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Ahol a Föld az Éggel összeér

Nem szeretem a régiek ünnepe utáni ha-
mis sóvárgást, tét nélküli nosztalgiázást. 
Havazás, száncsengő, harangzúgás. Mintha 
hajdanán minden tisztább, emelkedettebb, 
őszintébb lett volna. A múlt se nem jobb, se 
nem rosszabb a jelennél, csak más volt. 

Manapság túl sok a mesterséges fény, a 
zaj, a nyüzsgés, a szaladgálás. A marketinge-
sek és kereskedők csillogó-villogó kelléke-
ikkel és kifogyhatatlan leleménnyel sokszor 
már októberben igyekeznek megteremteni 
az ünnepi hangulatot. Nagy erőkkel folyik a 
világ varázstalanítása. El lehet menekülni, 
megúszni ennek minden terhét, mintha az 
ünnep egyenlő lenne a megérdemelt pihe-
néssel, nyaralással, vurstlival, szórakozás-
sal, de nem erről szól az igazi ünnep.

A kiút talán a kínai esőcsiná-
ló történetében rejlik, hiszen a 
nyugati gondolkodásmóddal, a 
haladással szemben a keletié a 
harmónia megteremtése.

„Egy kínai faluban hosszú idő 
óta nem esett az eső, amikor is 
elhívták az esőcsinálót. Az esőcsi-
náló elfoglalta a szállását, és sem-
mi különöset nem tett: semmi ceremónia, 
semmi mágia, ki sem mozdult, nemsokára 
mégis eleredt az eső. Amikor a falusiak kér-
dezték, hogyan csinált esőt, azt válaszolta: 
Az ilyesmit nem csinálja az ember. Az jön, 
ha a dolgok természetes harmonikus rend-
jük szerint állnak.”

A nyugalom, belső béke eléréséhez 
számtalan mód, eszköz kínálkozik: jóga, 
meditáció, imádság, elvonulás, beszélge-
tés. Divat lett a lassítás (slowtime), a tu-
datos jelenlét (mindfulness), az erdőfür-
dőzés, a különböző életmódprogramok, 
amelyek mind az egyensúly, a nyugalom, 

a harmónia megtalálására irányulnak. Az 
egyik legősibb módja önmagunk és mások 
megismerésének, a belső béke és harmó-
nia megteremtésének a művészetek élve-
zetén és ezen belül a történetek olvasásán, 
hallgatásán és elmesélésén keresztül ve-
zet. 

Egy ismert zsidó közmondás szerint „Is-
ten azért teremtette az embert, mert sze-
reti a mesét.” A modern kognitív pszicho-
lógia kutatásai is azt támasztják alá, hogy 
az emberi agy működése nem a logikára, 
hanem a történetek értésére van progra-
mozva. Az elmúlt évtizedek agykutatási 
eredményei megerősítik a pszichológusok, 
irodalmárok, szociológusok feltételezése-
it: minél több történetet olvas valaki, annál 
empatikusabb lesz másokkal. Ha igazán 
megérint, transzba ejt bennünket egy tör-
ténet, ennek hatására csökken a feszültség 
és a szorongás, és növekszik az életerő és 
életkedv. 

A történetek gyógyító erejét nem 
a modern tudományok fedezték 
fel. Nyugat-Afrikában például, ha a 
faluban valaki beteg lesz, a gyógyí-
tó elmegy hozzá és először feltesz 
három kérdést: „Mikor énekeltél 
utoljára? Mikor táncoltál utoljára? 
Mikor mondtál el utoljára egy tör-
ténetet?

Kezdjünk bele ma a történetünkbe: ol-
vassunk, meséljünk, beszélgessünk, és ha 
megtaláltuk az egyensúlyt önmagunkban 
valamint önmagunk és a világ között, eljön 
a pillanat, amikor a Föld közelebb kerül az 
Éghez, és képesek leszünk igazából megél-
ni, átélni az ünnepet a maga valójában.

Falunkban élőket kérdezünk meg arról, hogy miképpen élnek meg jeles napokat, ünne-
peket, vagy mit ad nekik az adott hónap, évszak. December apropóján Darabos Esztert 

kértük meg, hogy ossza meg velünk gondolatait.

Mikor énekeltél utoljára?  
Mikor táncoltál utoljára? Mikor 
mondtál el utoljára egy történetet”

„

Jövő évi naptár
– 16-17. oldal

Halottainkra emlékezünk
– 2-3., 14-15. oldal

„Táncolni kell, uram, a zene majd 
csak megjön valahonnan...” 

(Nikosz Kazantzakisz)
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Majer Róbert emlékére
Szegedi Ferenc és Perlinger Györgyi búcsúja

Mayer Róbert büszke ember volt – ez 
jut eszünkbe először, ha rá gondolunk. 
Büszke volt a családjára, szerette a hazá-
ját és hitt Istenben!

Robi itt született szeretett falujában, 
Pilisborosjenőn, 1937. december 20-án 
egy sváb család negyedik gyermekeként. 
Édesanyja Gier Mária, édesapja Mayer 
Róbert szikvízkészítő mester. A három 
lánytestvér után nagy öröm volt a fiú ér-
kezése és az édesapa után a Róbert nevet 
kapta. A hagyomány folytatódik, hiszen 
Robi külföldön élő unokája a nagyapa 
után a Róbert nevet viseli.

Robi haláláig ápolta és óvta a sváb 
örökségét, a zenéket és helyi dalokat 
lelkesen gyűjtötte és lejegyezte, minden 
erejével támogatta a Svábház létrejöttét.

Az 1982-ben összeállt Deutschklub 
Singkreishoz 1988-ban csatlakozott, 
amely hagyományőrző énekkar 1997-
ben lett Deutschklub Pilisborosjenő/
Weindorf néven egyesületként bejegyez-
ve.

Robi 1997-ben vonult nyugdíjba, a 
MÁV-nál dolgozott fejlesztési mérnök-
ként. Kiváló szakember és feltaláló volt. 
Számítógépes ismereteivel igyekezett 
modernizálni az énekkar működését a 
háttéranyagok, CD-k és írott anyagok ar-
chiválásában.

A Vasfüggöny lebomlása hozta el az 
igazi áttörést életében, hiszen 1990-ben 
indult az elsők között az önkormányzati 
képviselőválasztáson és 2006-ig mindig 
újra és újra választották. Általános véle-
mény volt akkori képviselőtársai köré-
ben, hogy Robi igazi lokálpatrióta volt!

Fáradhatatlanul dolgozott, hogy az 
óvodánkban és az iskolánkban minél na-

gyobb hangsúlyt kapjon a német nyelvi 
oktatás, a sváb szokások és ünnepkörök 
népszerűsítése. A 2006-ban felszentelt 
Sváb Tájház megvalósításában Robinak 

elévülhetetlen érdemei voltak 
(pénzügyi, tervezési és jogi segít-
ség).

2001-ben vette át Gröschl Gyu-
ri bácsiéktól Robi a Deutschklub 
Singkreis elnöki tisztségét, mely-
nek felelősségét 2017-ig viselte, 
rengeteg külföldi és belföldi fellé-
pést szervezve, számtalan ének- és 
tánckar visszahívásával egyetem-
ben. Mindig, minden fellépésen 
hangsúlyozta, hogy mi nem egy ta-
nult énekkar vagyunk, hanem ha-
gyományőrző sváb dalkör, amely-
nek tagjai őseik dalait éneklik úgy, 

ahogy azt Weindorfban szokták.
Szülőfalujáért végzett fáradhatatlan 

munkájáért, a sváb kultúra megőrzésé-
ért és ápolásáért érdemei elismeréseként 
2010-ben díszpolgári címet kapott. 

2015-ben megkapta az ÉMNÖSZ 
(Észak-Magyarországi Német Önkor-
mányzatok Szövetsége) elismerését is, 
a Für das Ungarndeutschtum in Region 
Nord-díjat.

Robi haláláig ápolta és óvta a sváb örökségét, a 
zenéket és helyi dalokat lelkesen gyűjtötte és lejegyez-
te, minden erejével támogatta a Svábház létrejöttét.

„

Sváb sarok
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Sváb sarok

Végezetül, búcsúzásképp fogadd szo-
morú énekünket, melyet temetéseknél 
a sírba helyezéskor szoktunk énekelni. 
Mély fájdalommal búcsúzunk Tőled a 
Német Önkormányzat Képviselőtestüle-
te és a Deutschklub Sinkreis Pilisboros-
jenő/Weindorf  énekkar tagjai nevében: 
Büszkék vagyunk Rád!

Szegedi Ferenc 
(Német Önkormányzat elnöke)  

és Perlinger Györgyi 
(Deutschklub elnöke)

Közelebb, közelebb, Uram, hozzád!
Boldogan ölelem keresztedet át.
Édes lesz az nekem, hisz te fogod kezem.
Közelebb, közelebb hozzád, Istenem!

Repeső szárnyakon, felhőkön át,
A csillagok fölé, fel, Uram, hozzád.
Melletted a helyem, ó emeld a szívem.
Közelebb, közelebb hozzád, Istenem!
Näher, mein Gott, zu Dir,/Näher zu Dir!
Drückt mich auch Kummer hier,/Drohet 
man mir, 

Soll doch trotz Kreuz und Pein,/Dies mei-
ne Losung sein. 
Näher, mein Gott, zu Dir,/Näher zu Dir!

Geht auch die schmale Bahn,/Aufwärts 
gar steil, 
Führt sie doch himmelan/Zu meinem 
Heil.
Engel so licht und schön,/Winken aus 
sel'gen Höhn:
Näher, mein Gott, zu Dir,/Näher zu Dir!

Megújultak 
a Kálvária keresztjei
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Adventi 
gondolatok

Tömöri Balázs ünnepváró gondolatai

Az év végéhez közeledve ezúttal 
nem folyamatban lévő pályá-
zatokról, projektekről, közmű- 
és infrastruktúra fejlesztésről 
szeretnék írni. Azt valahogy 
nem érzem a közelgő ünnepi 
időszakhoz illő témának. Pedig 
lenne mire kitérni, de ezekről a 
témákról több szó esett a köz-
meghallgatásokon, a heti videó-
jegyzetben, a második év esemé-
nyeire visszatekintő Hírmondó 
cikkben. 

Nagyon örülök, hogy az év 
utolsó hetei kezdődnek hama-
rosan. Jó (lesz) egy kicsit lelassí-
tani, végiggondolni az évet, éle-
tünk alakulását. Nemcsak a saját 
és családom körében történt 
változásokra gondolok, hanem 
azokra a sokszor hihetetlen, fur-
csa sorsú, különleges élethely-
zetben lévő falubeliekre, akikkel 
év közben fogadóórán vagy ép-
pen a falut járva találkoztam, és 
megtapasztaltam, hogy milyen 
összetett, sokféle is a falu népe.

Annak ellenére, hogy tapaszta-
lataim szerint sokan azt gondol-
ják, hogy falunkban leginkább 
jól szituált, megélhetési gondok-
kal nem küzdő emberek élnek, 
sajnos ez nem teljesen így van. Je-
lentős a száma azoknak, akik vagy 
magányosan, vagy családi körben 
ugyan, de olyan nehéz élethelyzet-
ben vannak, vagy olyan problémá-
val küzdenek, amelyben jól jön a 
külső segítség, tanács, odafigyelés. 

Nagy szükség van hivatalunk család-
segítő szolgálatára, minden jószándékú 
civil, lakossági kezdeményezésre - legyen 
az tartós élelmiszergyűjtés, ünnepi cipős-
dobozos célzott ajándékozás, adventi és 
karácsonyi közösségi kulturális- és spor-
tesemények. Nagyon örülök, hogy Klinger 
Magdi visszatért, és látom, hogy Rafai 
Erzsivel, Petromán Anikóval kiegészülve 

tényleg mindent megtesznek, hogy min-
den nehézsorsúnak is jobb Karácsonya le-
gyen! Jó látni a sok civil kezdeményezést, 
akik változatos módon, sokféle eszközzel 
segítenek, ahol tudnak! Köszönöm, hogy 
az ünnepi készülődés mellett, önkéntes 
munkában megvalósuló adománygyűjtő 
kampányok szervezésére és lebonyolítá-
sára is jutott idejük!

Így év végén mindig több 
lehetőség van, hogy a roha-
násból kilépve megálljunk, 
elbeszélgessünk akár olya-
nokkal is, akikkel év közben 
ritkán sikerült. Korábban 
elképzelhetetlen folyama-
tok történnek, egészségünk, 
munkahelyek is veszélybe 
kerülnek a koronavírus mi-
att, emberi sorsok hirtelen 
másként alakulnak - van mit 
átbeszélni, átgondolni. Miért 
ne lehetne az az idei elhatá-
rozásunk, hogy a fizikai tá-
volságtartást lelki közelebb 
kerüléssel ellensúlyozzuk, s 

megismerjük egymás prob-
lémáit is?

Ilyenkor döbbenünk rá 
arra is, hogy milyen nagyon 
jó nekünk, hogy mindezt 
akár úgy is megtehetjük, 
hogy közben a Kevély körüli 
körözésen, a falunkat körül-
vevő csodálatos természeti 
környezetben, jó levegőn 
mozogva még egészségün-

kért is teszünk, ledolgozzuk a beigli-sze-
zon következményeit!

Kívánok minden Falubelinek áldott, 
békés Karácsonyt és legfőképpen jó 
egészséget, boldogságot, sikereket és 
szerencsét az Új Esztendőre a hivatal és 
az önkormányzati intézmények dolgozói, 
valamint a képviselő testület nevében!

Miért ne lehetne az az idei elha-
tározásunk, hogy a fizikai távolságtar-
tást lelki közelebb kerüléssel ellensú-
lyozzuk

„

Jegyzet
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Ünnep

Karácsonyi 
mese

A helybéli Máté Krisztina verse, amely szintén 
meghallgatható a tavalyi mesevidók között

Volt egyszer egy falucska vagy 
város talán, ki tudja, csodaszép 
volt és pont ott lapult a Nagy-
Hegy lábánál, éppen ott, ahol 
az út jobbra fonódik, aztán meg 
balra, át a kis hídon a patak fe-
lett, burjánzik egyre-másra, fel-
néz egy-két padlásra, no, pont 
ott történt az eset. Esteledett, a 
világ elcsendesedett, és kis ab-
lakocskák kezdtek nézni kifelé 
a világra. 

Volt bennük templomocska, 
fenyőfa, piros zsák és korcsolya, 
kicsi szívek, fenyőág,
rénszarvas s más legendák.
Itt ő elégedetten ballagott, 
csendben, éjjel s hallgatott, 
a falak vajon mit mesélnek?
Van itt tánc meg dal meg ének? 
Vannak szüreti nagy napok, 
látogatnak templomot? 
Járnak-kelnek emberek? 
Kisebb-nagyobb termetek? 

Ki kérdezi, ki lehet?                              
A hegy küldött egy szellemet?                             
Igen, talán így lehet?
kőszikla mélyéből apróka?
vidám, dacos, torkos, pockos és 
bozontos apóka,
ő járkál itt fel s alá
benézeget pad alá,
kedves arca elmereng, 
s egyszer csak feldereng!
Igen, ő volt, ki álldogálva,
az út szélén azt vizsgálva,
ki ide lakni jő,
vár -e rá fényes jövő.

Ő volt az, ki száz éven át
nyelte ott az út porát
és kérdezte, ki arra járt, 
tehetsége miben állt.
Hogy hol volt ez, tán a Dunánál?
vagy a Mississippi folyónál
vagy az Isar volt az, ó be kár, 
vagy az Atlanti óceán?

Mivel a mesében van otthona….
ott ugye bármi megtörténhet, 
valamilyen folyó, hegy mellett
játszódik tovább a történet...
Ott állt ez a torkospockosdacó-
ka hegy mélyéből igen kedves 
apóka, annak szólt, ki arra lova-
golt, sétálgatott vagy kutyagolt:

„Tud-e festményt vászonra ken-
ni, üvegékszert csilingelőt szí-
vekbe csenni?
Tud-e varrni, teljesítni vágyat,
s horgolni egy angyalszárnyat?
Kerámiát formázni tud-e,
netán kosárkát fonni fog-e?
Vagy az ének megy-e néked? 
S barkácsolni asztalt, széket?
Tud-e adni, tenni-venni,
Gyerekeket terelgetni?”

Állt ott akkor apóka
több száz évig volt dolga,
beengedje, ki ezt tudja,
ennyi volt hát az ő gondja.
Ha a válasz nemleges,
az sem volt épp semleges,
mert annak szíve igen nagy volt,
mosolya pedig arany volt,
az is jöhetett, ki szemlélte  a kék 
eget,
vagy ki szorgalmasan éjt és nap-
pal
együtt kelt a madarakkal,
vagy ki lovat etetett,
vagy szavalt zengő verseket,

Ott ezen a szép környéken, 
laknak sokan, csendben, szépen
Kis-nagy szívük megremeg, 
úgy várják az Ünnepet,
és az Új Évet, mely észrevétlen
az utcákon, erdőn, réten
reményt hozni jő majd el
Új álmokat hoz majd el, 
S minden rosszat elseper!
Nevess, lépdelj, énekelj!

Adventi mesék 
falubeliektől

Tavaly nagyon sokan vállalták a 
helyiek közül, hogy leülnek kame-
ra elé és mesélnek borosjenőiek-
nek. Tették ezt azért, hogy mert 
nem tudtunk találkozni egymással 
személyesen adventben, de mégis 
szerették volna, hogy kapcsolód-
junk valahogy. Ezekből a mesékből 
állítottunk össze egy adventi örök-
naptárat, mely idén is remekül használható. Üljünk hát idén 
is az adventi koszorú mellé és hallgassuk egymás meséit!

www.pilisborosjeno.hu/adventi-naptar

Minden napra egy videó
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Engedélyt kérni a jegyzőtől lehet, a rendelet 
mellékletét képező engedélykérelemmel, 
melyet a www.pilisborosjeno.hu honla-
pon, az önkormányzat -> rendeletek -> ha-
tályos rendeletek egységes szerkezetben 
tárgy szerint fül alatt találnak meg.

A rendelet életbe léptetésekor megfogal-
mazott cél volt a visszajelzések gyűjtése. 
Szeretnék köszönetet mondani azoknak a 
lakosoknak, akik meglátásaikkal, vélemé-
nyükkel segítették a rendelet csiszolását, 
finomítását. Éppen e cikk írásakor összeg-
zem a kapott észrevételeket, melyek alap-
ját képezik a következő képviselő-testületi 
ülés elé vitt módosító indítványcsomag-
nak. Szerencsésnek érzem, hogy egy ilyen 
fontos, mindnyájunkat érintő szabályt ez-
által közösen formálunk olyanná, mely leg-
inkább szolgálja a közösség érdekét.

A rendelet életbelépése óta több ügy is 
elindult. Sajnos bírságolásra is volt példa: 
az Ezüsthegyi úton idult engedély nélküli 
telektisztításnak 2 köztéri és 28 telken álló 
fa esett áldozatul. Az eset jól példája an-
nak, ami miatt a rendeletet megalkot-
tuk: új ház építése miatt válogatás nél-
kül borotválták tarra a teljes területet. 
A kivágott fák törzsátmérője alapján 
a pótlás mértéke 162 fa, vagy ennek 
4.050.000 Ft értékű megtérítése, 
ugyanis a rendelet értelmében enge-
dély nélküli fakivágás esetén a pótlás 
mértéke a rendes mennyiség duplája. A 
lakossági bejelentést követően a helyszín-
re érkezve a tulajdonos végig együttműkö-
dött, segítette a felmérést, és törekedett a 
közös megegyezésre. Ennek eredménye-
ként a jegyző a két köztéri fa kivágásáért 
bírságot szabott ki, a magánterületen álló 
fák pótlását a tulajdonos részben magán, 
részben közterületen vállalta. Közös meg-
egyezéssel ennek helyszínéül a Tücsök ut-
cát jelöltük ki, így létrejön a Tücsök utcai 
lakosok által kért fasor.

A rendelet kapcsán felmerült néhány kér-
dést szeretnék megválaszolni:

„A kertemben azt csinálok, amit aka-
rok. Miért akar beleszólni az önkor-
mányzat?”

Egy település növényállománya szabá-
lyozza a helyi mikroklímát, hat a levegőmi-
nőségre, a hőmérsékletre, a páratartalom-
ra, a légmozgásra. Minden egyes fa, ha csak 
kis mértékben is, de hatással van a faluban 
élő valamennyi emberre, ezért a fák meglé-
te és állapota joggal tekinthető közügynek, 
függetlenül annak elhelyezkedésétől. Ez a 
szemlélet Nyugat-Európa-szerte elterjedt, 
de itthon is számos település rendelkezik a 
miénkhez hasonló szabállyal. 

„A 25.000 Ft-os pótlási ár túl magas, a 
csemete alig párezer forint!”

A pótlás pénzbeli megváltása esetén nem 
csak a fa árát kell megfizetni, hanem a tele-
pítésével járó további költségeket: az ezzel 

foglalkozó személy munkáját, a szállítást, 
az ültető gödör ásását, szükség esetén a 
támasztékot, az öntözést, sőt adott eset-
ben a geodéziai mérést is.

„Egy elhanyagolt telek esetén irreá-
lis, milliós összeget kell fizessek csak 
azért, mert rendet tettem?”

A rendelettel arra szeretnénk ösztönöz-
ni a tulajdonosokat, hogy a láncfűrész be-

indítása előtt gondolják át, hogy az új hasz-
nosítás miatt biztosan minden fát ki kell-e 
vágni. Egy elvadult kertből a sarjak és a fu-
tónövények visszavágása után gyakran ér-
tékes fák tűnnek elő, melyek csak metszést 
igényelnek és az új kert díszévé válnak. A 
kert elvadulását okozó sarjak jellemzően 
5 cm törzsátmérő alattiak, tehát kivágásuk 
nem engedélyköteles tevékenység. 

Antonovits Bence

Első tapasztalatok a fák 
védelméről szóló rendeletről

2021. szeptember 16-án életbe lépett falunk fák védelméről szóló rendelete. 
A jogszabály értelmében Pilisborosjenő község területén köz- és magánterü-

leten fát kivágni csak engedéllyel szabad. 

Kérdések és válaszok

Maradjon falunk a természet része

Minden egyes fa, ha 
csak kis mértékben is, de 
hatással van a faluban élő 
valamennyi emberre

„

Jogaink
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Bevonás

Közösségi tervezés 
Pilisborosjenőn 

A településfejlesztési koncepció készítése zajlik

Pilisborosjenő Község Önkor-
mányzata meg kívánja újítani 
a településfejlesztési kon-
cepcióját, ami hosszú távon 
meghatározza a községben 
megvalósuló fejlesztéseket. 
A koncepció célja, hogy az 
önkormányzati döntéshozók 
és a lakosság számára olyan 
dokumentum legyen, amely 
tartalmazza Pilisborosjenő 
jövőképét és hozzásegíti a 
település fejlesztéséért fele-
lős politikusokat a megfelelő 
döntések meghozatalához. 
A koncepció feladata, hogy 
rögzítse a hosszú távon elé-
rendő célokat, melyek meg-
alapozzák a község korszerű 
és harmonikus, a lakosság 
érdekeit szolgáló fejlődését. 
A koncepció tervezési folya-
mata megkezdődött, a tervet 
a Völgyzugoly Műhely Kft. 
munkatársai készítik közös-
ségi részvétellel.

A közösségi tervezés lezaj-
lott állomásai Pilisborosje-
nőn igen jó hangulatban tel-
tek, a résztvevők egymást és 
az eltérő véleményeket tiszte-
letben tartva, mások vélemé-
nyét meghallgatva folytattak 
eszmecserét. A lakosság igen 
nagy számban vett részt eze-
ken az alkalmakon, a fórumot 
vezető képzett mediátorok 

és a munkát segítő tervezők 
szerint ilyen nagy résztvevői 
létszámmal koncepcióalko-
tás folyamatában még nem 
találkoztak. Jól példázza ez a 
lakosság érdeklődését és ki-
magasló aktivitását a telepü-
lésen.

2021 őszén négy alkalom-
ból álló nyitott fórumsorozat 
zajlott. Szeptember 21-én 
Pilisborosjenő erősségeit és 
gyengeségeit (fejlesztendő 
területeit) tárgyalta a több 
mint hatvan megjelent la-
kos, illetve a község életében 
egyéb fontos (pl. a községben 
gazdasági) szereplő. Szep-
tember 27-én az első fóru-
mon elhangzottak, illetve a 
pár évvel korábban zajlott 
közösségi tervezési folyamat 
alatt megállapítottak alapján, 
ún. fő témák adták az este 
vezérfonalát. Az asztalbeszél-
getések során a résztvevők 
által megtárgyalt fő témák a 
közösségépítés, a párbeszéd, 
az együttműködés erősítése, 
Pilisborosjenő arculatának, 
identitásának erősítése, a ter-
mészeti környezet megóvása, 
a szelíd turizmus, a helyi gaz-
daság és a közösségi terek, 
épített környezet fejlesztése, 
valamint a modern techno-
lógiák témája volt. Október 

4-én a résztvevők az első két 
fórumon elhangzott ötletek, 
javaslatok csoportosítása 
által kialakult, ún. temati-
kus célok közül megjelölték 
a személy szerint számuk-
ra legfontosabb célokat. Az 
este további szakaszában a 
fő témákon belül azokról a 
tematikus célokról zajlott a 
beszélgetés, amelyek a leg-
fontosabbnak tűntek a részt-
vevők súlyozása alapján. Az 
asztalbeszélgetés során a 
tematikus célokat kiegészí-
tették, azokhoz kapcsolódó 
új intézkedéseket és beavat-
kozásokat jelölhettek meg. Az 

(egyelőre) utolsó állomáson, 
október 25-én a résztvevők 
területi bontás (Üröm felőli 
területek, Külső-Bécsi úti te-
lepülésrész , ófalu, az erdő- és 
a mezőgazdasági területek, 
Várvölgy) szerint beszélget-
tek, a térképek felett konkrét 
intézkedéseket, beavatkozási 

területeket fogalmaztak meg.
A fórumokon elhangzotta-

kat a koncepció alkotói ösz-
szegzik, azokat a tervezési 
folyamat során alkalmazzák, 
„átfordítják” a koncepció mű-
fajára. Jelenleg a tervezők a 
koncepció célrendszerét állít-
ják össze, melyet majd az ön-
kormányzattal is megtárgyal-
nak. Amennyiben a tervezés 
folyamata megkívánja, előfor-
dulhat még egyes résztéma-
körök széles körben történő 
egyeztetése. A kidolgozott 
koncepció véleményezését 
nem csak a kötelező szervek 
fogják végezni, hanem ‒ a ma-

ximális partnerség elve men-
tén ‒ a lakosság észrevételeit 
is meghallgatják.

Horváth Ágnes mediátor
Völgyzugoly Műhely

Tervezők szerint ilyen nagy részt-
vevői létszámmal koncepcióalkotás 
folyamatában még nem találkoztak

„
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Köszönjük mindazoknak, akik elfogad-
ták meghívásunkat és velünk ünnepelték 
az október 8-9-i hétvégén az új könyvtá-
runk megnyitását.

A képes beszámolónkhoz néhány sor-
ban szeretném összefoglalni a két nap 
eseményeit azok számára, akik nem tud-
tak eljönni, és szeretnénk megköszönni 
a segítséget önkénteseinknek is. 

A kilincs szép jelképe annak, hogy ka-
punk mindenki előtt nyitva áll! Jöjjenek, 
kölcsönözzék a falu könyveit, nézzék 
meg páratlan kiállításunkat, látogassák 
programjainkat, tanfolyamainkat! Szere-
tettel várunk minden korosztályt!

A Faluház pályázati pénzéből, Bozsódi 
Zsolt belsőépítész tervei alapján meg-
újult könyvtárunk idén már boldogan 
és örömmel csatlakozott az Országos 
Könyvtári Napok 2021 rendezvényeihez 
gazdag, színes programjaival.

Tömöri Balázs polgármester október 
8-án pénteken 18 órakor ünnepélyesen 
megnyitotta a falu könyvtárát. Köszöne-
tet mondott mindazoknak, akiknek ré-
sze volt ennek a csodálatos új közösségi 
térnek a létrehozásában. 

A beköltözés lebonyolításáért hálás 
köszönet munkatársaimnak, a Falugond-
nokságnak, az Era-Joci Generálkivitelező 
Kft. mestereinek és Szecsányi Lászlónak. 

Új bútorainkat az NKA szakmai eszköz-
fejlesztés és korszerűsítés pályázatán el-
nyert összegből vásároltuk. A pályázatot 
Brinza Krisztina, Bozsódi Borbála és Szi-
lák Hajnalka állította össze. A könyves-
polcok feliratai Takáts Árpád fafaragó 
művész munkái.

Programjaink

Köszönjük a zenei utazást 
Sándor Donátnak, a zeneiskola 
gitártanárának, aki a falunkbeli 
Richter Sára textilművész Lebe-
gő könyvek című kiállításának 
megnyitóján zenélt nekünk.

Az itt kiállított Ismeretlen 
című könyvsorozat öt éve, 2016-ban ké-
szült. Kiinduló ötletét egy a Terézvárosi 
Plébániatemplom előtti szemetes kon-
ténerben talált, kidobott, elsárgult irat-
köteg adta. Richter Sára a falakon a leg-
újabb alkotásait is bemutatja. Az egyedi 
és különleges, szemet-szívet-lelket gyö-
nyörködtető kiállítás a könyvtári nyitva-

tartási időben látogatható.
A megnyitó után a megje-

lenteket vendégül láttuk és be-
szélgetésre invitáltuk, amelyen 
Papp András bemutatta az Oku-
láré projektet. A jelenlévők részt 
is vehettek az Okuláré plusz Fel-
olvasóesten, ahol a „Falak” volt 
a téma. Igazi, mély beszélgetés 
követte a két dráma felolvasását.

Egész napos nyílt nappal vártuk az 
érdeklődőket október 9-én szombaton 
10:00 órától.

• 10 és 15 órakor Takáts Árpád önkéntes 
mesemondó, Papírszínházi Meséivel 
varázsolta el a legkisebbeket.

• 11 órakor Varró Dani volt a vendégünk 
A Maszathegyen innen és túl című csa-

Könyvtárunk 
új helyre költözött

Állomások és az ünnep

A kilincs szép jelképe 
annak, hogy kapunk mindenki 
előtt nyitva áll

„

Településfejlesztés
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Településfejlesztés

Lazarethi aktualitások
A Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési Bizottság beszámolója

1. Befejeződött a közvilágítás kiépíté-
se - a próbaüzem alatt már látható 
volt, hogy miként fog működni. A 
műszaki átadás sikeres volt, most a 
szolgáltatóra várunk, hogy befejez-
zék az adminisztrációt, és felkap-
csolják véglegesen a lámpákat. 

2. Elbírálás alatt az út és felszíni vízel-
vezetés tervezői felhívása: a beérke-
zett 3 ajánlat elbírálása várhatóan 
néhány héten belül befejeződik.

3. Az év során többen is szerződést 
kötöttek az Önkormányzattal, volt 
aki a jelzálog levétele miatt a teljes 
összeg befizetésével és az osztat-
lan telkeinek leadásával, volt, aki az 
osztatlan telkének megtartása (de a 
területen belüli szabad elhelyezése) 
mellett. Így az osztatlan telkek hely-
zete is lépésről-lépésre egyre tisz-

tább lesz, bár itt még mindig sok a 
kiváró tulajdonos.

4. Mostanra egyértelmű lett, hogy 
amíg az osztatlan telkek nincsenek 
az Önkormányzat tulajdonában (el-
tekintve 1-2 nagy területet birtokló 
tulajdonostól, akikkel megállapo-
dunk), addig nincs értelme a továb-
bi szerződéskötéseket erőltetni, és 
minél több pénzt beszedni, mert 
az osztatlanok fejlesztésbe vonása 
nélkül nem tud megvalósulni a ren-
dezés, az út és a felszíni vízelvezetés 
kialakítása. 

5. Az mindenképpen lelassította a folya-
matot, hogy a VKT megnyerte az egyik 
jogalap nélküli gazdagodás pert, ami 
jogerőre is emelkedett, 3 millió Ft fi-
zetési kötelezettséget eredményezve 
az érintett tulajdonosnál. Azon dolgo-

zunk, hogy a VKT-val megállapodjunk 
abban a tekintetben, hogy ha valaki 
szerződést köt velünk, akkor garantál-
tan megszűnjön a peres fenyegetettsé-
ge. 

6. Találkoztunk több olyan tulajdonossal 
is, akik eddig nem fizettek a VKT-nak, 
és igyekeztünk elmagyarázni a kon-
cepciónkat. Várhatóan még kellenek 
ilyen találkozások, de az alap irányo-
kat sikerült tisztázni, és különösen az 
osztatlan közös telkek vonatkozásban 
számíthatunk az együttműködésükre. 

Dömötörfy Zsolt, Bubik Szabolcs, 
Antonovits Bence, Vass László, 

Mihálffy Attila
 

Fenntartható Fejlődés 
és Településfejlesztési Bizottság
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ládi interaktív programjával, amellyel 
lenyűgözte a közönséget. Eljutottunk 
Badarországba és a Popó Totót is meg-
ismertük. Az előadás a Magyar Falu 
Program keretében valósult meg.

• M. Kutvölgyi Eszter, a Mesevölgy óvoda 
vezetője könyvszobrait állította ki és 
10-17 óra között beavatott minket en-
nek az időigényes, precíz könyv-újra-
hasznosító tevékenységnek a titkaiba. 
Közös munkával helyben el is készült 
három könyvszobor a könyvtár részé-
re. Önkéntes munkájához csatlakoz-
tak Kárpáti Klári és Farkas Gabriella 

óvodapedagógusok, akik újrahaszno-
sított könyvlapokból segítettek könyv-
jelzőt és csodás mécseseket alkotni.

• 15 órától Élőkönyvtár nyílt – ahol 
könyvek helyett embereket lehetett 
„kölcsönözni” és olvasás helyett, ve-
lük beszélgetni.

• Bartos Éva a biblioterápiáról, Balázs 
Nelli a meseterápiáról tartott előa-
dást az olvasóteremben. Érdeklődés 
esetén a jövőben szívesen szerve-
zünk alkalmakat, hogy az irodalom 
és a mesék által gyógyulhassunk, 
könnyebben feldolgozhassuk prob-
lémáikat.

• Pongrátz Anitával a Fabrikában da-
rut és galambot lehetett hajtogatni 

könyvlapokból.
• Kővári Eszter Sára és Peltzer 

Ferenc egy csodás ajándékkon-
certtel zárta a napot és osztozott 
velünk a megnyitás örömében.

Az egész napos büfé és könyv-
vásárban a Nyugdíjas Klub tagjai 
segítettek (büfé: Komlós Tiborné, 
Kmetz Józsefné, Szarvas Magdolna, 
Mihályi Ferencné; könyvek: Pálin-
kóné Schmidt Mária, Bujdosó Má-
ria, Busa Lajosné, Darabosné Ari). 
A finom házi süteményeket kö-

szönjük Markovics Józsefné Anikónak, 
Mihályi Ferencné Zsuzsinak, Komlós 
Tiborné Erzsikének.

Köszönet további önkénteseinknek, 
Pomázi Ágnesnek, Horváth Eleknének 
és Fodor Eszternek.

Darabos Eszter, a falu könyvtárosa 
mindkét nap ingyenes beiratkozási és 
kölcsönzési lehetőséggel várta az olvasó-
kat. Úgy érezzük, hogy gazdag program-
kínálatunkkal igazán megünnepeltük és 
birtokba vettük a falu új könyvtárát. A 
két nap alatt 34 új beiratkozóval nőtt ol-
vasóink száma. Szeretettel várunk min-
denkit a könyvtár nyitvatartási idejében!

Fiala Krisztina



hírmondó

Magyarország Legszebb Konyha-
kertje-projekt Pilisborosjenőn

Szőllősi Pálmát – akit tavaly 
még veteményes kert mű-
velőként, az idei évben már 
zsűritagként köszönthetünk a 
projektben – felkértem, hogy 
mondja el, mik voltak a kert-
szemlén a tapasztalatai. Pálma 
így számolt be erről:

„Visszagondolva, résztve-
vőként azért jobban izgultam, 
mert itt-ott gazos volt a karalá-
bé, biztos vándorpoloska is volt 
a paradicsomon. De idén zsű-
ritagként megláthattam, hogy 
ezt nem is versenyként kellene 
megélni, hanem az a lényeg, 
hogy bárkinek, akinek van egy 
kis kertje, magaságyása, vagy 
csak balkonkertje, saját kétkezi 
munkája eredményeként, friss, 
ropogós zöldség vagy gyümölcs 
kerüljön az asztalra, hiszen a 
saját szüretelésű zöldborsóból 
készült levesnél nincs is fino-
mabb. Én személy szerint na-
gyon élveztem, hogy bejárhat-

tam pár kertet, és biztos vagyok 
abban, hogy sokat tudnánk 
tanulni egymástól, legyen szó 
akár magfogásról, metszésről, 
növénytársításról, vagy rovar-
hotel-építésről.”

Antonovics Bence zsűrita-
gunk pedig így nyilatkozott: 
„Amennyire elszomorít egy 
olyan porta, ahol csak sivár, 
rövidre nyírt pázsitot látok, 
annyira felemel az, amikor egy 
változatos, egyszerre élelmet 
és élőhelyet biztosító kertbe 
lépek be. Az ilyen kert otthont 
jelent embernek és állatoknak 
egyaránt, táplálja a testet és a 
lelket. A legszebb konyhaker-
tek pályázatába jelentkezők 
kertjeit látogatva, mindenhol 
ebben a felemelő érzésben volt 
részem. Nagy öröm látni a sok 
kreatív megoldást, a hagyomá-
nyok és a modern technikák 
összefonódását, a különböző 
funkciók megteremtését, a 

tulajdonosok lelkesedését és 
büszkeséget.”

Idén is nagyon nehéz volt 
választani a szebbnél szebb ve-
teményesek közül, de nagyon 
lelkesítő volt nekünk, zsűri-
tagoknak is, hogy azt láttuk a 
jelentkezőkön is, hogy nem is 
igazán a versenyért, hanem a 
kertszeretetük kifejezéseként 
pályáztak.

A zsűri a tavalyi nyertes 
Balázs Nelli kertjét ismét ki-
emelte, hiszen magaságyásai 
bőséggel látják el a család ap-
raját-nagyját, és mindezt par-
kosított, gyönyörű díszkert 
szegélyezi. Nelli a következő 
tanácsokkal lát el bennünket: 
„Egyre szükségesebb a taka-
rás is, mulccsal, vágott fűvel, a 
gyümölcsökben pedig hálóval, 
a paradicsom, káposztafélék 
esetében fátyolhálóval, mert az 
erdő és más kertek közelsége 
miatt rengeteg a bogár, a madár 
és persze néha nagy a száraz-
ság is. Ugyanakkor nincs annál 
élvezhetőbb dolog egy háziasz-
szony számára, hogy akár 11-
kor is eldöntheti, hogy aznap 
mit fog főzni, mert mindig van 
némi spenót, mángold, egy-egy 
káposztalevél, póréhagyma a 
kertben. A jelszó: türelem, alá-
zat, rendszeresség, időbeliség 
és növénycsodálat.”

Másik idei nyertesünk 
Stampf Feri bácsi, akinek gon-
dozott veteményesét bárki 
megcsodálhatja a Híd utca–Fő 
utca sarkán található telkén. 
Feri bácsi azt üzeni azoknak, 

akik most kezdenek bele a ker-
tészkedésbe, hogy a legfonto-
sabb, hogy „aki csinálja, csinálja 
jól.” Azt mondja, hogy valahány-
szor kimegy a kertbe, kihúzza a 
gazokat, mert tudja, hogy árt a 
terménynek. „Kiskorom óta ezt 
csinálom, mert a gaz megöli a 
rendeset, azt nem hagyhatom, 
nem kap levegőt. Ha kimegyek 

a kertbe, valamit csinálok. Ami 
letermett, rögtön bekapálom. 
Javaslom, szépen ássák fel a 
kertjüket, tartsák tisztán, és ha 
itt van az ültetés ideje, akkor ül-
tessenek és kapáljanak, amikor 
kikel, mert két kapálás felér egy 
esővel.”

Jövőre is szeretnénk a kert-
kedvelőket megszólítani, picit 
más tematikában gondolko-
zunk, hogy minél több embert 
be tudjunk vonni a progra-
munkba. 

Csonka Írisz
projektfelelős

„Idén is nagyon nehéz volt választani”

Lelkesedéssel készültünk idén is a veteményes kertek szemléjére, hiszen nagy öröm 
volt, hogy idén már külső településrészi pályázót is köszönthetünk a jelentkezők 

között, illetve a sváb közösségből Stampf Feri bácsi is benevezett a versenybe.

Stampf Feri bácsi büszkén mutatja az 
idei szeder termést  fotó: Szőllősi Pálma

Balázs Nelli és Stampf Ferenc, 
2021 nyertesei Tömör Balázs polgármes-
terrel az eredményhirdetés után
fotó: Csonka Írisz

Paksi Erzsébet (versenyző) szőlőlugasa 
alatt, fotó: Csonka Írisz

Zöld hírek
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Zöld hírek

Az előző évekhez hasonlóan jövőre is lehe-
tőség nyílik kiskerti parcellák bérlésére. 

Pilisborosjenő Község Önkormányzata 
2020 óta ad bérbe földterületeket helyi la-
kosok számára mezőgazdasági hasznosítás 
céljából. Az eredetileg a koronavírus jár-
vány miatt nehéz helyzetbe került falube-
liek segítésére indult kezdeményezés már 
az első évben irányt váltott, és elsősorban 
a kevés földterülettel rendelkező, de ker-
tészet és önellátás iránt érdeklődő helyiek 
éltek a lehetőséggel. Az első évben a Szed-
mák-ház mögött található, mintegy 1200 
négyzetméternyi, elgazosodott területet 
tisztítottuk meg és készítettük elő az igény-
lők számára. 

Az első és a második évben is hat-hat csa-
lád termelt zöldséget a területen. Idén je-
lentős előrelépés történt a vízellátásban: a 
kertművelők közössége esővízgyűjtőt tele-
pített, illetve megoldódott a kútvizes öntö-
zés is. Marton Ferenc az idei évtől kezelésbe 
vette a terület birsalmafáit, így a terület fás 
szárúi sincsenek gazda nélkül. Bár az évnek 
vége, és hamarosan a téli talajelmunkálás 
kezdődik, a telek hátsó sarkában már a jövő 
évre vetett magok várják a jarovizációt (a 
fejlődésükhöz szükséges hideghatást) – a 
Szent Márton Waldorf Iskola diákja vetet-
tek búzát mintegy száz négyzetméteren, 
melynek talajelőkészítő munkáját a diákok 
kézzel végezték. 

A Szedmák-ház mögötti parcellákból 
idénre két kezdeményezés is szintet lépett.

A szennyvíztelep mögött elterülő, ön-
kormányzati tulajdonú területre a nyár 
elejére kiépült az elektromos hálózat és a 
vízellátás, így elindulhatott a munka két 
termesztőberendezésben.

Felállította fóliasátrát Szabó Norbert, 
aki 2020-as igényében is fóliasátorban 
üzemeltetett, aquapóniás zöldségterm-
esztés céljából pályázott földterületre. Az 
aquapónia egy olyan rendszer, amely a hid-
ropóniát (talaj nélküli növénytermesztés) 
és az akvakultúrát (hal- és víziállat-előállí-
tás) ötvözi: a halak ürülékével szennyezet 
vizet a növények gyökérzónáján keresztül 
keringetve, a növények tápanyaghoz jut-
nak, egyúttal megtisztítják a vizet, amely 
visszakerül a halakhoz. A tavaszra terve-
zett indulás számos hátráltató tényező mi-
att csúszott: késett a fóliasátor felállítása, a 
víz és áram kiépítése, de a munka mellett 
a fóliára fordított idő sem bizonyult elég-
ségesnek. Kétszer kellett újracsövezni a 
rendszert, mert menet közben derült ki, 
hogy sokkal nagyobb vízszállítási kapaci-
tásra lenne szükség. Norbi most éri utol 
magát a tervezett munkákkal, jelenleg a 
csővezeték nyomáspróbája zajlik. Mostani 
beszélgetésünkkor a jövő tavaszi indulást 
látja esélyesnek, de addig is dolgozik azon, 
hogy megépítsen egy olyan napkollekto-
ros melegítő rendszert, amely télen is 10-
15 fokon tartja a vizet.

Brinza Krisztina és Szőllősi Pálma fű-
szernövény-hajtatáshoz állítottak fóliát 
Norbi sátra mellett. Az idei év sok tanul-
ságot hozott a páros számára. Kriszta el-
mesélte, hogy több fűszert termeltek, mint 
amit el tudtak adni, és újra kell gondolniuk 
a fajtaválasztékot, egyes fűszereket ugyan-
is egyáltalán nem, míg másokat folyamato-
san kerestek a vevők. A következő évben 
azt tervezik, hogy kevesebb fajtával, de 
annak több fajtaváltozatával indulnának, 
illetve tervezik, hogy virágtermesztéssel 
színesítsék portfóliójukat, amit Kriszta 
rögtön fel tud használni dekorációs mun-
kái során.

Hamarosan kiírják a 2022-es kiskerti 
pályázatot! Amennyiben szívesen bérbe 
venne önkormányzati földterületet kisker-
ti zöldségtermelés céljára, figyelje honla-
punkon a pályázatkiírást és jelentkezzen 

az antonovits.bence@pilisborosjeno.hu 
email címen! 

Kiskerti beszámoló
Kertművelők közössége inkubátorként is működött

Ökotippek Karácsonyra

• Nem a tárgyi ajándékokra, 
hanem az élményekre helye-
zem a hangsúlyt.

• Az ajándékokat a faluban 
szerzem be helyi kézműve-
sektől, termelőktől.

• A csomagolást otthon talál-
ható anyagokból oldom meg.

• Termésekkel, ágakkal, tobo-
zokkal oldom meg a dekorá-
ciót.

• Minden nap sétálok vagy a 
Kevélyt kerülve vagy aznapi 
adventi ablakot keresve.

• Legalább egy ajándékot a Pbj 
vegyék,vigyék-ingyen/csere 
Facebook csoportból szerzek 
be.

• Saját készítésű ajándékokkal 
is készülök (karácsonyfadísz, 

fűszeres lekvár…). 
 

A Pomázi Polgár tanácsainak 
felhasználásával
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Egészségházban lévő államilag 
finanszírozott rendelések

dr. Kovács Levente     

   recept.pbj@gmail.com
+36 26 336 308

hétfő         13-17
kedd           8-12
szerda       16-19
csütörtök    8-11
péntek         8-11

Tisztelt Páciensek! Az ismételten rom-
lóvírushelyzet miatt november 2-tól csak 
időpontra lehet jelentkezni! Súlyos akut 
esetekben azonnal a 104-et hívják! A 
vakcinákat folyamatosan rendeljük, azok 
beadását az asszisztens kollegina koordi-
nálja. Az akut eseteket soron kívül látjuk 
el. Kismamákat soron kívül fogadunk. A 
rendelés utolsó fél órájában csak sürgős 
eseteket látunk el. 

A rendelő teljes területén KÖTELEZŐ 
a maszk viselése! Fokozottan és ismét 
felhívjuk figyelmüket, hogy légúti pana-
szokkal (köhögés, láz, torokfájás), a ren-
delésen ne vegyenek részt, minden ilyen 
esetben telefonon konzultáljanak a továb-
bi teendőkről. 

A rendelő telefonvonala rendkívüli 
mértékben leterhelt, igyekszünk minden 
hívást fogadni. Amennyiben mégsem si-
kerül telefonálnia, kérjük írjon e-mail-t 
lásd lentebbi címre. A receptkéréseket 
folyamatosan dolgozzuk fel.

dr. Kovács Levente  

dr. Herczeg Lívia  

rendelopbj@gmail.com
+36 26 364 191

hétfő           10-12
kedd           13-17
szerda        10-14
csütörtök     15-18
péntek        12-15

Sokak megkeresése folytán tájékoztatom 
a község lakóit, hogy a praxisomban még 
van szabad kapacitás, aki szeretne beje-
lentkezni és hozzám tartozni, azt szere-
tettel várom.                         dr. Herczeg Lívia

dr. Kerekes Ildikó

Pilisborosjenő: +3626536033 
Üröm: +3626550097
Mobil: +36703128587
Email: varazsmano@gmail.com

Betegrendelés:
hétfő: 08-11-ig Ürömön
kedd: 15-18-ig Pilisborosjenőn
szerda: 08-11-ig Ürömön
csütörtök: 15-18-ig Pilisborosjenőn
péntek: 08-11-ig Ürömön

Tanácsadás:
szerdán 14-16-ig Pilisborosjenőn
csütörtökön 8-11-ig Ürömön
Bejelentkezés rendelési időben. 

Kérem Önöket, hogy előzetes telefonos 
konzultáció, időpontkérés után jöjjenek a 
rendelőbe. Mindannyiunk védelme érde-
kében a rendelő területén maszk viselése 
fontos és kötelező!

Ügyelet

Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt.
Pomáz, Kossuth Lajos utca 21.

+36 26 326 211
+36 30 992 92 57

A sürgősségi ellátást központi orvosi 
ügyeletben hétköznaponként 17 órától 
másnap reggel 7 óráig, illetve hétvégén és 
munkaszüneti napokon reggel 7-től más-
nap reggel 7-ig ambuláns és kijáró formá-
ban látja el.

FELNŐTT HÁZIORVOSI RENDELŐ GYERMEK HÁZIORVOSI RENDELŐ

Készenléti ügyelet 
(amikor az orvos házhoz tud kimen-
ni szükség esetén)  
A napközbeni készenléti ügyelet ügyében 
ahhoz az orvoshoz lehet fordulni, aki ab-
ban a napszakban egyébként is rendel. 
Nappali ügyelet 7 és 17 óra között van.

dr. Kovács Levente          
hétfő          12-17
kedd            7-12
szerda        12-17
csütörtök    7-12
péntek         7-12

dr. Herczeg Lívia
hétfő          7-12
kedd          12-17
szerda        7-12
csütörtök   12-17
péntek       12-17

Sürgősségi ellátás 
(a fenti időpontokon kívüli segítség)
Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt. 
a sürgősségi ellátást központi orvosi 
ügyeletben hétköznaponként 17 órá-
tól másnap reggel 7 óráig, illetve hét-
végén és munkaszüneti napokon reg-
gel 7-től másnap reggel 7-ig ambuláns 
és kijáró formában látja el.

Pomáz, Kossuth Lajos u. 21
 +36 26 326 211
 Vezető: Dr. Pető István 
petoistvan8@gmail.com

Egészségház
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Egészségház

FOGÁSZAT

Elindult településünkön az államilag finanszírozott rendelés, eleinte még csak he-
tente két napon (idővel minden nap lesz rendelés). Először azokat látja el a doktor 
úr, akiket Ürömben már nem tudott fogadni: kérjük, hogy jelentkezzenek! Janu-
ártól körülbelül (ehhez újabb engedélyekre várnak) már heti 5 napon fog tudni 
rendelni, akkor már rövidebb lesz a várólista. Akinek akut problémája van, azt ter-
mészetesen bármikor fogadják.

dr. Bernád Zsolt

Rendelés: 
kedden 9-től 14-ig
csütörtökön 13-tól 18-ig
Bejelentkezés: +36 70 660 16 88

2009-ben végeztem a Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem Fogorvosi Karán.

Hat év angliai szakmai munkát követően költöztem 
vissza Magyarországra, ahol családot alapítottam.

Fontos küldetés számomra hogy a pácienseim fo-
gazatát úgy stabilizáljam, hogy a közösen kialakított 
rutin által, a rendszeres szűrésekkel és kezelésekkel a 
meglévő problémákat időben orvosoljuk, a továbbia-
kat pedig megelőzzük.

Pácienseimnél tapasztalom, hogy a megfelelő szájá-
polási szokásokkal rengeteg problémát meg lehet előzni, továbbá, ha az első tünet 
jelentkezésekor azonnal fogorvoshoz fordulunk, a baj általában könnyebben ke-
zelhető. Ez a megoldás ráadásul hosszú távon kifizetődőbb is.

dr. Bernád Zsolt

Ügyelet
Az egészségügyi alapellátás körében 
az önkormányzat – frissen megkö-
tött szerződés keretében – gondos-
kodik az alapellátáshoz kapcsolódó 
fogászati ügyelet a 1088 Budapest, 
Szentkirályi utca 40. szám alatti Fo-
gászati és Szájsebészeti Oktató In-
tézetben a település közigazgatási 
területén lakó- vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező személyek szá-
mára:

hétfő-péntek:  20:00-07:00
Szombat:         08:00-13:00
                        14:00-19:00
                        20:00-24:00
vasárnap:        00:00-07:00
                        08:00-13:00
  14:00-19:00
                        20:00-24:00
Hétfő:              00:00-07:00

Ünnepnap a vasárnapi készenléttel 
megegyező. 

FOGSZABÁLYOZÁSI SZAKRENDELÉS

dr. Piros Zsuzsa

Rendelés:
péntek: 15 – 18-ig

Bejelentkezés: 
+36 30 922 1191

TAJ kártya bemutatása 
szükséges!

LSM Empátia

Kapcsolatfelvétel: 
+36 70 528 81 28       

OTTHONI SZAKÁPOLÁS, GYÓGYTORNA, HOSPICE ELLÁTÁS

13



hírmondó

Egészségházban lévő 
magánrendelések

dr. Csányi Márta     

   +36 20 322 6776

Rendelés:
hétfő: 8–10 -ig
kedd, csütörtök: 16–18 -ig
Telefonos bejelentkezés szükséges!
Bejárat a Bárdi Ödön sétány felől

Évente egyszer minden felnőtt helyi la-
kos hallását ingyenesen megmérjük, illet-
ve évente egyszer ingyenes szájüregi és 
gégerákszűrésre is lehet jelentkezni, min-
den borosjenői felnőttnek. Mindkettőre és 
a rendelésre is előzetes időpont-egyezte-
tés szükséges.
Előrelátható szabadság dec. 2-án, csü-
törtökön és dec. 23-tól 2022. jan. 5-ig.

Tisztelt Betegek! Mivel jelenleg egy po-
tenciálisan halálos betegség – járvány – 
dúl, ezért úgy döntöttem, hogy a családom 
és a magam  élete védelmében a további-
akban csak azokat a felső légúti panasz-
szal rendelkező betegeket látom el, akik 
érvényes védettségi igazolvánnyal rendel-
keznek, ill. ha nem oltakoztak, akkor csak 
abban az esetben, ha a helyben elvégzett 
Covid Ag gyorstesztnek alávetik magukat. 
Ennek természetesen külön költsége van. 
Naponta vizsgálok két cm közelségből kö-
högő, lázas, felső légúti panaszokkal küzdő 
betegeket, felnőttet, gyereket egyaránt, 
nem mondok nemet senkinek. De az oltást 
fel nem vevők felelőtlenségét-felelősségét 

nem vagyok képes tovább felvállalni. Cso-
dálatos orvos kollégáim bizonyára el fog-
ják látni ezeket a különben számomra is 
kedves betegeket. Sajnálom. 

Mivel hiszek a családi fészek óvó-védő 
testi lelki melegében, természetesen kicsi 
babákat, gyerekeket, akik még nem kap-
hattak életkoruknál fogva oltást, szívesen 
megvizsgálom, bízva és elvárva legalább 
egyik szülőjük védettségét (a gyermek és 
mindenki érdekében) .

Természetesen ha a járvány csitul, újra-
tervezés.

dr. Csányi Márta

GYERMEK ÉS FELNŐTT FÜL-ORR-GÉGÉSZETI MAGÁNRENDELÉS

dr. Andrónyi Kristóf     

 +36 30 250 1657
Nyitvatartás:
szerda: 16–18-ig
Bejelentkezés telefonon: hétfő, kedd, 
csütörtök: 16–20-ig
Bejárat a Bárdi Ödön sétány felől

ORTOPÉD SZAKRENDELÉS

LSM Empátia    

Bejelentkezés: +36 70 528 8128
Mintavétel:
Szerda: 7:00–11:00 óra között, kizáró-
lag előzetes időpont-egyeztetéssel.
Sürgős esetben a hét minden napján, 
telefonos előjegyzés alapján.

MAGÁNLABOR

Majer András, fizioterápiás szakasszisztens, okleveles gyógymasszőr    

A hét minden napján, kizárólag bejelentkezés alapján. 
Igény szerint akár az Ön otthonában! 

+36 70 528 8128

Ultrahang, TENS, szelektív ingeráram, galván, iontoforézis, mágnesterápia kezelések. 
Mozgásszervi betegségek kezelése, balesetek, műtétek utáni rehabilitáció, utókezelés.

FIZIKOTERÁPIA - GYÓGYMASSZÁZS - LYMPHOEDEMA KEZELÉS    

Farkas Patika Bt.    

Pilisborosjenő, Mester u. 10.

Nyitvatartás: 

H-P: 8:00–13:00, 14:00–17:00
SZ: 8:00–12:00

GYÓGYSZERTÁR

Egészségház
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Testület

A napirend ismertetése után 
önkormányzati érdekből zárt 
ülést rendeltek el, majd folytat-
ták a nyílt ülés keretein belül a 
focipálya környékének tovább-
fejlesztésére érkezett tervekkel. 
Október 13-án tekintették meg a 
képviselők a Tervtanáccsal együtt 
a tervezők prenzentációit, a kép-
viselőtestületi ülés keretében pe-
dig elfogadták a bíráló bizottság  
javaslatát, miszerint a funkcioná-
lis és településképi szempontok 
alapján Kalmár Csaba Bence ter-
vének továbbgondolására kötnek 
tervezési szerződést. Ezt köve-
tően elfogadták a beszámolót a 
lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról, majd döntöttek az 
önkormányzati és hivatali SZMSZ 
módosítás elfogadásáról, mert az 
elmúlt két év tapasztalait szüksé-
gesnek érezték a szabályzatban 
is megjeleníteni. Az egyik ilyen 
elem, hogy a Műszaki Bizottság 
megszűnik, Mihálffy Attila pedig 
innentől a Fenntartható Fejlődés 
és Településfejlesztési Bizottság 
külső tagjaként folytatja munká-
ját, vagy hogy a Hivatal részeként 
megjelenik a Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálat (Klinger Magdolna 
vezetésével), átvéve ezzel a fela-
datot a Talpon Maradni Kft.-től 
és Ludasi Évától. Az este során 
Ludasi Éva beszámolóját is elfo-
gadták, majd meghatalmazták 
a polgármestert, hogy a bérle-

ti szerződést hosszabbítsa meg 
határozatlan időre, de legalább 
egy évre a plébániával. A Német 
Nemzetiségi Általános Iskola 
felvételi körzethatárairól is dön-
töttek a képviselők a 2022-23-as 
tanévre vonatkozóan, és Pécel 
Fővárosi Agglomerációs Önkor-
mányzati Társulásból (FAÖT) való 
kilépését és az ezzel járó SZMSZ 
és törzskönyvi szám-módosí-
tást is elfogadták. Ezt követően 
szavaztak a költségvetés módo-
sításáról normatív-, pályázati és 
kormánytámogatások általi több-
letbevételek, személyi juttatások 
és dologi kiadások, felújítások 
és felhalmozási támogatás visz-
szafizetése, közhatalmi bevételek 
és tartalékképzés miatt. A köz-
beszerzési terv módosítása volt 
az utolsó napirendi pont, melyet 
elfogadtak a bölcsőde kiegészítő 
munkái kapcsán az elnyert plusz 
források következtében. A követ-
kező képviselő testületi ülés no-
vember 17-én lesz.

A teljes KT-ülés felvétele, vala-
mint a rendeletek a honlapon te-
kinthetőek meg.

A testületi ülésről jelentjük
A 2021. október 20-i ülés összefoglalása

Antonovits Bence Dániel
antonovits.bence@pilisborosjeno.hu
Fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján

Bozsódi Borbála
bozsodi.borbala@pilisborosjeno.hu 
+36 30 607 3069
Fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján

Bubik Szabolcs
bubik.szabolcs@pilisborosjeno.hu
Fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján

Buzás István
buzas.istvan@pilisborosjeno.hu
Fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján

Dömötörfy Zsolt
domotorfy.zsolt@pilisborosjeno.hu, 
+36 20 9784001
Fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján

Komlós Tibor (alpolgármester)
komlos.tibor@pilisborosjeno.hu
Fogadóóra: szerdánként 10-től 12-ig

Tömöri Balázs (polgármester)
Fogadó óra: csütörtök 15:00-20:00
Időpontfoglalás Csonka Írisz pol-
gármesteri referensnél: 112 mellék; 
csonka.irisz@pilisborosjeno.hu;  
+36 30 950 7782

A heti rendszerességű videójegyzet és fogadóóra mellett lehetőség van Tömöri Balázzsal sétáló fogadóóra kerete-
in belül is találkozni, köztereken: ha egy lakóközösség jelzi, hogy szívesen beszélgetnének a környezetükben helyi 
aktualitásokról, akkor a polgármester szívesen arra sétál a hivatali, csütörtöki fogadóórák idejében.
polgarmester@pilisborosjeno.hu, +36 26 336313
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Lányánál, Erzsinél jártam a te-
metés előtti héten, hogy édes-
apjáról beszélgessünk, ezáltal 
olyan oldalát ismerhessük meg 
falunk egykori képviselőjének 
(2006-2010) és polgármeste-
rének (2010-2014), mely talán 
kevésbé volt publikus.

Az talán többeknek közis-
mert tény, hogy nagy szerepe 
volt az Aura visszaszerzésének 
(iskola mostani épülete) kezde-
ményezésében, és neki köszön-
hetünk egy zebrát a Bécsi úton, 
de a Mindszenti utcai tagóvodát 
is és a régi iskola (most Falu-
ház) és Fő utcai óvoda energe-
tikai korszerűsítését, vagy egy-
általán azt a működésbeli metódust, hogy 
rendszeresen figyelte a pályázatokat és élt a 
lehetőségekkel. Kénytelen volt, hisz a 2008-
as gazdasági válság még nagyban hatott, de 
nem volt könnyű dolga az államigazgatás 
átalakítása és az önkormányzati jogkörök 
csökkentése miatt se (a képviselő-testület 
létszáma csökkent, feladatok és bevéte-
lek átalakultak, létrejött a járási rendszer, 
az iskola átkerült a KLIK-hez…). Nem lett 
volna könnyű ez egy rutinos helyi vezető-
nek se, de polgármestersége első éveinek 
Hírmondóit átlapozva mégis szembetűnő, 
hogy ezek a lapszámok mennyire új men-
talitást képviseltek azokban az években, 
olyat, amivel most is igen könnyű azono-
sulni. Csapatával együtt fontosnak gondol-
ták, hogy az emberek megismerjék egy-
mást és lehetőleg helyben fogyasszanak. A 
portré műfaja meghonosodott és hol civi-
lekről olvashattunk, hol helyi művészekről 
vagy éppen vállalkozókról. Sajnos a képvi-
selőtársaival nem tudták együtt kitölteni a 
ciklust, és új képviselőtársakat kapott maga 

mellé politikai ellenzékéből, de elmondha-
tó, hogy új elveket próbált a gyakorlatba 
átültetni, olyanokat, amelyek talán – remél-
hetőleg – mostanra érnek be. 

Erzsi fotóalbumokkal (és kávéval) várt, 

megtudtam, hogy hódmezővásárhelyi apja 
“alföldi, keménynyakú fiatalember volt”, 
kovács és fiákeres felmenőkkel. Egyenes 
ember volt, sosem szolgálta a szocialista 

rendszert és igen keményen dolgo-
zott, ezt később munkatársaitól is 
elvárta. Megjárta Miskolcot is, onnan 
hozta gépészmérnök diplomáját, 
feleségét, és ott lettek kiránduló-
társaiból barátok is, akik bár sajnos 
fogynak, de élete végéig jelen voltak 
életében. 2005-ben jött lánya után a 
faluba, és költöztek egy házba. Erre 
felkaptam a fejem: vagyis egy éve 
volt itt és máris képviselő lett? Az 
hogyan lehetséges? Mint megtud-
tam, akkoriban már számolta fel a 
cégét, nyugdíjas életre készült, azt 
viszont nem bezárkózva képzelte 
el. Gyorsan jó kapcsolatba került az 

összes környékbelivel, svábbal 
és gyüttmenttel egyaránt. Vit-
te a bőséges terményeket, ők 
meg hozták a sütit, hívták ese-
ményekre, ő meg nem gondol-
ta, hogy szabódnia kéne, mert 
csak most költözött ide. Nyitott 
mindenki felé azonnal, ők meg 
örültek neki. Volt bálon vagy kó-
rustalálkozón. 

Fontos volt neki a közösség, 
nagy része volt a Jövő Jenő Ala-
pítvány létrejöttében, az meg 
támogatta a Baba Mama Klubot. 
Szerveztek közös karácsonyo-
zást, ők állítottak először köztéri 
betlehemet a templom kerítése 
mellett. A civil, közösségi élet 

csírái erősödtek meg és a szándék, hogy híd 
épüljön régi és új lakosok közé. Talán erre 
szavazott a falu lakossága, amikor bizalmat 
szavazott neki képviselőként és polgármes-
terként is. Felkarolta a kezdeményezéseket 

is, mint például a Stankovics Jánosék által 
megvalósított Kevélyhegyi Pihenőt, vagyis 
egy korai közösségi zöldítést, amilyenből 
most már több is van. 

Erzsi elmondása szerint a munkáját so-
sem vitte haza, így ő nagyon nem is volt 
képben, akkoriban bőven volt más, ami le-
kötötte, többek között édesanyja halála is. 
Ő leginkább kerékpárt szerelve látta édes-
apját, gépészmérnökként szeretett büty-
kölni (a kecskeméti Univer flakonjai, a 
Colgate tubusai és a Elektrolux hütőszek-
rények hűtőrácsai kapcsán is emlékezhe-
tünk rá, ezek az ő fejlesztései). Remélhető-
leg az unokák is jól megjegyzik a jó példát, 

hogy nem kell félni megjavítani a dolgokat. 
Ha nem is lettek hasonló érdeklődésűek, az 
ilyen mentalitás tudat alatt is hat. De láthat-

Paksi Imre (1950-2021) 

Otthon, a borosjenői ház udvarán

A róla szóló fényképalbumok nagy százalékban 
a természetjárás képeivel vannak tele

Paksi Imre polgármesterként az általa kinevezett Dienes Dóra 
iskolaigazgatóval

Gyász
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Gyász

A falu lakosait összehozta a közös 
gyász. Elhunyt Kati (Virágos Kati, 
Sági Kati, Varga Kati... kinek hogy), 
aki sokunknak volt meghatározó az 
óvodában vagy a lakásán a nyári tá-
boraival, vagy éppen üzletébe térve 
be virágért, kávéért, jó szóért. Válo-
gatás a lakosok megemlékezéseiből.

„Nézem a mosolyt, a derűt, amely 
Katiból áradt. Hány esküvő, ballagás, 
születésnap, névnap ünneplésébe 
tette bele szeretetét, sugárzó fényét, 
szépítette a családi alkalmakat, tehet-
ségét beleszőve alkotásaiba.

Nézem a kertemben a rózsabokrot, 
pici, ébredő és egyszerre hervadó 
virágait, melyeket tőle vettem, és ér-
zem a szeretetet, amellyel csoma-
golta, elmesélte, hogyan gondozzam, 
hogy kertem dísze legyen.

A gyerekeimnek és nekem külö-
nösen sokat jelentett a nyári tábora, 
amelyen a gyerekeim mintha a nagy-
mamájuknál lettek volna, mesélt 
nekik gyönyörű hangján, kacagott 
gyöngyözőn. A gyerekek reggeliztek, 
pöttyös bőgréből itták a kakaót, ették 
a palacsintát, tyúkot, kacsát etettek 
és gombászni jártak, és alkottak vi-
rágfüzért, babát, nyakláncot, képe-
ket.

Derűs volt és átadta a derűjét, 
élet- és természetszeretetét a gye-
rekeknek, mintha csak a saját gyer-
mekeinek adta volna.

Hiszem, hogy Isten fényében ra-
gyog tovább, ahogy örökké ragyog-
ni fog Pilisborosjenő lakói szívében 
emléke.” 

(Vereczki Johanna)

„Teljes szívemből sajnálom, ami 
történt. Mindig ha vásároltam nála, 
adott egy kis virágot ajándékba, és 
hozzátette: „Ezt anyunak küldöm, 
mondd meg neki, hogy puszilom!" 
Nagyon fog hiányozni a kis falunk-
nak Kati néni.” (Farkas Hajnalka)

„Tele a kertem a virágaival. És 
gondolom a falu nagy részének. 
Ő így él tovább, sosem felejtjük.” 
(Morris Nóra)

„Élmény volt belépni a virágbolt-
ba, ahogy fogadott minket! Min-
denkinek mosolyt csalt az arcára, 
és most mindenki fájó szívvel megy 
el a virágüzlet előtt. Mert tudjuk, 
hogy nem látjuk többé… Kati néni 
nagyon fog hiányozni!” (Farkas 
Csilla)

„Szívünkben örökké élsz!” 
(Stankovics-Henczl Ilona)

„Egy hónapja kicsit hosszabban 
elbeszélgettünk az élet dolgairól, 
mindenben pozitív, életigenlő volt, 
meghívott, hogy nézzek be hozzá 
egy csésze teára, ami most már saj-
nos végleg elmarad…” 

(Kujbus Marianna)
„Olyan jó kedve volt mindig, 

öröm volt elmenni előtte! Nyugodj 
békében, Kati nénink.” (Prokai Ju-
dit)

„Remélem, hogy ahova ment, 
ott is virágok veszik körül.” (Veres 
Mária)

„Megint szegényebbek lettünk... 
Még jobbá lett a menny. Isten ve-
led, Katika!” 

(Szitár Csiszér Gabriella)

Varga Katalin Mária (1959-2021)

ták a fiúk kertészkedve is nagyapjukat, Erzsi 
tőle tanult mindent. Amikor a házat vették, 
elhanyagolt állapotok uralkodtak a kertben, 
de mostanra sok minden megterem ott, és 
családi életterük szerves része lett gyorsan. 
Mint ahogy a kerti tűzrakó is, amely mellett 
Imre sokat főzött a megtermelt alapanya-
gokból és sok vendéget fogadott. Ezt a szép 
hagyományt lánya is viszi tovább. A régi 
sváb házat korhűen újították fel, fontos volt 
számára a népi építészet program polgár-
mesterként is.

És legfőképpen nem lehet volt polgár-
mesterünkről beszélni anélkül, hogy ne be-
szélnénk a természet szeretetéről. Három 
nappal 2020. áprilisi stroke-ja előtt még a 
Kevély-nyeregben készült fotó róla, ahogy 
a padon megpihen. Hetente egyszer meg-
mászta a csúcsot, és szenvedélyes amatőr 
gombász és fényképész is volt. Mindig tud-
ta, hogy mi terem vagy virágzik éppen, amit 
érdemes lekapni. És természetesen a ke-
rékpárokat nemcsak szerelni szerette, még 
a kórházban is azt tervezgette, hogy ő még 

szeretne az unokákkal tekerni egyet, még 
ha csak egy kézzel hajtható kerékpárral is… 
Ez a terve már nem valósulhatott meg, de 
gazdag 71 évet élt, szerették és a falu is so-
kat kapott tőle. Igyekszünk továbbvinni en-
nek az időszaknak és Imrének az örökségét 
több területen önkormányzatként, remél-
jük, hogy nem vesztek el a közösségépítő 
gondolatai, a forrásteremtés pályázatok 
révén, a civilek felkarolása és a természet 
szeretete sem! Imre, köszönjük! Nyugodj 
békében!

Nézem a kertemben a 
rózsabokrot, pici, ébredő és 
egyszerre hervadó virágait, 
melyeket tőle vettem, és érzem 
a szeretetet

„
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Búcsúzik a falu 
Sipeki Matyi bácsitól

Fájdalomtól megtört szív-
vel tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték, szerették, tisz-
telték, hogy Sipeki Mátyás 
2021.11.15-én, életének 103. 
évében rövid betegség után 

örökre itt hagyott bennünket! 
Emléke örökké szívünkben él! 
A temetéséről később tudunk 
majd tájékoztatást adni.” Olvas-
hattuk a 2097 Falufórumban 
Sipeki Valériától.

Matyi bácsit nagyon ked-
velte a falu lakossága, 100. 
születésnapját közösen ün-
nepeltük meg – akkor még 
– szokásos reggeli sétája so-
rán. Halála hírére sokan rea-
gáltak kedves sorokkal, ezek 
jól bemutatják örökségét:

„Őszinte Részvétem! Bár 
személyesen nem ismer-
tem, mégis, tudtán kívül 
rengeteget kaptam tőle, 
hogy otthonommá váljon 
ez a falu azzal, hogy az első 
naptól minden reggel az út 
széléről integetett, mint egy 
kedves ismerősnek, amikor 
dolgozni mentem autóval. 
Kívánom, hogy sokáig éljen 
még az emlékezetünkben!”

 (Czöndör Ádám)

„Számtalan álmos, néha rosz-
szkedvű reggelem fordult jó 
hangulatba attól, hogy meglát-
tam őt a kutyával. Nem tudom 
eléggé megköszönni.  Őszinte 
részvétem az egész családnak.”                
(Lorschy Bence)

„Nagyon szomorú, hogy is-
mét kevesebbek lettünk, de a 
kedves emlék velünk marad.” 
(Marton Ferenc)

Matyi bácsi életútjáról hosz-
szabb cikk jelent meg a Zsákfal-
vi Riporter 2019/8. számában 

„A falu legerősebb embere” 
címmel. Az írás visszaolvasható 
a 2097.hu oldalon. Máté Kriszti-
na írásából kiderül, hogy Matyi 
bácsi 73 (most idén már 75) 
éve élt az Olga utcában, vagy 
hogy mindene volt Rippi kutya, 
aki minden reggel kikövetelte 
magának a sétát. Kiderül, hogy 
kiknek integetett és az is, hogy 
volt libapásztor, tehenész, sum-
más, péksegéd, cukrász, csillés, 
sírásó, és kocsis is, már 9 éve-
sen családfenntartó lett Mező-
kövesden, bár Tolna megyében 

született. Mentek, amerre meg 
lehetett élni akkortájt, így ke-
rültek Pilisborosjenőre is 30 
mezőkövesdi családdal együtt. 
A kemény dolgos évek itt is 
folytatódtak, szállított szikvi-
zet, dolgozott fonodában. „El-
mondom, hogy annak dacára, 
hogy ilyen »nagyszál« ember 
vagyok, a legerősebb voltam a 
faluban. Százkilós zsákot fel-
raktam a vállamra és eljártam 
a csárdást. Ezt a nagyobb darab 
fiúk sem tudták megcsinálni.” 
Olvashatjuk szavait a cikkben 

és azt is, hogy „ez még csak 
növelte az évek során amúgy 
is kialakult elismertségét a fa-
luban. Svábok, betelepültek 
egyaránt példaképnek tekintet-
ték.” Nyugdíjasként sem pihent 
meg, portás lett kőfaragóknál. 
És hogy mi a hosszú élet titka? 
Nem tudjuk, de a napi séta, az 
élet családja körében és a de-
rűs lélek biztos segítette abban, 
hogy belépjen a 103. évbe is. 
Nyugodjék békében! 

frivaldszky 

Matyi bácsit nagyon kedvelte 
a falu lakossága, 100. születésnap-
ját közösen ünnepeltük meg

„

Gyász
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Intézményeink

Gyerekkönyvek

Julia Donaldson az egyik legsi-
keresebb, egyben legmagasabb 
eladási arányokkal rendelkező 
angol gyerekköltő, író, drá-
maíró – nevét ma már minden 
kisgyerekes szülő ismeri, hiszen 
humoros, tanulságos, mégis na-
gyon mai és rendhagyó verses 
meséi mindenki szívébe rögtön 
belopják magukat. Az elmúlt 
hónapban 14 könyvével gyara-
pítottuk könyvtárunkat.

Bartos Erika:Bogyó és Babóca – Csengettyűk
Bogyó, Babóca és barátaik a karácsonyi asztalnál ülve tizenkét 
régi történetet elevenítenek fel.

Bartos Erika: Őrangyal – mesék az elfogadásról
„A másik ember elfogadása azt jelenti, hogy beengedjük őt a szí-
vünkbe.” 

Sven Nordqvist: A kobold karácsonyi titka
Csodálatos karácsonyi történet Sven Nordqvisttől, a kedvelt 
Pettson és Findusz könyvek szerzőjétől.

Szépirodalom

Szvoren Edina könyvei
Az utóbbi évek legnagyobb elismeréssel 
fogadott színrelépése volt a magyar pró-
zában Szvoren Edináé. Első novelláskö-
tete, a Pertu lelkes kritikákat és egy év le-
forgása alatt több irodalmi díjat is kapott. 
Izzó írói világ, ugyanakkor fanyar humor 
jellemzi, miközben föltárja a napi emberi 
kapcsolatok apró történéseinek mélyén 
lezajló drámákat.
Könyvtárunkban Szvoren Edina minden 
eddig megjelent könyve megtalálható: 
Pertu, Nincs és ne is legyen, Mondatok a 
csodálkozásról, Az ország legjobb hóhé-
ra, Verseim – Tizenhárom történet

Jonathan Franzen könyvei

Jonathan Franzen az egyik legnagyobb 
élő amerikai regényíró. 1959-ben szü-
letett az illinois-i Western Springs-
ben. Öt regénye jelent meg, melyekkel 
számtalan díjat nyert el. 
Szabadság, Javítások és Keresztutak 
című könyvei már kölcsönözhetők 
könyvtárunkból.

Újdonságok a könyvtárban
Szórakoztató irodalom

Denise Hunter: Könyvesbolt a tengerparton
Két szerethető főszereplő, egy kutya, helyszínként egy köny-
vesbolt, garantált boldog befejezés. Igazi pihenős könyv.

Pamela Terry: A szőlő édes íze
"A szőlő édes íze rendkívüli utazás érzék-
szerveinknek – mind földrajzilag, mind 
érzelmileg. Pamela Terry drámai, fájdal-
mas, mégis szívmelengető és humoros 
elegyet kínál, amelyet érzékletesen szép 
nyelven jelenít meg. Igazi családtörténet, 
ahol a bátorság elnyeri jutalmát... több-
ször is érdemes elolvasni." – New York 
Times

Richard Osman: Csütörtöki nyomo-
zóklub
Egy békés nyugdíjasotthonban négy ba-
rát minden csütörtökön összeül, hogy 
megoldhatatlan gyilkossági ügyekről 
beszélgessenek. „Okos, könyörületes, 
szívélyes, megindító és NAGYON vicces. 
Milliószor is megnevettetett.” – Marian 
Keyes

Matthew McConaughey: Zöldlámpa
„Brutális, összetéveszthetetlen me-
moár.” – Times magazin
„Nem meglepő, hogy jó ez a könyv, az 
viszont igen, hogy mennyire jó. Bölcs 
és szórakoztató, inspiráló memoár és 
életmódkönyv. Matthew McConaug-
hey korunk nagy művésze és renegát 
filozófusa.” – Ryan Holiday

Schell Sali Réka, Tahin-Röszler 
Judit: Négy évszak vidéken
Romantikus történetbe ágyazott, 
gyönyörű képekkel illusztrált, 
praktikus útmutató nem csak fris-
sen vidékre költözőknek.

Beh Mariann: A kert konyhája
Egy év a bazsalikomos kertben. Négy 
évszak ehető növényei receptekkel.
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Hírek röviden
TORNATEREM 

Eddigi információink szerint arra készül-
tünk, hogy a tornatermet november kö-
zepéig készre jelentik, kijön a helyszínre 
a megrendelő BMSK, hiba- és hiánylistát 
készít, ezt egy hónapon belül orvosolja a 
kivitelező, és indulhat az átadás-átvétel. 
Ehhez képest a kivitelező jelezte, hogy a 
gázóra felszerelése és a próbaüzem pon-
tos időpontja még nem látható, így aka-
dályt közölt – ami szerződésmódosítást 
jelent, ezáltal némi csúszás várható. 

VADDISZNÓK A FALUBAN

Településünkön gondot okoznak a vad-
disznók nemcsak a kertekben, hanem az 
utakon, a gyalogos és autós közlekedés-
ben is. Bár az állatok kilövésének eszkö-
zével senki sem élne szívesen, de rendel-
kezni szükséges a megfelelő eszközökkel 
ahhoz, hogy ha minden más eszköz ha-
tástalan, élhessünk a lehetőséggel. Ezért 
közel egy éve megkerestük a Budaörsi 
Rendőrkapitányságot engedélyért, me-
lyet egy vadásztársaság számára kértünk 
meg. Azért szükséges ilyen magas szintű 
engedély, mivel éles fegyverrel lakott te-
rületen lőni nem veszélytelen. Az enge-
délyt azóta sem kaptuk meg, ezért Öveges 
Kristóf rendőrezredes kapitányságvezető 
közbenjárását is kértük itt jártakor, de 
lapzártánkig még nem történt pozitív fej-
lemény az ügyben.

PIHENŐHELY LESZ A FALU SZÉLÉN

Megérkezett a Gesztenyés Pihenőhely 
támogatási szerződése is, mely a Pilisz-
szentlászlóval közös ökoturisztikai fej-
lesztésünk. Jövőre megindulhat végre 
a kivitelezés a levendulással szemben, a 
mostani ideiglenes parkoló helyén: kö-

zösségi tér, több szabadtéri sütögető hely, 
padok, vizesblokk és kerékpáros szerelő-
pont jöhet létre a jövő év végére.

PÁLYÁZATOK ELŐKÉSZÍTÉSÉN 
DOLGOZUNK

A TOP Plusz pályázati rendszerben kiírt 
Humán infrastuktúra fejlesztése-pá-
lyázat keretében a hivatali kollégákkal 
a három csoportszobás óvodabővítési 
pályázatot készítjük el. A cél, hogy ne 
kelljen tornaszobában elhelyezni egy 
csoportot sem, és a csoportok létszáma 
is csökkenhessen, mindenki szabályo-
san és jogszerűen bent tudjon aludni 
az óvodában. Igen nagy munka, csak a 
megalapozó tanulmány ötven oldalnyi 
háttéranyag. A nyáron megrendelt ter-
vezési munkák most nagyon jól jönnek, 
mert a kezünkben lévő építési engedé-
lyes tervek sok plusz pontot érnek.
Egy másik csapattal a TOP Plusz pályá-
zati rendszerben kiírt Önkormányza-
ti ingatlanok energetikai fejleszté-
se-pályázaton való indulást készítjük 
elő; a szolgálati lakás, a hivatal, az 
általános iskola fűtéskorszerűsítésé-
re szeretnénk pályázni.
Harmadik pályázati csapatunk a falu 
kék infrastruktúrájának fejleszté-
sére beadandó pályázatunkat készíti 
elő. Ez terveink szerint megoldaná a 
rosszul sikerült konszolidációs pályá-
zatban érintett Ezüsthegyi út vízelve-
zetésének gondját, és a Tücsök utca 
vízelvezetésének kialakítását is min-
denképpen magában foglalná. 

KÖZMEGHALLGATÁS

November 15-én lezajlott az idei má-
sodik közmeghallgatás. Személyesen 
csak három résztvevő, online egyszer-
re változóan 10-20-an voltak jelen. 
Talán a lakosok jobban informáltak a 
rendszeres videójegyzetek miatt, ezért 
kevésbé érzik úgy, hogy a közmeghall-

gatás az egyedüli lehetőség arra, hogy 
választ kapjanak kérdéseikre. Ez, az 
eredetileg főleg a külső településré-
szen lévők problémáira szánt alkalom 
a Téglagyárban került volna megren-
dezésre, de az épület felújítás alatt állt. 

Témaként előkerült a Téglagyárnál 
és a Malomdűlőn a gépjárművek súly-
korlátozása, a Határ-réti-patak vízho-
zam-ingadozása és esetenként szeny-
nyvízzel való szennyezése, valamint az, 
hogy kinek mi a felelőssége a rendben 
tartása terén. Szó volt a kinti rendez-
vények okozta panaszokról, a VEKOP 
közlekedésbiztonsági fejlesztésről, a 
házszámrendezésről, a solymári ol-
dalon zajló ipari tevékenységről, a kö-
zösségi komposztáló iránti igényről a 
nyárfasor lombhulladéka kapcsán. Po-
zitívumként elhangzott, hogy kevesebb 
illegális hulladék kerül elhelyezésre, 
és hogy évente egyszer a gondnokság 
kaszál az út mentén. Írásban pedig La-
zareth ügyeire kérdezett rá egy részt-
vevő.

 
ÚJ FALUGAZDÁSZUNK VAN

Papp Renáta leköszönő falugazdászunk 
anyai örömök elé néz, ezért új falugaz-
dászt köszönthetünk Pilisborosjenőn 
Buglák Bianka személyében. 
Decembertől személyes ügyfélfogadás-
ra Pilisborosjenőn minden hónap első 
szerdáján délután 13 és 16 óra között 
tudunk lehetőséget biztosítani előze-
tes időpont-egyeztetés alapján. 
Buglák Bianka +36 30 679 73 81; bug-
lak.bianka@nak.hu 
Továbbá Pilisvörösváron minden szer-
dán 8 és 12 óra között tart nyitva a 
falugazdász iroda. (Szükség esetén 
megoldható, hogy másik szerdán is 
fogadjak ügyfeleket Pilisborosjenőn, 
amennyiben előzetesen egyeztetjük a 
gazdálkodóval.)
Az ügyfélfogadás – főigazgatói uta-
sításnak megfelelően – előzetes idő-
pont-egyeztetés alapján történik. 
A falugazdász a következő ügyekben 
tud a gazdálkodók segítségére lenni: 
őstermelői nyilvántartással kapcsola-
tos ügyintézés, őstermelők családi gaz-
daságának ügyintézése, megművelt, 
belterületi, 1 ha alatti telkek adómen-
tessége, területalapú támogatások, 
agrártámogatásokkal kapcsolatos tájé-
koztatás és ügyintézés.

Mozaik
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Mozaik

FELLAPOZTUK A MÚLTAT

Kísérletet teszünk arra, hogy a három 
évtizede létező Pilisborosjenői Hírmon-
dót hivatalossá tegyük és kérünk neki 
ISSN számot. Az ISSN (International 
Standard Serial Number) az időszaki 
kiadványok nemzetközi azonosítója. Eh-
hez minden eddigi példányból be kell 
egyet utólag szolgáltatni az Országos 
Széchenyi Könyvtárba, mely által egy-
részt jobban kutathatóvá válik települé-
sünk, másrészt 27 helyett 5 százalék ÁFA 
fogja terhelni az előállítását. Stankovics 
Jánostól és Marton Ferenctől kaptunk 
sok korábbi számot, valamennyit a hi-
vatal egyik raktárában is találtunk. Meg-
nézzük, hogy milyen számok hiányoznak 
még, és kéréssel fogunk fordulni a lako-
sok felé, hátha Önöknek további példá-
nyok vannak a birtokában.

Hirdetési méret Szélesség x magasság Ára

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!

Szüksége lenne 
masszőrre, vagy 
nem tudja, hogy 
hol találhat aszta-
lost? Kéne gyerek-
vigyázó, vagy nem 
ég a kinti lámpa? 
Hidegben nem zár 
a kerti kapu, vagy 
új csempére vá-
gyik a konyhában? 
Vagy épp peres 
ügye adódott, vagy 
könyvelőre lenne 
szükség? Vagy mé-
zet, virágot, bort, 
kerámiát, csokit 
venne az ünnepek-
re? Vagy jógázna, lovagolna, bevizsgáltatná a kevély körözés alatt szedett gom-
bákat? Mindezt megteheti az adatbázis segítségével, melyet megtalál a pilisbo-
rosjenoinfo.hu-n és a pilisborosjeno.hu-n egyaránt.

Felelős kiadó: Pilisborosjenő Község Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal (2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.)
Kiadásért felelős személy: Tömöri Balázs polgármester
Főszerkesztő: Frivaldszky Bernadett 
Korrektor: Erdélyi Zsuzsanna, Nevelős Zoltán, Várkonyi Ágota 
Tördelőszerkesztő: Kádár Viktor

Impresszum – Pilisborosjenői Hírmondó  Pilisborosjenő Község Önkormányzatának  kiadványa

Fotók (ha külön nem jelezzük): Frivaldszky Bernadett, Kádár Viktor, Tömöri Balázs
Szerzők: Antal-Kővári Vera, Antonovits Bence, Bozsódi Borbála, Csonka Írisz, Darabos 
Eszter, Demény Rózsa, Dienes Dóra, Fiala Krisztina, Frivaldszky Bernadett, Horváth 
Ágnes, Jávor Csaba, Komlós Erzsébet, Kishalmi Ildikó, Klinger Magdolna, Madaras Zol-
tán,  Petromán Anikó, Perlinger Györgyi, Szegedi Ferenc, Tömöri Balázs, Várkonyi Ágota, 
Nyomda: B32 Nyomda Kft.   
Felelős vezető: Deák Kinga   E-mail: szerkesztoseg@pilisborosjeno.hu

2011. évi karácsonyi lapszám részlete 
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Segítség COVID idején
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat hétköznapjai

Beszámolónkat szeretnénk a legöröm-
telibb feladatainkkal kezdeni. Az őszi 
hónapokban is több helyről kaptunk tá-
mogatást, melyekért ezúton is hálánkat 
fejezzük ki az adományozóknak. Az Oli-
vaműhelytől nagy mennyiségű kiflit és 
paradicsomot kaptunk. A még friss árut 
néhány órán belül kiosztottuk. (Gyaní-
tom, hogy az elfogyasztása is gyorsan 
sikerült.) Két – magát megnevezni nem 
kívánó – személytől kaptunk jelentős 
pénzadományt. Ebből az egyik célzott 
adomány volt. A támogatott családfő 
könnyekig meghatódott a figyelmesség-
től. A másik egy helyi kisvállalkozó nagy-
lelkű adománya: 100.000 Ft. Ebből egy-
részt 20.000 Ft vészhelyzeti pénzkeretet 
tettünk félre, másrészt két családnak 
igyekszünk megkönnyíteni az ünnepek-
re való felkészülést. Isten áldásával adta, 
mi is kívánjuk, hogy Ő kísérje családja és 
vállalkozása sorsát!  

Állandó támogatóink a 2097 Cso-
port Egyesület (újra jelentős pénzbeli 
támogatásra számíthatunk a karácsonyi 
ünnepeket megelőzően, már tervezzük a 
hatékony elosztás megszervezését; ado-
mányokat utalással rajtuk keresztül tud-
nak eljuttatni hozzánk), a Mandelbrot 
pékség, amely hetente két-három alka-
lommal megajándékozza ügyfeleinket 
egészséges kenyérrel és péksütemény-
nyel. A Magyar Máltai Szeretetszol-

gálattól burgonyát kaptunk, melynek 
kiosztása még folyamatban van. Az ado-
mányboltba szinte naponta érkezik új 
ruha, játék és egyéb használati tárgy. Ér-
demes „vásárlóként” is benézni. Néhány 
ezer forint adományért cserébe remek 
minőségű, alig használt ruhákra tehe-
tünk szert. Ezzel magunknak örömet 
szerzünk és támogatjuk a Máltaiakat. 

Idén is lesz cipősdoboz akció, ennek 

részleteit lapzárta után dolgozzuk ki, 
időben meg fogjuk hirdetni a Faceboo-
kon. Bízunk benne, hogy idén is sike-
rül minden rászoruló karácsonyfája alá 
ajándékot juttatni. Előre is köszönjük a 
nagylelkűségüket!

A Szolgálat munkájának hatékonyabbá 
tétele érdekében kibővítettük nyitva tar-
tási időnket: 

Hétfő: 8.00-14.00
Kedd: 12.00-18.00
Szerda: 8.00-14.00
Csütörtök: 12.00-18.00
Péntek: 8.00-14.00

A nyitva tartási időn kívül a szolgá-
latvezetővel megbeszélt időpontban 
házhoz megyünk, vagy sürgős ügyben 
telefonos segítséget nyújtunk hétköz-
napokon 8.00-20.00 óra között. +36-30-
493-4836

 

Küldetésünknek érezzük, hogy segít-
séget nyújtsunk azoknak is, akik a világ-
járvány miatt veszítették el munkahe-

lyüket, kerültek olyan kritikus anyagi 
helyzetbe, amire nem tudtak felké-
szülni, és ami az elmúlt másfél évben 
felemésztette minden tartalékukat. 
Számukra állandó vagy rendkívüli 
szociális támogatásokat keresünk. A 
települési rendkívüli támogatáshoz 

az eljárásrend szerint jövedelemnyi-
latkozat, jövedelmek igazolása, rövid 
indoklás és néhány soros vagyonnyilat-
kozat szükséges. Az igénylőlap elérhető 
nálunk vagy az önkormányzat honlap-
ján. A kitöltésben segítünk. Ma lezárult a 
tűzifa-támogatás igénylésének határide-
je. Aki nem tudott igényelni, de gondot 
okoz neki a fűtés, jelentkezzen nálunk!

Munkánk jelentős részét tölti ki a vá-
lófélben lévő, gyermekes szülők közötti 
közvetítés. A közvetítésben igyekszünk a 
továbbképzésen tanult, mediációs tech-
nikákat felhasználni. Ezt szociális hely-
zettől függetlenül lehet kérni. A gyerme-
kek érdekeire fókuszálva személyesen, 
telefonon és e-mailben is segítjük a kom-
munikációt. 

Mindenkinek kívánunk kellemes kará-
csonyi ünnepeket és boldog új évet!
                                                                                          

Rafai Erzsi és Klinger Magdi
családsegítők

Az adományboltba 
szinte naponta érkezik új 
ruha, játék és egyéb haszná-
lati tárgy. Érdemes „vásárló-
ként” is benézni.

„

Intézményeink
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Lelkünk

Lelki egyensúlyunk felé
A Család és Gyermekjóléti Szolgálat keretében működő pszichológus tanácsai

A koronavírus világjárvány mindannyi-
unk életét megváltoztatta. Szabályok, 
félelem, szorongás, nehéz döntések, új-
rakezdés és a remény kíséri utunkat. A 
vírus miatt sokan kórházi kezelésre szo-
rulnak, mások szeretteiket veszítették 
el. Vannak, akiknek megszűnt a munka-
helye és bizonytalanná vált a megélheté-
se. Az online oktatás és a „home office” 
is tartogat kihívásokat és rákényszerít 
minket, hogy feladatainkhoz még ru-
galmasabban álljunk hozzá. Ebben a 
kontrollálhatatlan élethelyzetben tehe-
tetlenséget élünk meg, és meginoghat a 
biztonságérzetünk. Vajon hogyan lehet 
egy ilyen bizonytalan helyzetben meg-
őrizni a lelki egyensúlyunkat?

A lelki egyensúly megtalálása a külső 
tényezőkön kívül a belső biztonságér-

zet megteremtésén is múlik, ami segít a 
járvány nehézségeivel való sikeres meg-
küzdés során. Ebben nagy szerepe van 
az ember önmagáról való tudásának, az 
önismeretnek. Képesek vagyunk-e meg-
találni az önmagunkban rejlő belső erő-
forrásokat, amelyek utat mutatnak a bel-
ső nyugalom megéléséhez. Ha rátalálunk 
erre a belső erőre, az az önbizalmunk 
egyik építőköve lehet, és rugalmasabban 
alkalmazkodunk a járvány okozta kihí-
vásokhoz. 

Vannak olyan élettörténések, amelyek 
elkerülhetetlenül hatást gyakorolnak a 
mindennapjainkra, de érdemes ráirányí-
tani a figyelmünket arra, hogy a minket 
körülvevő közösségek támaszt nyújthat-
nak. Segítsünk egymásnak, merjük egy-
mást megszólítani és legyünk nyitottak a 

saját belső világunkra, érzéseink tudato-
sítására és megértésére is!

Az önismereti úthoz jó szívvel ajánlom 
figyelmükbe Mogyorósy-Révész Zsu-
zsanna: Érzelemszabályozás a gyakor-
latban című könyvét, amely gyakorlati 
útmutatást nyújt a belső biztonság és az 
általános jóllétünk megteremtéséhez.

Ha nehézsége, kérdése van, és szíve-
sen venne részt pszichológiai tanácsadá-
son, forduljon a Pilisborosjenői Család 
és Gyermekjóléti Szolgálathoz, ahol té-
rítésmentesen veheti igénybe a szolgál-
tatást! Elérhetőség e-mailen: petroman.
tanacsadas@gmail.com vagy a 06-30-
8585-960-as telefonszámon. 

Petromán Anikó 
tanácsadó szakpszichológus 

Pilisborosjenő Szent Vid Plébánia hírei

Mivel az ürömi Szent György Vértanú temp-
lom felújítása megkezdődött, és előrelátha-
tóan 2022 szeptemberéig tartani fog, ezért 
a pilisborosjenői templom látja vendégül az 
ürömi híveket. Remek alkalom megismer-
kedni egymással! Az adventi és karácsonyi 
időszak miserendje így alakul:

Adventben: november 29. és decem-
ber 23. között hajnali roráték lesznek, 
hétvégéken pedig szombaton 18 óra-
kor, vasárnap pedig 9-kor és fél 11-kor 
lesznek misék. Karácsonykor: decem-
ber 24-én két “éjféli” mise is lesz 22 és 
24 órakor. Év végi hálaadó szentmise 
31-én lesz, pontos időpontja még nem 
végleges, januárban 1-jén pedig 9-kor és 
fél 11-kor lesznek misék. A járvány erő-
södése miatt sajnos most vasárnaptól a 
következő rendelkezések lépnek életbe 
Egyházmegyénkben:

Az állami előírások szigorodására, vala-
mint számos paptestvér és hívő kérésére 
tekintettel Főegyházmegyénkben 2021. no-
vember 7-től az alábbi rendelkezések lépnek 
életbe:

1. A szenteltvíztartókat kiürítjük, a be-
járatoknál helyezünk ki kézfertőtle-
nítőket.

2. A szentmisében és más liturgikus cse-
lekmények során mellőzzük a kézfo-
gásokat.

3. Templomainkban és zárt helyiségek-
ben tartott rendezvényeken használ-
junk maszkot!

4. Áldoztatáskor minden áldoztatónak 
maszkot kell viselnie és áldoztatás 
előtt fertőtlenítenie kell a kezét; az ál-
doztatás csak kézbe történhet.

Imádkozzunk, hogy a beoltottak számá-
nak növekedésével a járvány veszélye végre 
elmúljon hazánkban!

Továbbra is szeretettel várunk közös talál-
kozásra az Úrral.

Wilheim Péter plébános

A rorate vagy roráté az a hajnali mise, amit 
advent első vasárnapjától karácsony első nap-
jáig minden nap még napfelkelte előtt, reggel 6 
órakor tartanak.

A szentmise Szűz Mária tiszteletére és a Jézus 
eljövetele utáni vágy kifejezésére szolgál. A ro-
rate abban különbözik a szokványos miséktől, 
hogy az elején nincs világítás, csak az oltáron 
álló gyertyák adnak némi fényt.

A rorate név a mise kezdő énekének első sza-
vából származik, ami a latin rorare (=harmato-
zik) szó felszólító alakja:

„Rorate caeli desuper, et nubes pluant ius-
tum" azaz magyarul:

„Harmatozzatok, egek, onnan a magasból, s 
a felhők hozzák az Igazat!"
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Óvodai életképek
Takarítási világnaptól nemzetiségi projekthétig

Elmúlt az október, lassacskán új óvodása-
ink is már valamennyien megismerkedtek 
társaikkal és az óvodában dolgozó felnőt-
tekkel. 

A kellemes, napsütéses őszi időben so-
kat voltunk a szabadban. Örömmel mo-
zogtunk az óvoda udvarán. Sétáink, ki-
rándulásaink során ismerkedtünk az őszi 
természettel. A gyerekek megfigyelhették 
a körülöttük élő állatokat, növényeket.

A Takarítási világnapot csoportonként 
rendeztük meg. Az óvoda környékén nyo-
moztunk szemetet keresve, melyet a peda-
gógusok összegyűjtöttek.

Az Állatok világnapján meglátogathat-
tuk a helyi lovardát, kisállat-bemutatón 
vehettek részt óvodásaink. Beszélgettünk 
az állatok védelméről, a felelős állattar-
tásról. Meséltünk, énekeltünk állatokról, 
és barkácsoltunk is néhányat, mindenki 
örömére.

A Terményünnep – Erntedankfest – is 
sok meglepetést tartogatott: kukoricát 
morzsoltunk, magokat válogattunk (bab, 
lencse, kukorica), rendszereztük külön-

féle halmazokba, nyomdáztunk, vágtunk, 
ragasztottunk, gyümölcsöket-zöldségeket 
válogattunk, csoportosítottunk, illatzsá-
kot, tököt varrtunk, almabábot, mécsest-
artót, egészséges finomságokat készítet-
tünk. Ellátogattunk a zöldséges boltba, és 
énekekkel, játékokkal, a csőszkunyhó kö-
rül összegyűlve, együtt ünnepeltük az ősz 
kincseit.

Márton napi felvonulás

Az óvoda idén november 10-én tar-
totta a felvonulást. A csoportok már a 
megelőző héten készülődtek a nagy ese-
ményre: a gyerekek megismerkedtek 
Szent Márton legendájával, gyakorolták 
a felvonulásra a magyar és német nyelvű 
dalokat, liba formájú süteményt sütöttek 
közösen. Néhány csoport a gyermekek-
kel és szüleikkel együtt, a többiek pedig 
a délelőttök során a csoportban készítet-
ték lelkesen a saját lámpásaikat. Szerdán 
sötétedéskor a hét csoport pedagógusai, 
gyermekei és szülei együtt vonultak fel a 
lámpásokkal. A csoportok a Mindszenty 
utcából indultak, végig a Márton Áron 
utcán, a Bodza utcán majd az Apor Vil-
mos utcán vissza az önkormányzat új 
parkolójába, ahol a tábortűz várt min-
denkit. A tüzet körbeállva, közös ének-
léssel zárták a felvonulást. Meghitt 
hangulatú együttlétet éltünk át mind-
annyian. Az óvodához visszatérve, me-
leg tea és lilahagymás, libazsíros kenyér 
várta a jelenlévőket. A családok vidáman 
beszélgettek, örültek a találkozásnak. A 
hazatérő gyermekek a faluban énekelték 
a korábban tanult dalokat. Az eseményt 
az óvoda dolgozóinak közös éneke zárta. 
„Erdő mellett estvéledtem…”

Elkövetkezendő 
eseményeink

November végén Hulladékcsökkentési 
hét-projekt veszi kezdetét. Ennek zárása-
ként a szülők behozhatnak használt, de jó 
állapotban lévő játékokat, melyeket mások 
megvásárolhatnak. A bevétel az alapítvá-
nyunkat gazdagítja. Tapasztalataink sze-
rint a szülők már ekkor be tudnak szerezni 
karácsonyi ajándékokat.

November 27-ére elkészítünk egy video-
felvételt a Német Kisebbségi Önkormány-
zatnak, amelyen a gyermekek német nyelvű 
műsora lesz látható. Idén ezzel köszöntjük 
a nemzetiségi időseket. 

December 6-án érkezik a Mikulás. Szo-
kásainknak megfelelően a Kálvária-domb 
aljában fognak találkozni vele a gyermekek, 
ahová lóháton érkezik. Ha hullik a hó, akkor 
különösen varázslatos élményben részesül-
nek majd óvodásaink.

A karácsonyi ünnepségnél is alkalmaz-
kodunk a járványhoz. A nevelőtestület úgy 
döntött, hogy az óvoda kertjeiben felállított 
fa körül fognak a csoportok a szülőkkel kö-
zösen ünnepelni. 

Januárban nemzetiségi projekthét ke-
retében ismerkedhetnek óvodásaink a 
nemzetiség múltjával, hagyományaival, éte-
leivel, játékaival. Ekkor készítjük el a gyer-
mekekkel hagyományosan az anyák napi 
ajándékot, mely a sváb kézműves hagyo-
mányok felelevenítését is szolgálja.

Intézményeink
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Szent Márton mutatja 
az utat advent felé
Az őszi időszak megélése a Szent Márton Waldorf Iskolában

Négy éve kapcsolódtam szülőként a Wal-
dorf-pedagógiához, és még mindig tud 
újat mutatni, sőt csak újat tud mutatni. 
Szép lassan áll össze a fejemben a kép, 
hogyan épülnek egymásra és határozzák 
meg az egész évet az ünnepek, hogyan 
követi egyik a másikat, hogyan készíti 
elő Márton Jézus születését, hogyan ve-
zet át minket az adventbe. 

Ezen az őszön éreztem meg először 
igazán a természet változását. Most tu-
datosult bennem, hogy az ősz kétarcú, 
egyik színpompás, aranyló, a másik kö-
dös, sötét, és nem véletlen, hogy Márton 
lámpása hozza el a fényt, hiszen Márton 
választja el a kettőt egymástól. Novem-
ber közepétől érezzük igazán a fény hi-

ányát, ettől az időszaktól gyújtunk egyre 
több gyertyát az otthonunkban is.

Ez az őszi időszak különleges a Szent 
Márton Waldorf Iskola életében, hiszen 
a névadója ünnepének időszaka, amit 
megelőz Mihály napja még szeptem-
berben. A sárkányt legyőző Szent Mi-
hály erejéhez hasonlóan a gyerekek is 
bátorságot gyűjtenek a tanévkezdéskor. 
Próbatételt teljesítenek, az erdőben az 
általuk gyűjtött fehér köveket egy em-
bermagasságú mérleg serpenyőjébe 
téve megnézik, hogy vajon átbillen-e a 
mérleg, hiszen a másik serpenyőt a ne-
héz, nagy fekete kő uralja. A tanév első 
nagy ünnepén a mérleg mindenki nagy 
örömére  mindig átfordul, a jó legyőzi a 
rosszat, épp úgy, ahogy Mihály legyőzte a 
sárkányt. A nyár után nekünk, felnőttek-
nek is így kell felvérteznünk magunkat 
szeptemberben, erre az összegyűjtött 

erőre nagy szükségünk lesz még az év 
további időszakában.

Az ősz következő hőse Szent Márton, 
akiről legalább nyolc-tíz dalt ismernek a 
gyerekek, és minden reggel közös ének-
léssel indítják a napot már a november 
11-ét megelőző hetekben is. A ritmus, az 
ismétlődés, a kiszámíthatóság nagyon 

fontos eleme a Waldorf-pedagógiának. 
Úgy kerülnek a kis fejecskékbe a dalok, 
hogy észre sem veszik. Egyik szülőtár-
sam, Szladics Viktória úgy fogalmazott, 
hogy a kislánya, Bori reggeltől estig éne-
kel otthon. Dalolása hat rájuk, szülőkre 
is. A gyerekek részesei valaminek, egy 
meghitt ünnepi hangulatnak, aminek a 
szüleik is részesei lesznek a dalokon ke-
resztül.

„Szent Márton int, a ló megáll, és ott te-
rem a koldusnál. Egy fényes kardot ránt 
elő, kabátját félbe vágja ő, kabátját félbe 
vágja ő.”

Szent Márton a köpenyének a felét 
megosztotta a koldussal, önzetlenségre, 
toleranciára tanít. Példakép lehet a gye-

rekeknek, akik évről évre ismerkednek a 
legendájával, és a Márton napi ünnepen 
lámpásaikban viszik a fényt, ami kará-
csonykor kiárad a világba. Idén a falu 
lakói felé is nyitott Márton-ünnepet ren-
dezett az iskola. Ez volt az első nagysza-
bású kapunyitás az iskola névadójának 
ünnepén vásárral, kézműves foglalkozá-

sokkal, sok mesével. Martin Keizer mű-
vészetterapeuta nyilvános előadást tar-
tott november közepén az iskolában, az 
ő gondolatát vihették haza Szent Már-
tonnal kapcsolatban a felnőttek: mind-

annyiunkban létezik egy Márton-minő-
ség, amikor önzetlenül adunk, de olykor 
a koldus is bennünk van, amikor mi szo-
rulunk adományra, mások segítségére. 

Márton lámpásának fényét a gyerekek 
a Budai úton lakó időseknek is elvitték. 
Ez a kis fény tölti majd el a várakozást, 
ami az adventi első hétvégével kezdődik, 
hiszen egy újabb ünnepkörbe, az adventi 
időszakba lépünk, és újabb dalok kerül-
nek majd elő minden waldorfos család 
otthonában.

Demény Rózsa

A Szent Márton Waldorf Iskola az érdeklő-
dő családok számára bemutatkozó előadá-
sokat szervez.

Következő időpont: 2022. január 26.
Az est témája: Waldorf-pedagógia a 7-14 

éves korú gyermekek számára.
Összefüggések, folyamatok, tanítási ívek 

és tartalmak az életkori sajátosságok tük-
rében.

A gondolkodás-érzés-akarat, lelki erők a 
nevelésben.

Szép lassan áll össze 
a fejemben a kép, hogyan 
épülnek egymásra és hatá-
rozzák meg az egész évet az 
ünnepek

„
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Hírmorzsák a suliból
Dienes Dóra írása programokról és pályázatokról

Október hónap 1975 óta kiemelt 
fontosságú a zenészek és zene-
szeretők számára, ugyanis Yehudi 
Menuhin közbenjárására október 
1-jét a Zene Világnapjává tették 
világszerte. Iskolánkban évről évre 
szeretnénk a gyerekek, diákok, 
kollégák és dolgozók számára em-
lékezetessé tenni ezt a napot. Idén 
igyekeztünk interaktívabbá tenni 
az eseményt, valamint személyes 
jelenléttel közelebb hozni min-
denki számára a nap fénypontját, a 
zenét. Már reggel zenével fogadtuk 
az iskolába érkezőket. Gyula bácsi zongo-
rajátékával a magyar zene gyöngyszemeit 
ismertette, Zoli bácsi a filmzene világába 
kalauzolt bennünket, Donát bácsi pedig az 
angol  popslágerek érdekességeit mutatta 
be.

A Zenei Világnapon, 2021. október 1-jén 
a művelődési ház nagytermében a zenei 
tagozat tanárai és haladóbb növendékei 
nagysikerű hangversenyt adtak. A mű-
sorban sokféle zenei műfaj és stílus volt 
hallható a barokk zenétől a filmzenékig, 
valamint Balina tanár úr saját szerzemé-
nyeiből. 

Rendhagyó történelem: 
régészeti ásatás 

az 5. évfolyamosokkal

Szegény Samu, ha mesélni tudna! Évek 
óta az ötödik osztályosok feladata, hogy a 
történelemmel ismerkedve, kiássák őt az 
iskolai homokozóban kialakított „lelőhe-
lyen”, és felfedezzék a régészet csodálatos 
világát. Idén is lelkesen láttak hozzá a lapát-
oláshoz, szórták a homokot, jegyzeteltek, 
fotóztak, hogy végül megtalálják az egykor 
„eltemetett harcost”, vagy a gazdagon felék-
szerezett „honfoglalás kori fiatalasszonyt”. 
Az előkerült tárgyak pedig mesélnek, az 
újdonsült régészeknek már „csak” az a dol-
guk, hogy megfejtsék a történetüket. 

Október 6-a 
– az aradi vértanúk napja

Ez a megemlékezés osztályszinten szo-
kott történni, az osztályfőnök, illetve a 

történelemtanár közreműködésével. Idén, 
az év eleji értekezletek egyikén azonban 
tapasztalt kollégánk felvetette: emlékez-
zünk úgy a 13 tábornokra és a mártír 
miniszterelnökre, hogy minden gyerek 
gyöngybetűkkel leírja nevüket egy pa-
pírra. Az ötlet meghallgatásra talált és 
kiegészült. Gyönyörű emlékfalat készítet-
tünk: fotókkal, idézetekkel, mécsesekkel, 
élő növényzettel, valamint a tábornokok 
neveit tartalmazó lapokkal kitapétázott 
huszár sziluettel. A nagyszünetben az em-
lékfalhoz gyűltünk, és gitárkísérettel Kos-
suth-nótákat énekeltünk. (H)Őseinkhez 
méltó ünnepséggel emlékeztünk a 172 
évvel ezelőtti szomorú napra.

Városismereti nap

Az időjárás pont erre a napra váltott 
borúsra, esősre. Nekünk rég lefoglalt idő-
pontunk volt az Országházba. Az évfolyam 
együtt utazott, de nem mehetett be egy-
szerre, mert sokan voltunk egy csoport-
ban. Jó időben az Olimpia park igazán re-
mek időtöltést ígér, de most?! 

Szerencsénk volt! Többszörösen. Az eső 
szakadt, míg a buszon ültünk. A közeli 
buszparkoló épp szabad volt. Míg a Par-
lament felé gyalogoltunk, csak csepergett. 
Kimentünk a Duna-partra, s Budapest oly’ 
sok nevezetességét csodálhattuk meg, mi-
közben remek csoportképek is készültek! 
Sokat tudunk már a fővárosunkról. A tan-
könyvből olvasottakat fel tudtuk idézni 
kint is, és az Országház épületén belül is. 
Az idegenvezető csodálkozott, milyen sok 
információ birtokában vagyunk. Az első 
pillanattól az utolsó bent töltött percig 

a rácsodálkozás volt a jellemző. A 
szobrok, az aranyozás, a hatalmas 
terek, a színes ablakok mind-mind 
rabul ejtették szemeinket. Izgalmas 
volt betekinteni az ülésterembe is. 
Érdekes! A televízió képernyőjén 
nagyobbnak hatott. Ahogy a fülhall-
gatóinkkal vonultunk, s hallgattuk 
idegenvezetőnket, eszünkbe se ju-
tott a csintalankodás. A múzeumot 
is nehezen hagytuk ott. Elképesztő 
az a makett, ahol félig kívülről, félig 
belülről látható az épület! Kellemes 
meglepetés volt távozáskor az aján-

dék könyvecske az Országházról. (Nagyon 
izgalmas!) Míg a másik osztályra vártunk, 
sétáltunk, s bár kicsit törölgetni kellett az 
esőcseppeket, az Olimpia parkban igazán 
jót játszottunk. Valóban remek napunk 
volt! Fél nap alatt – anélkül, hogy észrevet-
tük volna – rengeteget tanultunk, s nagyon 
élveztük.

Október 23-i ünnepély 
– Időszilánkok

Az iskolai ünnepségek egyik legnagyobb 
kihívása, hogy hogyan hozzunk közel a 
mai gyerekek világához egy régvolt tör-
ténetet, hogyan adjuk át a főszereplők 
szabadságvágyát, hősiességét, kitartását. 
Idén Csiszár Károly tanár úr ötlete alap-
ján időutazásra hívtuk a közönséget, hogy 
felvillantva egy-egy időszilánkot az 50-es 
évekből, megmutassuk, miért és hogyan 
indultak el az 1956-os események. Az is-
kola 7. osztályos tanulói hatalmas lelke-
sedéssel vágtak bele a színpadi munkába, 
néhány percre maguk is átélték a Ráko-
si-korszak szörnyűségeit, és végül igazi 
forradalmárokká, szabadságharcosok-
ká váltak. Majdnem úgy, ahogyan a Cor-
vin-közi srácok ‘56-ban…

Állatok világnapja

Október elején színes rendezvények-
kel köszöntöttük az állatok világnapját. 
Az iskola lépcsőházába belépő trópusi 
dzsungelbe érkezett: a kúszónövények, 
banánfák között pókok, csúszómászók 
és skorpiók bújtak meg, időnként egzoti-

Oktatás
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kus madarak vagy épp’ majomrikoltozás 
hangja töltötte be a teret. Délelőtt Tóth 
Gábor solymász „Állati jó” ismeretterjesz-
tő, szemléletformáló – és humoros – be-
mutatóját élvezhettük az alkalmazkodás 
mestereiről, a környezetünkben élő vad-
állatokról. Testközelből csodálkozhattunk 
rá az egér, patkány, görény, nyest és róka 
alkalmazkodóképességére. A felsős osztá-
lyok tanulói állatokkal kapcsolatos totót 
tölthettek ki, majd a furfangos kérdésekre 
legtöbb helyes megfejtést adókat jutal-

maztuk. Délután az alsósok számára ren-
deztünk „Állati jó küldetést”, ahol a kicsik 
számtalan állat nagymozgását és statikus 
pózait igyekeztek lelkesen utánozni. Az 
állatmenhely számára összegyűjtött ado-
mányokat az ürömi állatotthon számára 
juttattuk el.

Erzsébet-tábor, 
Zánka

Ahogyan az iskolánkra olyannyira jellem-
ző, a harmadik évfolyam mert egy nagyot 
álmodni és pályázott az országszerte nép-
szerű, zánkai Erzsébet-táborra. Nagyot ál-
modtak, és hatalmas élménnyel gazdagod-
va utaztak el szeptember utolsó hetében a 

csodálatosan felújított, régi úttö-
rőtáborba, ahol három felejthe-
tetlen napot töltöttek el. A lurkók 
többsége életében először ekkor 
hajtotta álomra a fejét szülei nél-
kül. Nagy volt az izgalom, de nem 
igazán volt idejük arra, hogy a 
honvágy eluralkodjon rajtuk, hi-
szen számtalan izgalmasabbnál 
izgalmasabb programon vettek 
részt: Sterczer Hilda magával 
repítette hallgatóit a világ leg-
magasabb hegyei közé, a katonai 
park járműveit kívülről-belülről 
megnézhették, az Alma együttes Zöld For-
gó koncertjén énekeltek, táncoltak, másnap 
Berkes Olivér dalaira buliztak tovább. Az 
izgő-mozgó csapat nem kímélte a trambu-
linvárakat sem, és természetesen a Balaton 
partján is játszottak egy nagyot, emlékül 
beírták nevüket a homokba is. Hazafele Ba-
latonfüreden a Bodorka Múzeumban leme-
rültek a Balaton vizébe, és megismerkedtek 
a tó élővilágával. Nagyon remélik, hogy igaz 
a dal, és Zánka visszavár....

Legszebb konyhakertek

Október végén a „Magyarország leg-
szebb konyhakertjei” országos díjra jelöl-
tek ünnepségén vettünk részt Biatorbá-
gyon. Iskolánk képviselői, Andrónyi Júlia 
és Zsila Diána 4.b osztályos ökobanditák 
vehették át az elismerő oklevelet. Köszö-
net nekik és társaiknak, akik az év során 
lelkesen gondozták a veteményes- és fű-
szerkertünket. Elismerés illeti Szemes Ár-
pád munkáját, aki minden erejével azon 
volt, hogy megvalósítsa elképzeléseinket. 
Az őszi szünet előtti napokban két alka-
lommal nyitottuk meg kertboltunkat, ahol 
az alsósok a plakáttervezéstől kezdve a 
reklámon át, a feliratozáson és csomago-
láson, a gondos árufeltöltésen keresztül, 
mindent mérve és számolva értékesítették 
terményeinket. Bízunk abban, hogy ízletes 
alapanyagokkal szolgálhattunk!

Színpad

 
A Magyar Falu Program civil szervezete-

inek kiírt pályázatára második alkalommal 
adtuk be színpadépítési pályázatunkat. 
Hatalmas volt az öröm, amikor megkap-
tuk az értesítést, hogy hatmillió forintot 
nyertünk a megvalósításra. Azt gondoljuk, 
hogy az iskola hátsó részén épülő színpad 
több közösségi program megvalósítására 
ad majd csodás helyszínt, úgy mint külté-
ri osztályterem, szabadtéri mozi, színház, 
koncertek, fesztiválok helyszíne… 

Tök

Akárhogy is tiltakoztunk eddig ellene, de 
a halloweeni szellemek iskolánkat is elér-
ték, és az iskola "legtökösebb" osztályának 
a keresésére indultak. Gyűltek a szebb-
nél-szebb faragott tökök az osztálytermek 
ablakaiban, esténként rémisztgetve az erre 
járókat. Az igazán leleményes járókelők az 
utolsó este még megtekinthették a kivilágí-
tott tököket is. A nyertes osztály huszonhat 
tökkel vehette át a Töklevelet, és már a jövő 
évi termésen törik a fejüket. Azért, hogy a 
faragott tökök ne csak a komposztálót dí-
szítsék tovább, helyi állattartónak ajánlot-
tuk fel azokat. Reméljük, hogy egy új hagyo-
mány "alaptökét" fektettük le!

Adó 1% 
a Nebuló Alapítvány felé

Köszönjük a felajánlásokat, amelyekből 
új játszótéri felületet valósítottunk meg 
három új játék lehetőségével, valamint a 
programozást megalapozó méhecske ro-
botokat vásároltunk. 

Díszpolgárok felajánlása

Idén is ajándékot kaptunk több dísz-
polgárunktól, sőt szülők is csatlakoztak a 
felajánláshoz. Mivel elindult a kosárlabda 
oktatása a suliban, így különösen örültünk 
a labdáknak. 

Márton-nap a suliban

Az alsósok játékos feladatokat oldottak 
meg az udvaron, a lámpások szépek voltak, 
az éneklés nem maradhatott el a tűznél, a 
süti törése idén is megvalósult. A 4.b osz-
tályosok remek árnyjátékot adtak elő Szent 
Márton legendájáról. 

Minden programról több képet láthat-
nak az iskola Facebook oldalán: 

www.facebook.com/pbjiskola
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Civilek hírei
JENŐI ADVENT

A Jenői advent szervezői nagy lelkese-
déssel vetették bele magukat idén újra 
a szervezésbe. Mindenképpen szeretnék 
megtartani adventi szombatokon (nov. 
27., dec. 4., dec.11.) a rendezvényt, de a 
felelős gondolkodás még időt kíván.

A részletekről, amint lehet, tájékozta-
tást nyújtanak.

20 ÉVES  A PILISBOROSJENŐI 
KEVÉLYHEGYI DALKÖR

Együtt ünnepeltük! Nagyon sok szép em-
léket idéztünk fel!

Az énekpróbák nehézségeiről, de az 

eredményeiről is jó volt beszélni!
10 évig Czigány Ferenc alapító és dal-

kör vezető volt!
Palojtay Érsek Ágikának, művészeti ve-

zetőnk kitartó közreműködésével. Majd 10 
évig Heves Ilus dalkör vezetőnek, Szarvas 
Magdi helyettesnek, Losánszki Margitnak, 
majd Komlós Erzsike pénztárosnak kö-
szönjük szépen a kitartást, szervezést!

Köszönjük szépen! 
 Forrás: Pilisborosjenői Kevélyhegyi Dal-

kör Facebook-oldala

A HELYI ÖKOKÖR BESZÁMOLÓJA

Pilisborosjenő is csatlakozott a Teszedd! 
országos szemétszedési akcióhoz, októ-
ber 24-én egész nap „nagytakarítottak” a 
lelkes önkéntesek.

A levendulás sorompójánál lehetett 
átvenni a kesztyűket, zsákokat, és onnan 
indultak különböző irányokba a szemét-
szedők. Az ovisok érkeztek legelőször, 
Kárpáti Klári vezetésével a játszótér, a 
focipálya és az óvoda környékét tisztítot-
ták meg. Ezúton szeretnénk megköszön-
ni, hogy a legfiatalabb generációt ilyen 
korán a környezet védelmére nevelik!

A helyi lakosokon kívül rengeteg kirán-
duló is részt vett az akcióban, volt, aki 10 
km-es kört tett meg aznap és tele zsákkal 
tért vissza a lerakóhelyhez. Az ide látoga-
tók nagy többsége beszállt a kampányba, 
és zsákot fogva indultak túrázni a Kevély, 
a kék turistaút, a Teve-szikla, az Egri vár 
felé. A legtöbb turista célpontja a vár 
volt, így annak környékén a nap végén 
már vadászni kellett a szemétre! Renge-
teg gyerek is lelkesen csatlakozott ehhez 
a feladathoz. Visszafelé jövet büszkén 
hozták a zsákmányukat! Jutalmul apró 
játékfigurák és matricák közül választ-
hattak boldogan.

Voltak olyanok (mint a faluban élők 
közül is szerencsére sokan), akik min-
den kirándulásuk alkalmával összegyűj-
tik az útjukba kerülő hulladékot, voltak, 
akik aznap első alkalommal vágtak bele, 
és voltak, akik érdeklődtek, mikor lesz a 
következő.

A turistákkal kapcsolatban nagyon 
kellemes volt a tapasztalat, örömmel vál-
lalták a feladatot, és értékelni tudták a 
megtisztított természet látványát.

Több mint százan szedték aznap a 

szemetet, összesen 15 zsák telt meg az 
erdőből. Reméljük, sokáig tiszta marad 
a környék!

Várkonyi Ágota, szervező
Csatlakozzon cso-

portunkhoz, zöldít-
sük együtt a falut!

Facebook: Öko-
kör Pilisborosjenő 
(lásd QR kód)

HALLOWEEN

Új hagyományt teremtett egy helyi 
lakos, Nagy Mirtill azzal, hogy megírta 
a 2097 Falufórumon, hogy gyerekeik 
minden évben halloween alkalmából 
csoki- és cukorkagyűjtő körútra indul-
nak (felnőtt kísérettel). Eddig szűk ba-
ráti körben tették, de tavaly azt vették 
észre, hogy több gyerkőc is szívesen 
csatlakozott volna a kis csapathoz a fa-

luból. Arra gondoltak, hogy idén, ha van 
olyan, aki szeretne velük tartani, szíve-
sen látják a jelmezesek között. Keresett 
még olyan vállalkozó szellemű családo-
kat is, akikhez bekopoghatnak egy kis 
ijesztgetésre édesség fejében a gyere-
kek. Nagyon sokaknak tetszett meg az 
ötlet, 21 család fogadott kis vendégeket, 
voltak remek jelmezek is!

Kép: 2097 Falufórum

KEVÉLY KÖRÖZÉS KARÁCSONY
 KÖRNYÉKÉNTT TERMÉSZET LÁTVÁNYÁT.

Sokan kérdeztétek, hogy lesz-e Ke-
vély Körözés és hogyan is lesz.

Igen, természetesen nem maradhat 
el! Advent első vasárnapján, november 
28-án kezdünk, és 2022. január máso-
dikáig meg sem állunk.

A cél, hogy idén is minél többen tölt-
sük meg az ünnepi időszakot és zárjuk 

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

Közösség
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Közösség

az évet mozgással.
Menjen fel legalább 1000 borosje-

női legalább egyszer a Kevélyre, ennek 
érdekében hozzatok még magatokkal 
másokat is, akik eddig még nem vágtak 
neki!

Gyűjtsünk együtt 
minél több kört, le-
gyen Pilisborosjenő 
a legegészségesebb 
falu!

Most is lesz iskolai 
osztályok, csapatok, 
családok és egyének versenye. És most 
is gyűjtünk a helyi általános iskolának.

Nevezési form és részletek a Kevély 
Kör Facebook-csoportban.

Találkozunk a hegyen!
Medveczki Gyuri és Gál Niki

10 ÉVES A KIS-KEVÉLY SÖRÖZŐ

Sok minden történt az elmúlt 10 
évben a Kis-Kevély Sörözőben, jókat 
ettünk, ittunk, buliztunk együtt. Sok 
hagyományt teremtettünk a törzsvendé-
gekkel: főző- és darts versenyeket, a szo-
kásos decemberi disznóvágást. Voltak 
közös kolbásztöltések, sonkapácolások 
és még sorolhatnám. Sajnos a pandémia 
miatt ezek az események ritkábbak let-
tek, de reméljük jövőre már újra minden 
a régi lesz. Addig is szívesen segítettünk 
és segítünk mindenkinek, akinek szük-

sége volt rá (Ildiék önkéntesen segíte-
nek ebédkiszállításban. - a szerk.) Ezt a 
sok-sok kedves emléket szerettük volna 
megünnepelni a régi és új vendégekkel, 

akik megtiszteltek minket ezen az estén. 
Külön köszönet az Apák és Cupák csapa-
tának, akik egész este készítették az íny-
csiklandó szendvicsüket, amit ráadásul 
ajándékba kapott mindenki.

Köszönjük Riba Gerynek, hogy szuper 
koncertjével megnyitotta az estét.

A koncert után Sanca csapatta a zenét 
hajnalig. Mindenki táncolt, bulizott, ami 
már nagyon hiányzott. Jó volt újra együtt 
lenni, sok kedves arc felbukkant, akiket 
régen láttunk!

Reméljük jövőre már több közös prog-
ramot tudunk csinálni. Addig is készü-
lünk a karácsonyra, hogy legyen finom 
halászlé, töltött káposzta, és bízunk ben-
ne, hogy találkozunk a Falukarácsonyon, 
mert szeretnénk megfőzni a hagyomá-
nyos karácsonyi gulyáslevest mindenki 
örömére.

KÖZÖSSÉGI SZŐLŐMŰVELÉS

Októberben ismét volt szüreti felvonu-
lás Pilisborosjenőn. A hagyományokhoz 
híven a díszes menet meg-megáll egy-
egy pultnál, ahol jónevű helyi borosgaz-

dák kínálgatják borral, musttal, szőlővel 
az érdeklődőket. Idén először az alig két-
éves Borosjenői Dorfwein Egylet, a helyi 
közösségi borászok egylete is részt vett 
az ünnepségen. Pultjuknál meg lehetett 
kóstolni tavalyi rozéjukat és friss must-
jukat egyaránt. 

Tavalyhoz képest jelentősnek mondha-
tó növekedésről számolhatunk be: a 
taglétszám 14-ről 35-re, a megművelt 
parcellák száma egyről négyre (több 
mint egy hektárra) növekedett. Janza 
Márton szakmai irányításával a lelkes 
amatőrök egyre jobban beletanulnak 
a szőlőtermesztés és a borkészítés rej-
telmeibe, idén például már vörösbor 
készítésével is próbálkoznak. További 
újdonság, hogy – a gazdasági és jogi 
háttér biztosítása érdekében – létre-
hoztak egy gazdasági társaságot is, a 
Dorfwein termelőszövetkezetet.

Az alapvető célok és a működési 
modell viszont változatlanok. Az egylet 
célja: erejéhez mérten hozzájárulni a 
szőlőművelés és a borászat fenntartásá-
hoz Ezüsthegyen. Ebben készek együtt-

működni mindenkivel: az Ezüsthegyi 
Gazdák Egyesületével, az önkormányzat-
tal, a telektulajdonosokkal, helyi közös-
ségekkel, civilekkel. Az egylet örömmel 
fogadja további aktiv tagok csatlakozását 
(érdeklődés, jelentkezés: dorfweinm-
gtsz@gmail.com). A közösségi borászok 
közösen művelik a szőlőt úgy, hogy a 
kézi munkálatokat maguk végzik el. A 
termést, a mustot és a bort elsősorban 
saját fogyasztásra szánják, amit pedig 
eladnak, abból fedezik a művelési költ-
ségeket és a szükséges beruházásokat. 
Non-profit kezdeményezésről van szó, 
nem cél a haszonszerzés. A “haszon” a 
közös tevékenység öröme, az egészséges 
időtöltés, a tanulás, a saját szőlő és bor 
fogyasztása.

Madaras Zoltán

KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ ADVENTI 
ABLAKDÍSZÍTŐ NAPTÁR

Kedves Falubeliek!
Ismét eltelt egy év, nem tudom, ki hogy 

van vele, de nekem nagyon gyorsan telt. 
Nagyon sok változással teli volt ez az év. 
Nemrég még azt vártam, hogy legyen 
már karácsony, és tessék már az adventi 
ablakdíszítő eseményre lehet készülni. 
Ennek keretében december 1-je és 24-e 
között naponta más-más háznál fognak 
felfényleni a visszaszámlálást jelképező 
számok. A gyönyörűbbnél gyönyörűbb 
díszítéseket lehet megkeresni minden 
nap egy-egy térkép 
segítségével.

A jelentkezések az 
ablakdíszítésre már 
lezárultak, de az esti 
ablakkeresésekben 
mindenki részt tud 
venni! Figyeljék a hí-
reket! 

Antal-Kővári Vera
Facebook: PBJ - adventi ablakdíszítő
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20 ÉVES A KEREKES NÉPTÁNCEGYÜTTES

Pontosabban 21, de hát az előző évet 
megette a fene, ugye… 

21 éve történt, hogy néhány lelkes 
néptáncszakkörös lánnyal és egyetlen 
lelkes fiúval megalakult a Kerekes Nép-
táncegyüttes. Mint együttesvezetőnek, 
egyetlen célom volt: megmutatni a gye-
rekeknek azt a valamit, ami kamaszként 
engem is magába szippantott, bele-
furakodott az agyamba, a lelkembe, és 
ottmaradt, átgyúrt – fizikai és szellemi 
értelemben egyaránt –, és életem meg-
határozó részévé vált. Ez a „valami” nem 
csak a néptánc, hanem az a közösség-
építő és megtartó, teremtő erő, ami a 

népi kultúrából árad. Persze fontos volt 
a koreográfia, a fellépés, a fesztiválokon 
való részvétel is. De a legfontosabbak a 
tánctáborok, a húsvéti vödrös locsolá-
sok, a karácsonyi ajándékozások, a reg-
ölések, a havonkénti táncházak, 
az erdélyi utak, a spanyolországi 
„turné”, a közös élmények és az 
a szívmelengető látvány, amikor 
egy-egy jól sikerült, népesebb 
táncházban száz-kétszáz gye-
rek, fiatal és „öreg” táncolja a 
mezőségi táncrendet, és minde-
gyikük a Kerekes Táncegyüttes-
ben tanulta…

Köszönet mindenkinek, aki 
ebben részt vett, segített, vagy 
csak az oldalvonalról szurkolt!

A felnőtt csoport próbái szer-
dánként 19.00 órától a Fő utca 
16-ban vannak. A gyerekcsoport 
január első hetében indul újra, 
terveink szerint szerdán és pénteken 
16.00-17.30-ig tartanánk a próbákat a 
megújult Faluházban (Fő utca 30). Min-
denkit szeretettel várunk!

Boldog születésnapot, Kerekes! Még 
„sok számos esztendőket megélhess”!

Jávor Csaba

Hálával tartozom Jávor Csabának és 
Ilyés Boginak, hogy elhozták Pilisbo-

rosjenőre a néptáncot, közösséget épí-
tettek, ami minket is beszippantott! Az 
együttesben töltött évek alatt a néptánc 
és a táncos közösség jelentette sokunk 
számára a hétköznapok és az ünnepek 
örömét, a mozgást és a kikapcsolódást, 
életre szóló barátságok, házasságok köt-
tettek. Szívből kívánom, hogy a követke-
ző 20 évben is sok borosjenői gyerek és 
felnőtt megélje ezt a csodálatos „vala-
mit”!

Bozsódi Borbála

NYUGDÍJAS KLUB HÍREI

A Nyugdíjas Klub élete az elmúlt idő-
szakban is mozgalmasan telt, nagyon 
tartalmas  évet zárhatunk . 

Thália bűvöletében, múltidéző sétán 
jártunk a Fiumei úti sírkertben.

Részt vettünk az "Idősek világnapja" 
rendezvényen, és segédkeztünk annak 
lebonyolításában.

Az új helyre költözött könyvtár nyi-
tásakor tagjaink a büfébe édes sütemé-
nyeket sütöttek, és segítettek a kiszol-
gálásban, valamint az adománykönyvek 
fogadásában.

Egésznapos, vidám kirándulást tet-
tünk Ópusztaszerre és Kiskunfélegyhá-
zára.

Az 1956-os forradalom ésszabadság-
harc alkalmából megtekintettük az isko-
lások által előadott műsort, és elhelyez-
tük klubunk koszorúját az emlékműnél.

A jó időt kihasználva vonatozós kirán-

dulást szerveztünk Vácra.
És végül a Szépművészeti Múzeum "II. 

Amenhotep és kora. A fáraó sírjának fel-
fedezése" kiállítását is megtekintettük.  

Pilisborosjenőn a Polgármesteri Hiva-
tal nagytermében (Fő utca 16.) minden 
szerdán 15 órai kezdettel Senior tánc. 
Szegedi Judit tánctanár vezeti. Minden-
kit szeretettel várunk! 800 Ft a másfél 
óra alkalmanként. Gyertek minél többen, 

a vidámság és a mozgás senkinek sem 
árt! Adjátok tovább azoknak is, akiknek 
nincs elektronikus elérhetősége.

Komlós Erzsébet, klubvezető

Elérhetőség: 
szerdánként 2-től 
5-ig személyesen a Fő 
utca 16-ban és a
Pilisborosjenői Nyug-
díjas club Facebook 
Csoportban

KÉPEINK

A Pilisborosjenő képekben Face-
book-csoportba lakosok küldenek be 
régi és mai képeket.
Gondozza: Bányai Zsuzsa

„Korosztályom gyermekkorának egyik 
meghatározó személye volt. Mi csak 
»Ágatyának« hívtuk. Hittanóráin megí-
gérte, hogy a kötelező penzum után me-

sél, ha jók leszünk. Jók voltunk. 
Tátott szájjal hallgattuk az általa 
színesen előadott bibliai történe-
teket. Már jóval karácsony előtt 
kiosztotta a négysoros versiké-
ket, amelyeket az éjféli misén an-
gyaloknak öltözve adtunk elő. Ba-
rátságos, megnyerő modora volt. 
Rendszeresen felkereste a csalá-
dokat, legalább évente egyszer 
vízkereszt után és az ajtófélfára 
krétával felírta a három király 
nevének kezdőbetűjét. (Utólag 
elgondolkodtató, hogy a hatvanas 
években hogy tudta, hogy enged-
ték áldásos 
tevékenységét 

ilyen intenzíven vé-
gezni?) Bár a nebulók 
közül nem mindenki 
lett vallásos, azért az 
a tízparancsolat, amit 
belénk »vert«, min-
denkiben megmaradt és dolgozik.”

A képet feltöltötte: Bányai Zsuzsa

Közösség
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Közbiztonság

• Csak biztonságos – vásárlók által értékelt (pl. arukereso.
hu) – helyről vásároljunk, főleg ha előre utalunk

• Bizonytalan helyről először csak kis értékben rendeljünk, 
és ellenőrízzük például:

• kapunk-e számlát, 
• magyar nyelvű és érthetően megfogalmazott használa-

ti-kezelési útmutatót, illetve, 
•  Olvassuk el az Általános Szerződési Feltételeket, különös 

tekintettel az áru visszaküldésre, szavatosságra és jótállás-
ra, és mentsük is le, hogy bizonyíthassuk ezek létezését a 
vásárlás időpontjában.

• Érdemes ellenőrizni azt is, hogy a cég EU-n belüli-e az eset-
leges plusz adók és szállítási idő miatt (továbbá érdemes 
tudni, hogy EU-n belül egységes jogszabályok védik a vá-
sárlót, lásd: europa.eu)

• A 14 napos elállási idő alatt ki lehet próbálni a terméket, 
hiszen csak így győződhetünk meg arról, hogy a termék azt 
nyújtja, amit elvárunk tőle, illetve, hogy egyáltalán alkal-
mas a rendeltetésszerű használatra. Tehát, a csomagolás 
felbontása és a termék kipróbálása nem vezet az elállási 
jogunk elvesztéséhez és ezzel akkor is élhetünk, ha egysze-
rűen csak meggondoltuk magunkat (kivéve pl. romlandó 
vagy higiéniai  termék, hírlap, repülőjegy vagy szállás)

Tippek online 
bevásárláshoz

A bűnelkövetők körében nem 
veszít népszerűségéből az 
úgynevezett „UNOKÁZÓS” 
csalás. A legendák folyama-
tosan bővülnek, az elkövetők 
nem riadnak vissza drogügy-
letbe keveredett unokára, 
bántalmazott családtagra 
hivatkozva készpénzt vagy 
pénzzé tehető értéket kicsal-
ni. Egyre erőszakosabb ma-
gatartást tanúsítanak, akár 
többször is telefonálhatnak. 

A csalók minden esetben:
Az idős emberek pénzét, érté-
keit igyekeznek megszerezni.
Telefonon (vezetékes) keresik 
fel őket.
Legendával állnak elő, amely 
történet alapja egy közeli 
családtagot ért krízishelyzet 
vagy baleset.
Lelki nyomást gyakorolnak, 

egyre erőszakosabbak, és  ki-
használják az idős emberek 
hiszékenységét, jóindulatát.
Idős áldozataikat véletlensze-
rűen, de akár előre eltervezett 
módon is kiválaszthatják.
Fontos! 
Amennyiben hozzátartozó-
val, gyermekkel, unokával, 
kapcsolatban keresik, szakít-
sa meg a telefonhívást!   

BONTSA A VONALAT! 
Haladéktalanul vegye fel a 
kapcsolatot a megnevezett 
családtaggal, mert így tudja 
ellenőrizni a hívás valódisá-
gát! 
Ne adjon át pénzt, értéktár-
gyat senkinek!
Bűncselekmény gyanúja ese-
tén azonnal értesítse a ren-
dőrséget a 107 vagy 112-es 
segélyhívószámon!

Ne higgyen a 
csalóknak!
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Betekintés a művelődési 
ház életébe

„… a várakozás létállapota az embernek. Az ember, ha mélyen éli önnön életét, 
akkor állandóan tapasztalja, hogy valami hiányzik, valaki kellene, hogy teljessé 

legyen élete. A hiány vágyat ébreszt, a vágy a várakozás állapotába emeli az 
embert, hogy várja azt, ami még nincs, de aminek lennie kell, ami majd eljő. 

A várakozás életfunkció. Tárt kar. Nyitott szív. Figyelem, éberség és tett, tettek, 
hogy elérjen hozzánk, amit, akit várunk. Lépés a vágyott felé, 

A várakozás szeretet-szőttes a felénk közeledő lábai elé.”  
(Mácz István: ADVENT, a várakozás életérzés) 

Gyorsan peregnek a napok, közeledünk 
advent felé. A vírushelyzet miatt sajnos 
újra óvatosabbnak kell lennünk, vigyáz-
zunk magunkra és egymásra!

Októberi ünnepeink 
 
A Zene világnapján, október 1-jén a Ze-

neiskola tanárai és növendékei ajándé-
koztak meg minket egy csodálatos, gazdag 
koncerttel. J. S. Bach Cselló szvitjétől, Or-
bán György: Krimináltangóján át a Csilla-
gok háborújáig hallgathattuk az örömteli 
zenélést. Az est folyamán Balina Gyula 
Andante című szerzeménye ősbemutató-
jának is részesei lehettünk. Hálás köszönet 
a örömkoncertért, amely után gazdagab-
ban térhettünk haza! Az est közreműkö-
dői voltak: Balina Bianka, Vad Réka, Pados 
Zoltán – fuvola; Horváth Miklós – klarinét; 
Járvás Vivien – gordonka; Gruber Tamás, 
Horváth Miklós, Pados Zoltán, Prépostffy 
Bence – Furulya együttes; Varga Mária, 
Tóth Zsuzsanna, Varga Emese, Balina Gyu-
la – zongora; Szentgyörgyiné Kómár Judit 
– hegedű; Gruber Tamás – basszusgitár; 
Sándor Donát – gitár; Iván Gábor – ütő 

Igazán hangulatos, örömteli estében volt 
része azoknak, akik elfogadták meghívá-
sunkat az idősek köszöntésére október 
2-án. Tömöri Balázs, polgármester köszön-
tője után Janza Kata és Egyházi Géza szín-
művészek elrepítettek minket Londonba, 
az Omnibusz tetejére és a Délibábos Hor-
tobágyra is. Ide varázsolták a Jamaicai 
trombitást és Tevjét, a tejesembert. Ismert 

operettdalokkal és örökzöld slágerekkel 
kedves emlékeket juttattak az eszünkbe. A 
végén együtt dalolt mindenki. A Nyugdíjas 
klub Szélrózsa tánccsoportja is tartott egy 
vidám bemutatót Szegedi Judit tanfolyam-
vezető vezényletével. Az előadás után vég-
re hosszú hónapok után sor kerülhetett 
beszélgetésre, ismerkedésre. A klubtagok 
finom házi süteményei pillanatok alatt el-
fogytak, receptek is elhangzottak. Köszön-
jük, hogy együtt ünnepelhettünk!

 
Október 23. 

 
Nemzeti ünnepünket a Német 

Nemzetiségi Általános és Alapfo-
kú Művészeti Iskola diákjainak és 
felkészítő tanárainak szívet-lelket 
megérintő műsorával ünnepeltük 
október 22-én. Az előadást Jávor 
Csaba rendezte. Polgármester úr 
ünnepi beszédét követte Faludy 
György: 1956, te csillag című gyö-
nyörű verse,  Endrődi-Mike Attila 
előadásában. Az estet fáklyás felvo-
nulással zártuk és koszorúzással, 
mécsesek elhelyezésével róhattuk 
le tiszteletünket a templom melletti kop-
jafánál.

 

Szüreti mulatság
 
Egésznapos szüreti programokból válo-

gathattak a falubeliek október 16-án. Reg-
geltől a közösségi szőlészetben szüretel-
hettek, majd a szüretelőket a Mandelbrot 
Pékség bográcsebéddel látta vendégül.

A szüreti felvonulás polgármester úr kö-
szöntőjével indult, aki átadta a falu kulcsát 
a borbírónak, Szegedi Ferencnek – a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat elnöké-
nek. A borbíró és párja a Nagy Gábor által 
felajánlott lovaskocsin vezették a menetet. 
Szabó Krisztina gondoskodott a gyönyörű 
lovak békességéről.

Az állomásokon helybeli pincészetek 
borait és mézédes mustját kóstolhattuk 
meg. Megismerhettük Jani Papa Pincésze-
tét, Budavári József Borászatát és a Gábeli 
Pincészetet. A megállóknál a borbírónk 
gondolatait és üdvözletét is meghallgathat-
tuk, valamint a Weindorfer Singkreis kórus 

örömteli énekeit tangóharmonika kísé-
rettel.  Az állomásokat M. Kutvölgyi Eszter 
óvodavezető és Farkas Gabriella óvónő, a 
sváb kórustagok és a Mandelbrot Pékség 
díszítette fel erre az alkalomra.

A felvonuláson a Rézeleje Zenekar zenélt 
a Buzás István vezette, traktor húzta után-
futón.

Vendégeink a Kerekes Néptáncegyüttes 
népviseletbe öltözött tagjait is követhették 
vagy akár a Mesevölgy óvoda feldíszített 

Elindultak a programok

Intézményeink
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Intézményeink

kis járgányát, ahonnan Takáts Árpád 
Bacchusként köszöntötte a vonulókat 
fehér pulijával, Emmával.

A menetet a Pilisborosjenői Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület autója zárta. 
Minden közreműködőnek köszönjük, 
hogy ezen a csodálatos őszi napon 
létrejöhetett a felvonulás! A Polgár-
őrségnek és a körzeti megbízottnak, 
hogy biztosították az utat.

Születésnapi moldvai és vonós táncház-
zal ünnepelt a 20 éves Kerekes Néptánc-
együttes a Faluházban. Az est folyamán a 
talpalávalót a Rézeleje Zenekar húzta. Fo-
tókiállításukon megtekinthettük az elmúlt 
20 esztendő legszebb pillanatait. 

  Könyvtár és Lélekbonbon
 

Az Országos Könyvtári Napok 2021-es 
rendezvényeihez Pilisborosjenő igazán 
gazdag, színes programokkal csatlakozott 
két napon át. Az új könyvtár megnyitójára 
október 8-án került sor. Richter Sára textil-
művész örömmel fogadta el felkérésünket, 
hogy az első kiállításunk az ő csodálatos, 
egyedi Lebegő könyveivel és különleges fali 
képeivel valósuljon meg. Egésznapos nyílt 
nappal vártuk az érdeklődőket és az olva-
sókat október 9-én, szombaton. Részletes 
beszámolónkat külön cikkben olvashatják. 

Szívügyem volt nekem is a csodás, ottho-
nos könyvtár létrehozása, mert az olvasás 
feltölt, kikapcsol.  „A legolcsóbb utazási 
iroda” – ahogy egyszer Lackfi János is meg-
jegyezte egy rádióműsorban. Olvasás köz-
ben szeretek jegyzetelni, egy-egy gondola-
tot megőrizni. Ebből a gyűjteményemből 
készítettem el azokat a lelki bonbonokat, 
amelyeket a könyvtárból – akár könyvjelző-
ként is – el lehet vinni. 

Egy a sok közül: "Az örömteli élet mindig 
egyedi alkotás, és nem lehet recept alapján 
megvalósítani." (Csíkszentmihályi Mihály) 

    Mesés előadás
 
Nagy örömünkre falunk szülötte, Sze-

gedi Katalin illusztrátor Ládaszínházával 
érkezett hozzánk október 17-én. A magá-
nyosan rajzolgató, dundi kislány, Lenka és 
a mindig segítőkész kisfiú, Palkó barátsá-
gát és kalandjait bábozta, mesélte el kö-
zönségének. A jó hangulatú, kedves előa-
dás a Köszönjük Magyarország! program 
keretében valósult meg.

Egyéb programok

A Szenior Akadémia keretében Jászbe-
rényi József gerontoandragógus a demen-
cia különféle formáiról,   változatairól és 
azok felismeréséről beszélt október 13-
án. Következő témánk a Tánc és mozgás 
időskorban. Ennek fontosságára hívja fel 
a figyelmet Csordás-Novák Mária szenior 
mozgásprogram vezető november 17-én 
15:30 órakor.

Gauranga az aktuális Hangfürdőjét már 
a Faluházban tartotta október 15-én. Kö-
vetkező alkalommal november 26-án 19 
órakor érkezik hozzánk egy különleges 
Csakra-Hangfürdővel, ahol élettertülete-
inken, gyengeségeinken, erősségeinken, 
elakadásainkon fogunk dolgozni a hang-
tálak és spirituális hangszerek csakrákra 
hangolt rezgéseinek szárnyán utazva. 

Adventi programok

Az idén is lesz nagy adventi koszorú-, 
karácsonyfa- és betlehemállítás.  A faluban 
mindenki örömére újra indul az Adventi 
ablakdíszítés és a szervezők szeretettel 
készülnek a feldíszített erdei karácsonyfa 
keresésre is. A Nyugdíjas klub mesés téli 
terepasztala újra megcsodálható lesz. 

Eltelt egy év 

Az elmúlt esztendőben sikerült felé-
píteni egy működőképes könyvtárat és 
művelődési házat. Sikerült kialakítani egy 
olyan kapcsolatrendszert, nyilvántartást, 
adminisztrációt és irodát, amelyre már 
lehet alapozni a jövőt. Örömmel és sze-

retettel láttam neki a feladatnak. 
Hálás vagyok, amiért ezt az egy 
évet itt tölthettem és személyesen 
is megtapasztalhattam, hogy Pilis-
borosjenő nemcsak a természeti 
értékei miatt gazdag, hanem olyan 
szellemi és kapcsolati tőkével is 
rendelkezik, amelyet éltetni kell. 
Köszönöm a jó hangulatú találko-
zásokat, beszélgetéseket, közös 

élményeket, amelyeket a szívemben őrzök 
és amelyek által én is fejlődhettem, gazda-
gabb lettem. 

A jövőben a személyi és tárgyi erőforrá-
sok bővítésére mindenképp szükség van 
ahhoz, hogy a Faluház tereit élettel tudjuk 
megtölteni és egy színvonalas, minden 
korosztály igényeit kielégítő közösségi 
tér alakuljon tovább, nyíljon meg a most 
még felújítás alatt lévő szárny is. A fenti 
források hiányában és rengeteg túlmunka 
miatt elfogytak az energiáim, és végül egy 
autóbaleset is figyelmeztetett arra, hogy 
lassítani kell. Hosszas mérlegelés után 
úgy döntöttem, hogy nem szeretném meg-
hosszabbítani a szerződésemet. Jó szívvel 
adom át mindazt, amelyet már előkészí-
tettem. Kívánom, hogy a Faluház betöltse 
azt a funkciót, amelyet megálmodtunk. 
Legyen találkozási pont, kikapcsolódási és 
szórakozási lehetőség, szellemi és alkotó 
műhely, a hagyományok éltetője és ottho-
na a helyi befogadó közösségeknek és cso-
portoknak.  

Advent idejére azt kívánom a falubeliek-
nek, hogy sikerüljön megszőni azt a szere-
tet-szőttest, amelynek a szálai összekap-
csolnak minket a szeretteinkkel. Tudjunk 
kicsit megállni, elcsendesedni, esténként 
gyertyát gyújtani, odafordulni egymás-
hoz értő figyelemmel, apró közös örömök 
megélésével.   

Áldott, szép adventet és békés karácso-
nyi ünnepeket kívánok szeretettel! 

Fiala Krisztina

Köszönjük Fiala Krisztina áldozatos és 
tartalmas munkáját, melyet nehezített kö-
rülmények között végzett (COVID, Faluház-
ba átköltözés, előző intézményvezető örö-
költ ügyeinek átvétele), valóban igaz, hogy 
a nagy művelődési házakban megszokott 
feltételeket csak fokozatosan tudjuk bizto-
sítani. Büszkék vagyunk az ennek ellenére 
megvalósult remek programokra és az új 
könyvtárra. Kívánunk jó pihenést és új ki-
hívásokat! 

Az új intézményvezetői pályázat kiírásá-
val hamarosan jelentkezünk és reméljük, 
hogy közösségcentrikus, falunkért elköte-
lezett, jól szervező, lelkes Faluház vezetőt 
találunk.       

Tömöri Balázs polgármester
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