, 
udvaron tölt. Előrehaladunk, de tudunk 
megállni, sőt hátralépni is a beszoktatás 
folyamatában, ha szükséges. Mindig, ami 
az adott gyermek érdeke, hisz a célunk, 
hogy 3-4 évig jól érezze magát nálunk, 
ennek azonban alapja egy biztos érzelmi 
kapocs kialakítása az óvoda, a csoport
ban lévő gyermekek, felnőttek felé. Sze
rencsére a szülők ezt megértik, és part
nerek benne.

Most sem volt máshogy. Persze volt 
sírás, hisz nehéz az elválás, de annál 

nagyobb utána a viszontlátás öröme. 
És persze az édesanyák is sírnak belül, 
mert nagyon nehéz az elengedés. De a 
gyerekek a reggeli nehézségek ellenére 
jól érzik magukat, az óvónénik, dajkák, 
pedagógiai asszisztensek pedig mindent 
megtesznek azért, hogy jól teljenek a 
kicsinyek napjai. A beszoktatás folyama
tában kiemelt szerepe van még az első 
naptól, következetesen betartott szokás 
és szabályrendszernek, illetve a napi
rendnek. Megtartó erővel bír, biztonsá
got ad. Persze hullámvölgyek lesznek, de 
szép lassan mindent és mindenkit elfo
gadnak, és a közösség részévé válnak. 

Az ENSZ 1992-ben hirdette meg ezt a 
kezdeményezését, melyhez a környezetért 
tudatosan tevékenykedő, tenni akaró kö
zösségek csatlakozhattak.

Óvodánk elkötelezetten híve a környe
zetvédelemnek, ezért is kapta meg többed
szerre a Zöld Óvoda címet. Ez a jeles nap 
minden év harmadik hétvégéjéhez legköze
lebb eső péntekre esik, melyet mi is megün
neplünk egy kis ,,munkával". A gyerekek 
nagy igyekezettel mossák a babaruhákat, 
port törölnek, az udvaron sepregetnek, 
gereblyéznek. Meghallgattják a pedagógu
sok által előadott mesét: Nagytakarítás a 
Napnál. Az óvónénik segítségével szemetet 
szednek a séta során (a gyerekek keresik a 
szemükkel, az óvónénik szedik, megfelelő 
szelektív kukába rakják, s közben a látotta
kat megvitatják). S alakul közben a környe
zetét felelősen figyelő, azt gondozni kívánó 
attitűd.

Beszoktatás 
a Mesevölgyben

Szabóné Kárpáti Klára óvodapedagógus beszámolója

Persze hullámvölgyek lesznek, de szép 
lassan mindent és mindenkit elfogadnak,  
és a közösség részévé válnak.

„
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Hírek az iskolából
Elindultunk, avagy

 tanévnyitó az iskolában

Részlet a tanévnyitó beszédből:
„Mi, iskolai dolgozók nagy szeretettel 

és izgalommal készültünk idén is a tan-
évre, pedagógusaink átvarázsolták a ter-
meket, összerakták a tanév programjait. 
Elárulom, hogy idén sok-sok izgalmas 
programot tudtok majd együtt megvaló-
sítani. Látjátok a változásokat, sok dolog 
történt az udvaron, csatornát és gázve-
zetéket fektettek le, épül a tornaterem, és 
van bőven még tennivaló. A bejáratoknál 
tölgyfacsemetéket helyeztünk el, ezeket 
vigyétek el gondozni, hogy tegyetek egy 
lépést a klímavédelem érdekében. A cse-
meték pótlása folyamatosan fog történni. 
Iskolai kórus indításában gondolkodunk, 
ahol egy időben fognak énekelni a kórus-
tagok az énekórán maradókkal. Saját di-
áksport-egyesület alapításába kezdtünk, 
így elindul a labdás ügyességfejlesztő és 
a kosárlabda oktatása. Erősségközpontú 
iskola-programot indítunk több osztály-
ban. Pénziránytű programot terveztünk, 
valamint szeretnénk, ha elindulna a kéz-
műves udvar. Idén 353 tanuló kezdi meg 
a mai napon a tanulmányait, közülük 59 
elsős tanuló. 

Kedves Elsősök! Gabi néni, Ilike néni, 
Alice néni és Bori néni, valamint a beta-
nító tanárok nagy várakozással állnak az 
új tanév előtt, munkájukat 1-1 pedagógi-
ai asszisztens fogja segíteni, akik olyanok 
lesznek, mint a dadus nénik voltak az óvo-
dában, ők Ildikó és Zsófi néni. Higgyétek el, 
hogy itt is sokat lehet majd játszani, úgy, 
mint az óvodában, de nagyon sok dolgot 
fogtok megtanulni. Most ünnepélyesen is 
iskolánk diákjaivá fogadlak benneteket.

Kedves Tanulóink!
Egy iskola sikeressége és eredményes-

sége nem csak a pedagógusok munkáján, 
az iskola tárgyi feltételein, felszereltségén 
múlik. Nagyban múlik diákjainak hozzáál-
lásán és tanulásán is. Azt gondolom, hogy 
örülnünk kell végre, hogy egy biztonságo-
sabbnak tűnő jelenléti oktatással indulunk, 
és így is szeretnénk végigvinni a tanévet. 

Kedves Nyolcadikosok!

Utoljára álltok itt ebben az iskolában 
a tanévnyitón. Jövő ilyenkor már valame-
lyik középiskola tanévnyitó ünnepélyén 
álltok majd tele tervekkel. Idén is kellenek 
azonban tervek, azt kérem tőletek, hogy 
fogadjátok meg a kéréseket, a tanácsokat, 
hiszen az mind a ti érdekeiteket segítik. 
Tanuljatok és viselkedjetek példamutató-
an! Mutassatok mindenben jó mintát az 
itt lévő alsóbb osztályosoknak.

Szeretném bemutatni új pedagógusa-
inkat: Bálint Gáborné Csilla nénit (2.a), 
Andrónyiné Szűcs Borbálát (1.b), Illés 
Tiborné Ilike nénit (1.a), Ságiné Sebők 
Magdi nénit, aki németet fog tanítani, 
Fekete Krisztinát, aki asszisztensként 
dolgozik majd, Pavluska Vizsnyai Zsu-
zsannát, aki fejlesztőként lesz jelen, He-
vér Ferenc testnevelő tanárt, valamint 
Csiszár Károly magyartanárt. 

Szeretettel köszöntöm iskolánk új tanu-
lóit az elsősökön kívül: Hevér Krisztiánt, 
Nagy Félixet, Zotter Zsombort és Bíró Ta-
mást. 

Boldog új tanévet kívánok mindenki-
nek, a 2021-2022-es tanévet ezennel meg-
nyitom!“

Az évnyitón verset mondtak az első
sök, hangszeren játszott György Hanna, 
német verset hallhattunk Tordai Örstől, 
valamint a 6.b osztályosok remek előa
dásában élvezhettük Balogh József: Ked
ves Vakáció Barátom című írását. Idén 
sem maradhatott el Balina Gyula tanár 
úr zongorajátéka és éneke. 

Szeptemberi nyilatkozat, 
időtálló tanulságokkal

Kedves Pilisborosjenőiek!
Egyre több valótlan állítás olvasható a 

médiában, szeretném, ha megismernék a 
valóságot arról, hogy hány osztály tanu
lói voltak érintettek a járványügyi megfi
gyelés miatt.

Minden iskolakezdés nehéz, idén is 
számítani lehetett arra, hogy a vissza
térő gyerekek megbetegszenek. Nálunk 
a gyermekorvos minden beteg gyermek 

 Tanévnyitótól Olvasás estjéig

Oktatás
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gyógyulása után igazolást ír, így egyben 
látom a létszámot, a visszatérés lehe
tőségét pedig továbbítom az érintett 
osztályfőnökök felé. A beteg gyerekek 
magasabb száma még nem jelent Co
vid-fertőzést, hiszen minden ősszel nát
hásak, köhögnek. Ami egyértelmű ilyen 
helyzetben, ha igazolt kovidos személy 
jelenik meg egy közösségben, nálunk 
is ez történt. Ilyenkor kontaktkutatás
ba kell kezdeni, jelezni kell az esetet a 
Népegészségügy felé, akik határozatot 
küldenek ki a szülőknek arról, hogy a 
gyermeküknek meddig kell járványügyi 
megfigyelés alatt állniuk.

A bejelentéssel egy időben, a tankerü
leten keresztül kérelmet adtunk be az 
Oktatási Hivatalhoz a digitális oktatás el
rendelése érdekében. Ez az eljárásrend, 
amit minden iskola megkapott, e szerint 
kell intézkedni az érintett osztályokban.

Nagyon nehéz helyzet ez ilyenkor, 
sajnálom a gyerekeket, a szülőket és a 
pedagógusokat,  szeretném kifejezni ha
talmas elismerésemet a segítő hozzáál
lásukért ebben a nehéz helyzetben is.

Tény, hogy 6 osztály tanulóit kellett 
megfigyelés alatt tartani szeptember 
közepén a 15 osztályból, ebből az el
sősök tértek vissza elsőként nagy örö
münkre. A visszatérés reggelén azzal 
kezdték, hogy megmutatták a karantén 
alatt készült csodálatos munkáikat. A 
többi osztály egy héttel később jött visz
sza, ők online tanultak.  

Jó egészséget!
Üdvözlettel: Dienes Dóra

intézményvezető

Olvasás estéje az iskolában

Két éve dédelgetjük az álmot, hogy egy 
teljes estét az olvasásnak szenteljünk az 
iskolában, valami olyan varázslatos for
mában, ami az iskola falai közül biztosan 
elrepíti az olvasót is, hallgatót is a fantá
zia világába. Sajnos eddig a vírushelyzet 
mindkétszer közbeszólt. Idén úgy dön
töttünk, nem kockáztatunk, így került 
ebben az évben az olvasás estéje a prog
ramok élére. Az esti időpont ideálisnak 
tűnt, hiszen fontos volt, hogy a jól ismert 
helyszín valami egészen ismeretlen, ti

tokzatos, újszerű arcát mutassa nekünk, 
kiszakítva a napi rutinból azt, aki részt 
vesz az eseményen. Este és olvasás, ez 
olyan párosítás, ami csak jól sikerülhet, 
gondoltuk. Olvasólámpák meghitt fényé

vel megvilágított, békés zugok, süppe
dős fotelek, puha párnák, nagy gonddal 
és körültekintéssel kiválasztott izgal
mas, vicces, elgondolkodtató vagy éppen 
pihentető részletek klasszikus és kortárs 
írók novelláiból, regényeiből, verseiből, 
meleg tea és sütemény várta az érdek
lődőket szeptember 22-én este az iskola 
emeletén. Olvastunk kanapékon körben 
ülve fejlámpa fénye mellett, egy ember
ként drukkolva az osztály vesztesének; 
gyertya táncoló fényénél összebújva 
borzongtunk a tréfás, de kicsit azért 
hátborzongató kísértethistórián; növé
nyek indái közt, bolyhos zöld szőnyegen 
kuporogva hallgattuk Akela intelmeit, 
Balu bölcs tanításait; egy képzeletbeli 
szülői értekezleten rövid időre szerepet 
cserélhetett szülő és gyerek; elrepültünk 
a görög mitológia világába; raklapok és 
rekeszek közt heverészve hahotáztunk 
Rejtő Jenő halhatatlan hőseinek frap
páns párbeszédein, a fordulatos ese
ményeken; madaras versek szárnyán 

repültünk, majd tértünk vissza az iskola 
falai közé, gazdagabban, boldogabban, 
mindnyájan, akik ott voltunk, kicsit más 
emberként.

Iskolai hírek röviden
Autómentes Nap
Öröm volt látni, hogy milyen sokan 
kerékpároznak és rolleroznak hatá
rozottan, ügyesen és biztosan. A gye
rekek évfolyamonként mentek végig a 
kialakított pályán. Jó érzés volt látni, 
hogy a gyerekek szurkolnak egymás
nak és örülnek mások sikerének is. 

Tegyünk a klímaváltozás 
ellen
Magról nevelt tölgyfacsemetéket le
het vinni az iskolából. Öröm látni, 
hogy milyen gyorsan gazdára találtak 
az eddig beszállítottak.

Magyar Népmese Napja 
a suliban
 „A mese örök. A mese pedig azért 
örök, mert a közönsége is örök. Amíg 
gyerekek vannak, addig mese is lesz, 
és a gyerekek sem változnak lényege
sen, alapállásuk örök. Mert mi a gye
rek viszonya a világhoz? Meg akarja 
hódítani, és ebben segít többek között 
a mese is.” (Csukás István) 
Mi pedig nem csupán meséket hall
gattunk, hanem keresős játékok meg
oldásával tettük gazdagabbá ezt a na
pot. 
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Hírek röviden
BERUHÁZÁSOK

Halad tovább a fővárosi szennyvízhá-
lózatra való csatlakozási projekt elő-
készülete. A műszaki tervek készülnek, 
miközben Üröm község önkormányzata 
is bekerült a Környezet és Energia Ope
ratív Programból az éves fejlesztési kere
ten keresztül részesülő önkormányzatok 
közé, így lehetővé válhat, hogy bekerül
jön Üröm a konzorciumi együttműködé
si megállapodás tagjai közé, és falunk és 
a főváros között elhelyezkedő település 
csatornahálózatának szükséges bővítése 
is meg tud valósulni a projekt keretein 
belül.  

Magyar Közút Pest Megyei Igazgató-
ságán jártunk. A megbeszélés nagyon 
hasznos volt, közös ügyekről, problémák
ról és fejlesztési ügyekről egyeztettünk. 
Közös a szándék, hogy az egyeztetések a 
jövőben rendszeres időközönként meg
történjenek. 

Lazareth közvilágításának próbaüze
mei lezajlottak lapzártánkig, a kivitelező 
szakemberei fénymérési jegyzőkönyvet 
készítettek, a mérés a megvalósítási terv
dokumentáció utolsó lépése volt, melyet 
megküldtek az ELMŰ részére. Remélhe
tőleg pár hét múlva véglegesen is élvez
hetik az ott lakók és arra sétálók az esti 
fényeket. Elkészült a Telekom-hálózat ki
építése is.

A Faluház évtizedek óta hullámos 
padlója a zsibongóban megújul.

A Szedmák-ház helyén, a Tájház mel
lett létrejött falugondnoki telek sorsa 
a közösségi tervezés során fog eldőlni, 
addig is a korábbiaknál is jobban kihasz
náljuk a telket. Az udvar rendezése során 
a területet leszórták murvával és a követ
kező hetektől munkaidőben a hivatal, a 
faluház és könyvtár dolgozói oda fognak 
tudni parkolni. 

A Falónál elkészült a csapadékvíz vízel
vezető árokba tereléséhez szükséges kivi
telezés, járdaszegély és surrantó építése. 

A Kossuth térnél elkészült az útburko
lati jelek felfestése, a rácsok és a fekvőren
dőr kicserélése.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS HÍREK

Októbertől helyben is lesz államilag 
támogatott fogászati rendelés. Tavaly 
nyáron döntött a képviselő-testület, hogy 
önálló körzetet hozunk létre a faluban. Az 
ürömi képviselő-testület nyári döntése 
szerint dr. Bernád Zsolt, falunk fogorvosa 
az ürömi egészségházban 2021. október 
1-től nem fogadhat borosjenői betegeket, 
ezért berendeztünk egy fogászati ren
delőt az Egészségházban,  a Csányi Már
ta és Piros Zsuzsa doktornő, illetve And
rónyi doktor által használt helyiségben, 
mivel ott volt erre technikailag lehetőség. 
Miután az állam jelenleg a Pilisborosjenő–
Üröm közös körzetben egyelőre összesen 
30 órát finanszíroz, ezért lakosságszáma
rányosan nálunk egyelőre heti 10 órában, 
kedden és csütörtökön, de hamarosan en
nél magasabb, heti 30 óraszámban is fo
gadhatja a helyieket, ha az ÁNTSZ végső, 
hivatalos engedélyét kézhez kaptuk. 

A szociális térképhez a Pázmány 
Péter Katolikus egyetem tanárai és 
diákjai befejezték az adatgyűjtést. El
készültek az interjúk az intézmények és 
civil csoportok vezetőivel, befejeződött a 
lakosság személyes felkeresése a kérdőí
vekkel, lezárult a szeptemberi Hírmondó 
mellékletében és online kitölthető kérdőí
vek leadásának lehetősége is. Az ősz folya
mán értékelik és közzéteszik az eredmé
nyeket. Az önkormányzat megbízásából 
készülő felmérés célja, hogy feltérképezze 
a helyi szociális és egészségügyi helyzetet, 
valamint a lakosság igényeit a fejleszten
dő területekre vonatkozóan.

PÁLYÁZATI HÍREK

Nyertes pályázatok: 1 millió forinttal tá
mogatja a Kormány helyi rendezvényein
ket, szociális célú tűzifa osztásra kaptunk 
666 750 forint támogatást.

Pályázati előkészületek: Meghallgathat
tuk a falu vízgazdálkodási tervét megala
pozó projekt előkészítő tanulmánytervről 
szóló szakmai beszámolót. Az elkészült 
anyagot egy, a közeljövőben megjelenő 
pályázathoz tervezzük benyújtani. Fontos 
ugyanis, hogy egyaránt fel legyünk készül
ve a villámárvizekre és aszályos idősza
kokra, új eljárások alkalmazásával és régi 
– jól bevált – módszerek felelevenítésével.

LEGSZEBB KONYHAKERT 
EREDMÉNYHIRDETÉSE

Október 5-én este tartottuk a díjátadást. 
Stampf Ferenc és Balázs Nelli az idei nyer
tesek. Nagyon örültünk, hogy idén Feri 
bácsi is benevezett a versenybe, hiszen 
mindenki megcsodálhatja veteményesét 
a Híd utca és a Fő utca sarkán. Élettapasz
talatait is megosztotta velünk az este so
rán. A nyertesek Vágó Katalin és Lukács 
Katalin műalkotásait kapták, ezeket büsz
kén kitehetik a kerítésükre. Az est zárása
ként beszélgettünk arról is, hogy hogyan 
lehetne népszerűbbé tenni a programot. 
Részletesebb cikkel a novemberi szám
ban jelentkezünk.

SZEMÉLYÜGYI HÍREINK
Október 6-án dolgozott utoljára a Polgár
mesteri Hivatalban Pappné Fehér Anna, 
aki évtizedek óta, már nyugdíjasként is so
kat segítette a hivatali munkát, több témá
ban volt élő hely- és ügytörténeti tudás
tár. Köszönjük az eddigi közös munkát! 
Ügyeit (hagyatéki, adóértékbizonyítvány 
készítése és lakcímügyek) az adócsoport, 
illetve új kollégánk, Radványi Judit veszi 
át, aki nyáron anyakönyvvezetői és igaz
gatásügyi állásra jelentkezett hozzánk. 

Mozaik
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Mozaik

Ezúton köszönjük Bajáczky Dórának az 
anyakönyvi ügyekben a helyettesítését. 

Közterület-felügyelőt keres a Polgármes
teri Hivatal. Katona Dávid úgy döntött, 
hogy visszamegy a korábbi, nagyvárosi 
munkahelyére, ahol több a terepi és keve
sebb az irodai munka. A Mesevölgy óvoda 
pedig konyhai kisegítőt és takarítót keres. 
Álláshirdetések a honlapunkon is megtalál
hatóak.

 
MÁRTON-ÜNNEP A SZENT MÁRTON WAL-
DORF ISKOLÁBAN

Szeretettel hívjuk és várjuk a falubeli csalá
dokat névadónk, Szent Márton ünnepére. 
Közösségünk gyermekprogramokkal, fog
lalkozásokkal, játékkal, mesével, valamint 

helyi kézművesek és mesterek vásárával 
várja a látogatókat 2021. november 13-án 
14:00 órától 18:00 óráig az iskola udvarán.

a Szent Márton Waldorf Iskola közössége

KÖZMEGHALLGATÁS

Szeptember 20-án lezajlott az idei első 
közmeghallgatás mintegy 20 résztvevővel, 
online egyszerre 25-en voltak jelen változó 
összetételben.
A következő közmeghallgatásra 2021. no
vember 15-én 17 órakor, vélhetően a volt 
téglagyár épületében kerül sor (még szer
vezés alatt), melynek lebonyolítására az 
eddigi gyakorlat szerint kerül sor. 

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.

Használja a helyi 
vállalkozói adatbázist!

Célunk, hogy olyan 
közismert és köz
kedvelt, ingyenes 
vállalkozói adat
bázis jöjjön létre, 
mely erősíti a helyi 
gazdaságot azál
tal, hogy a helyiek 
helyiektől vesznek 
igénybe szolgálta
tások. 

A jelenség már 
létezik magától 
is, de sokan infor
mációhiány miatt 
nem élnek a le
hetőséggel vagy a 
Facebookon kér
nek kontaktokat. Ezért célszerűnek tűnt egy pilisborosjenői adatbázis lét
rehozása, melyre több kísérlet is volt, de a Mihály Dániel-féle megoldást  
(pilisborosjenoinfo.hu) integráltuk is a település weboldalába (pilisborosjeno.
hu), úgyhogy onnan is elérhető.

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 (ha külön nem jelezzük): Frivaldszky Bernadett, Kádár Viktor, Tömöri Balázs
Szerzők: Antal-Kővári Veronika, Antonovits Bence, Bozsódi Borbála, Bubik Szabolcs, 
Darabos Eszter, Dienes Dóra, Fiala Krisztina, Klinger Magdolna, Medvecki Réka, 
Medveczki György, Opor Csaba, Szabóné Kárpáti Klára, Tömöri Balázs, Vass László, 
Várkonyi Ágota
Nyomda: B32 Nyomda Kft.   
Felelős vezető: Deák Kinga   E-mail: szerkesztoseg@pilisborosjeno.hu
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Dobozok között
Betekintés a Művelődési Ház életébe

Az indián nyár utolsó napsugarait elrak
tároztuk, hogy erőt merítsünk belőle az 
esős, komorabb napokra és a költözé
sünk lebonyolításához. Egy felújítás, köl
tözködés örömeit és kínjait mindannyi
an ismerjük, de a nehézségeket felülírja 
az az örömteli tervezgetés, készülődés, 
amelyben már egy ideje éltünk. 

A falu háza a Fő út 30-ban, 
az 1914-ben épült 

régi iskolaépületben

A Faluház kialakításához az önkor
mányzat által  a „Magyar Falu Program 
(MFP-KTF/2020) „Közösségi tér ki/át
alakítás” címen – elnyert  (32. 814.460,-
Ft) támogatás felhasználásának átcso

portosítására kértünk lehetőséget, mert 
a felmerülő, szükséges munkálatok és 
költségeik miatt a terveinket újra kel
lett gondolni. Legfontosabb célunk az új 
könyvtár tervek szerinti kialakítása és 
berendezése volt. Az egybenyíló kama
raterem és kiállítási tér jól kigondolt és 
elkészített műszaki tervei egyelőre nem 
valósulnak meg, ezért a Fő út 16. szám 
alatti nagyterem továbbra is a rendelke
zésünkre áll a jövőben a nagyobb ren
dezvények, tanfolyamok lebonyolításá
ra. Viszont megújult térben tudjuk majd 
fogadni a bővülő tanfolyamainkra érke
zőket, valamint még több lehetőségünk 
lesz különböző közösségi események, 
programok megvalósítására. A Faluház 
melletti két kis zöldfelület és az aszfalt 
sportpályához való kapcsolódás is ígé
retes. Az októberi beköltözés után még 
lesznek kisebbnagyobb bel és kültéri 
munkálatok, melyeket igyekszünk úgy 
ütemezni, hogy ne legyenek fennakadá
sok a működésben.

Ha az épület mesélni tudna, többköte
tes könyv születhetne a falai között meg
élt sok-sok élményből, történetből. De 
mesélnek maguk a betérők is! Hatalmas 
öröm együtt nosztalgiázni azokkal, akik 
valamilyen módon ide kötődtek, akár di
ákként, akár pedagógusként. 

Több nemzedék tanult meg itt írni-ol
vasni, sajátította el az életben való helyt
állást segítő alapkészségeket, kapták 
meg a tarisznyájukba való útravalót. 

Mi is hasonló küldetést szeretnék e 
falak között megvalósítani. A közösség
hez tartozás élményét, a találkozási és 
kikapcsolódási lehetőségek biztosítását, 
az együttlét és alkotás örömét.

Továbbra is hangsúlyozzuk, hogy ked
ves szimbólumunk,  a kilincs szép jelké
pe annak, hogy az ajtónk mindenki előtt 
nyitva áll!

Átköltöztetésünkért hálás köszönet a 
Falugondnokság munkatársainak, akik 
több napon keresztül rendületlenül 
hordták a könyvesdobozokat, bútorokat. 
A régi könyvespolcaink megújulásáért, 
megszépülésért hálás köszönet Takáts 
Árpádnak, az önkéntes segítségért Szo
csevka Mariannak, Marton Ferencnek, 
Nagy Krisztinának, Balázsi Zsófinak, az 
önkormányzat adócsoportjának, Lapus
nyik Juditnak, Zalatnay Juditnak és Bá
nyai-Szalai Petrának.

Nyárzáró programjaink

A Tájház által szervezett Sváb zenés 
délután sikeréhez mi a Spitzbuben ze
nekar meghívásával járultunk hozzá, 
akik a talpalávalót biztosították. Ezen a 
délutánon, augusztus 28-án, megismer
hettük a sváb zenei és tánchagyományo
kat, a sváb vendégszeretetet. A térségből 

érkező fellépők, kórusok és tánckarok 
káprázatos műsorral ajándékozták meg 
az érdeklődőket.

A zord idő ellenére augusztus 29-én 
a bátrakból kis közönség szerveződött 
az utolsó szabadtéri vetítésünkre, ahol 
Tímár Péter Csinibaba című filmjének 
kockái elevenedtek fel és csaltak mo
solyt az arcokra. A mozi után Dér András 
beszélgetett vendégünkkel, a filmbéli Ol
gával, Tóth Ildikó színművésznővel, akit 
a születésnapján köszönthettünk. A hi
vatástudat fontosságáról, a hosszú távú 
gondolkodásról, a „kicsiben játszásról”, a 
műhelymunka és az előadások utáni bü
fés összetalálkozások hangulatáról tud
tunk meg sok érdekességet. 

Az őszi évad

Igazi bensőséges, megindító pillanato
kat élhettek át mind a felolvasók, mind a 
hallgatóság a szeptember 3-i első Okulá-

„A tavasz csak elmúlást hozhat, az ősz viszont biztosan szívderítő meg-
újulást jelent. Föltétlenül és csak azt. Az ősz feléleszti a szerelmeket, ruti-
nossá és magabiztossá tesz, az ősznek van ritmusa, míg a nyár szertelen, 
szédült és vágyakozó. A nyár a kötelező nagy érzések évszaka, míg az ősz 
a spontán és valódi örömöké.

                                                                 (Grecsó Krisztián: Harminc év napsütés)”

Művház
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Művház

ré Felolvasóestünkön. A programsorozat 
első ihletadó témája a „Földrengés” volt. 
Három fiatal, magyar kortárs drámaíró 
egyfelvonásos darabja hangzott el, ame
lyet a témákhoz kapcsolódó beszélgetés 
követett. A kiváltott érzelmek, vélemé

nyek megosztása, az együtt gondolkodás 
öröme megkívánta, hogy legyen folyta
tás. Kéthavonta új lehetőség adódik majd 
mindazok számára, akik szeretnének 
egy szereplő bőrébe bújni vagy éppen 
egy felolvasó ismerős új arcát megismer
ni. A szervezők: Medvecki Réka és Papp 
András. Az estekkel és a felolvasott mű
vekről alkotott véleményünkkel a MET
RO WORKS színházművészeti szabadis
kola drámaírói képzéseiről kiválasztott 
írók műveinek továbbjutását segítjük. 

 A XV. Ars Sacra fesztiválhoz örömünk
re idén már Pilisborosjenő is csatlako
zott. Adj már csendességet címmel 
Kővári Eszter Sára és Peltzer Ferenc 
felemelő koncertjét hallhattuk szeptem
ber 4-én a katolikus templomunkban. 

Egyházzenei műsorukat kortárs magyar 
zeneszerzők műveiből, reneszánsz, kora 
barokk darabokból és népénekekből ál
lították össze. 

 A Szenior Akadémia prevenciós 
előadássorozat szeptember 8-án kezdő
dött Jászberényi József gerontológiai ku
tató és egyetemi tanár Aktívnak maradni 
című előadásával. Vendégünk hangsú
lyozta, hogy a fizikai aktivitás mellett 
milyen fontos a kapcsolataink ápolása, 
a szellemi tréning, a napi szintű olvasás, 
a keresztrejtvény, a közösséghez való 
tartozás, a hasznosság, a megbecsültség 
érzése. A lelki és szellemimentális im
munrendszerünk erősítésére is kaptunk 
tanácsokat. A sorozat novemberben is 
folytatódik. 

 2020 altszaxofonosa és zeneszer-
zője, Tóth Viktor zenélt nekünk és me
sélt a jazz elmúlt száz évéről szeptember 
24-én a Jazz klubban. A jazzélet virtuóz 
szaxofonművésze a lélekből jövő zenéjé
vel és a bejátszott film- és hanganyaggal 
a zene szabadságát közvetítette felénk. 

Egyfajta kulcsot kaphattunk a műfaj 
megértéséhez, a zene mélyebb felfogásá
hoz és élvezetéhez. 

Gauranga Das jógaoktató és hangte
rapeuta különleges hangutazásra hívott 
minket  szeptember 25-én a második 
Hangfürdőnkön. Most újabb hangsze
rekkel – gonggal, óceándobbal, san
sulával, az afrikai hüvelykzongorával, 
furulyával, esőbottal – segített oldani a 
feszültségeket. Biztatást kaptunk, hogy a 
fürdőzés közben merjünk bátran szem
benézni a félelmeinkkel, öleljük ma
gunkhoz a sötétet is, hogy megláthassuk 
benne a fényt. Október 15-én, pénteken 
17 órakor megszépült, csendesebb hely
színen, a Faluházban várjuk azokat, akik 
szeretnék befogadni a gyógyító energiá
kat. 

A novemberi és decemberi program
jaink még változhatnak, bővülhetnek. 
Terveink szerint november elejétől 
újabb tanfolyamok is indulnak, melyek
nek pontos kezdési időpontja még függ a 
felújítási munkák haladásától. Érdemes 
figyelni honlapunkat és facebook olda
lunkat, ahol a legfrissebb információk 
olvashatók. 

Az őszi hónapokra is jó egészséget, 
kedvet kívánok! Látogassák megújult 
könyvtárunkat és szeretettel várjuk 
Önöket programjainkra!

Legyen sok spontán és valódi örö
münk!  

Fiala Krisztina 

Novemberi – decemberi tervezett programok Időpont, helyszín

Kerekes Táncház 2021. 11. 05. 18:00 óra, nagyterem

„Szenior akadémia – Tánc és mozgás időskorban  
Csordás-Novák Mária, szenior mozgásprogram vezető előadó a 50 év 
feletti fizikai mozgás fontosságára hívja fel figyelmét előadásában, konkrét 
módszereket, tréningeket ismertetve és bemutatva a közönségnek"

2021. 11.17. 17:30 óra, nagyterem

Jenő napi koncert – a zeneiskola tanítványainak ünnepi koncertje 2021.11.19. 18:00 óra, nagyterem

Okuláré Felolvasóest 2021.11.21. 19:00 óra, Faluház

Adventi Fabrika 2021.12.03. 16:00-18:00, Faluház

Kerekes Táncház 2021. 12.03. 18:00 óra, nagyterem

Hangszersimogató karácsony – Bársony Bálint és zenekarának családi 
koncertje 2021.12.12. 10:00 óra, nagyterem

Zeneiskola karácsonyi előadása 2021.12.17. 18:00 óra, nagyterem
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Francia romantikus könyvek:

Szőlőskert Provance-ban – Ruth Kelly 
Titok Párizsban –  Karen Swan 
Sophie Valroux titkos francia receptjei – Samantha Vérant 

Mi kell a tökéletes kikapcsolódáshoz?
Gyönyörű környezet, ahova elutazhatunk, titkok, amiket felfedez
hetünk, útkeresési és újrakezdési gondolatok, bájos és kedves 
társaság, megfűszerezve egy cseppnyi romantikával, desszert
ként a francia konyha finomságaiból válogatva, és mindezt egy 
pohár finom borral leöblítve.
És ha még mindez Párizsban, Provence-ban, vagy a kastélyokkal 
átszelt dél-franciaországi vidéken történik velünk, egy csodálatos 
környezetben kalandozva, akkor biztosak lehetünk benne, hogy 
szép és pihentető utazásban lesz részünk.
 
Az elmúlt két év egyik legfontosabb könyve Sally Rooney Nor-
mális emberek című regénye.
A fiatal brit írónő másfél éve robbant be az irodalomba Baráti be

szélgetések című könyvével, amely azóta 
is sikerlistás a világ soksok országában, 
2017-ben pedig elnyerte vele a Sunday 
Times legjobb fiatal írónak járó díját. A 
Normális emberekkel azután végleg be
futott, Rooney-t már nem az irodalom 
legnagyobb reménységei, hanem legna
gyobb alakjai közt tartják számon sok-
sok országban.
A regényt Man Booker-díjra jelölték, a 
Times az év regényének nevezte, aho
gyan a Waterstones, Anglia legnagyobb 

bolthálózata is megválasztotta az év legjobb könyvének. 
Bámulatos és bölcs fejlődésregény, egy magasfeszültséggel lesúj
tó első szerelem története. 
Az iskolában Connell és Marianne szinte kerülik egymást. Con
ell igazi közösségi ember, az iskolai focicsapat sztárja, Marianne 
magányos, büszke és visszahúzódó lány. Amikor Connell elmegy 
a Marianne-ék házában dolgozó édesanyjáért, különös, megmá

síthatatlan kapcsolat jön létre a két tinédzser között, amelyet el
tökélten titkolnak. Érettségi után mindketten ugyanarra az egye
temre kerülnek, és a későbbi években sem sodródnak el egymás 
mellől. Kapcsolatuk egyre összetettebbé és ellentmondásosabbá 
válik, kimondatlan feszültségekkel telítődik.
Sally Rooney szűkszavú, visszafogott prózájában briliáns pszi
chológiai érzékkel, olykor kegyetlen, máskor gyengédebb jelene
tekben mutatja be a vidéki kisvárosból származó, eltérő vagyoni 
helyzetű két fiatal társadalmi beágyazottságát, családi hátterét és 
baráti körét.

Baráti beszélgetések - Sally Rooney
 „Igazi kultuszsiker... a megcsalás és a barátság pontos, élethű ko
médiája.” – Entertainment Weekly
Frances hidegfejű, szenzitív fiatal nő, Dublinban tanul, írói pályá
ját építgeti. Legjobb barátnője a szépséges Bobbi, aki öntelt és hiú 
ember. Egyik este megismerkednek egy ismert fotóssal és egyre 
közelebb kerülnek hozzá. Frances be kell vallja magának, meny
nyire imponál neki az idősebb nő ízléses otthona és jóképű férje, 
Nick. Frances és a férfi flörtölni kez
denek, de kalandjuk, ami kezdetben 
szórakoztató csacskaságnak tűnik, 
később fájdalmas érzésekhez vezet...
A Baráti beszélgetések hibátlanul 
megkomponált, csalafinta humorú 
történet a fiatalok életének veszé
lyes pillanatairól, hiteles érzéseikről. 
Rooney regényében feltárja, milyen 
bonyodalmakat szülhet a nők közötti 
barátság.

Várunk minden régi és új olvasót a felújított könyvtárban
 a régi iskola épületében!
Új címünk : Pilisborosjenő Fő út 30.
Telefonszámunk : 06-30-760-3865
E-mail: konyvtar@pilisborosjeno.hu
Nyitva tartás :  hétfő: zárva
                           kedd, csütörtök: 13.00 – 18.00
                           szerda, péntek:  8.00  – 13.00

Könyvajánló a megújult 
könyvtárból

Mondja el, mit olvasna szívesen, a könyvtár beszerzi!

hírmondó


