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„A farsangi napokban…”

25 éve tanítok néptáncot a faluban. A nép-
táncban többek között az a jó, hogy nem csak 
a táncról szól. A tánchoz énekelni lehet, tehát 
énekelünk! A tánchoz szokások fűződnek, hát 
megtanuljuk azokat is! A tánc nem csak szín-
padra való, remek szórakozási lehetőség is 
(sőt elsősorban az), akkor mulassunk! Mind-
ezek pedig remek közösségépítő tevékenysé-
gek!

Egy közösséget az kovácsol össze, ha tag-
jai együttes munkával létrehoznak valamit. 
Ebben a közös cselekvésben a konkrét erő-
feszítésen kívül nagyon fontos szerepe van a 
rítusoknak. A rítusok ugyanis azt jelzik, hogy 
„mi, ennek a közösségnek a tagjai, ugyanazt 
gondoljuk a világról”. A régi életnek kialakult 
rítusrendszere volt, az egy közösségbe tarto-
zók (egy falu lakói) évről évre ugyanazokat 
a rítusokat ismételték. A „rítus” szón ne csak 
a babonákkal, vallással kapcsolatos 
rituális cselekedeteket tessék érteni! 
Rítus volt a munka, a közösség tagja-
ival való beszélgetés vagy a szórako-
zás is.

Az ismétlődő rítusok által ritmusa 
volt a napnak, a hétnek, az évnek, és 
ez a ritmus évezredeken keresztül 
alig változott. Egészen száz évvel ezelőttig… 
Nosztalgiával tekintek erre az időszakra, sze-
retném, ha ez a nyugodt, évezredek alatt kiér-
lelt ritmus legalább egy kicsit visszaköszönne 
az életünkben.

Mi minden történt például farsangban? 
Először is, a farsang nem egyetlen nap volt, 
hanem a vízkereszttől húshagyó keddig tartó, 
többhetes időszak. Tél lévén, a mezőgazdasági 
munkák szüneteltek, ezért ez az időszak kü-
lönösen gazdag szokásokban. A mulatságok 
egymást követték, és hogy megfelelő meny-

nyiségű étel jusson, újra disznót vágtak, a má-
sodikat a télen. Megsűrűsödtek a lakodalmak 
is: praktikusan tél végén, a tavaszi munkák 
kezdete előtt házasodtak, így az új családtagot 
nem kellett a szűkös téli élelmiszerkészletből 
ellátni, de munkájával már a kezdetektől hoz-
zájárult a következő évi kenyér megterme-
léséhez. Akik pártában maradtak, a farsang 
farkán (utolsó három napja) rönköt húztak, 
hátha jövőre… Ekkor tartják a híres busójá-
rást is, ami a mohácsi sokácok szokása. Az 
utolsó három nap végeztével eltemetik a far-
sangot (vagy a nagybőgőt, ne muzsikáljon a 

böjtben, majd a húsvéti feltámadás után visz-
szatérhet), megküzd egymással Konc Vitéz 
és Cibere Vajda, és a böjti cibereleves győz. 
Egyetlen napra még visszatér a lakoma: za-
bálócsütörtökön felélik a farsangi maradékot, 
nehogy pocsékba menjen. Ezzel vége a mulat-
ságoknak, lakodalmaknak, helyüket átveszi a 
csöndes, elmélyült nagyböjt. (Azért a fiatalok 
nem bírtak a vérükkel: nagyböjtben kijártak a 
falu határába, elrejtőzve az idősek szeme elől, 
és énekszóra táncoltak egy-egy rövidet, csak 
az íze kedvéért!)

Számomra a néphagyományokkal kapcso-
latos legfontosabb kérdés mindig is az volt, 
hogy mi az, ami működik a mai világban is. 
Ezért indítottuk el az iskolában az élő nép-
szokások sorozatot, ezért tartunk havonta 
élőzenés táncházakat. Ennek a munkának az 
lett az eredménye, hogy a legények karácsony 

és újév között regöltek, húsvétkor vö-
dörrel járták a lányos házakat, és május 
1-jére virradó éjszaka titokban szala-
gos fát állítottak a szerelmük kapujá-
ba. A leányok pedig tojást berzseltek, 
süteménnyel várták a májusfázókat és 
felnőttként komatálat vittek a gyerme-
kágyas kismamáknak.

Januárban újra alakult a Kerekes Néptánc-
együttes gyermekcsoportja, a Kiskerekes. 
Folytatódik a 25 éve megkezdett munka, új 
generációval bővül kis közösségünk. Far-
sangban ismét mulatságot rendezünk (feb-
ruár 4-én pénteken jelmezes táncház lesz a 
Faluházban!), az iskolásokkal rönköt húzunk, 
hátha férjhez mennek a vénlányok, és na-
gyon készülünk az elsősökkel a márciusi Ger-
gely-járásra!

Az a visszavágyott régi világ pedig idén is 
felvillan egy-egy pillanatra a faluban…

Falunkban élőket kérdezünk meg arról, hogy miképpen élnek meg jeles napokat, 
ünnepeket, vagy mit ad nekik az adott hónap, évszak. A február apropóján Jávor Csabát, 

iskolánk néptáncoktatóját kértük meg, hogy ossza meg velünk gondolatait.

Számomra a néphagyományokkal 
kapcsolatos legfontosabb kérdés mindig 
is az volt, hogy mi az, ami működik a mai 
világban is. 

„

027-es terület rendezése
– 6-8. oldal

Tavalyi fontosabb események
– 5. oldal
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Német nemzetiségi hírek

Országgyűlési választások lesznek április 3-án, amelyen létérde-
künk, hogy újra legyen a hazai németségnek parlamenti képviselő-
je Ritter Imre személyében. Minden német nemzetiségi választón-
kat arra buzdítok, még a választások előtt terjessze ki jogosultságát 
a kérelem B rovatával.

„Magyarországi lakcímmel rendelkező, nemzetiséghez tartozó 
választópolgárként kérelmezheti azt is, hogy az országgyűlési kép-
viselők választásán nemzetiségi választópolgárként szavazhasson, 
így pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.

A kérelmet benyújthatja
• online (kerelem.valasztas.hu) vagy
• személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme  

szerinti helyi választási irodában.
Figyelem! A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg 

kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellen-
kező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

A kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy melyik nemzetiséghez 
tartozik. Ha az országgyűlési választásokon is nemzetiségi válasz-
tópolgárként kíván szavazni, a kérelemben ezt is meg kell jelölnie.

Ha a kérelem (formanyomtatvány) B rovatában

2021 végére sikerült a Tájház bejáratát a Bethlen Gábor Alapít-
vány támogatásából és saját forrásainkból felújítanunk, köszönjük 
a Magyar Kormány támogatását (1,2 M Ft támogatás)

A Tájház bejáratának bal olda-
lának boltíves téglakirakásos falát 
feltártuk és meghagytuk eredeti 
szépségében a kúttal együtt. Itt 
helyeztük el a kálváriakeresztről 
leszerelt Krisztus szobrot, mely a 
Meggyesi család adománya.

Az idei hagyományőrző sváb 
farsangi bál (tervezett dátum 
2022. február 26. volt) a pandémia 
miatt ismét elmarad, nem vállaljuk 
annak megrendezését (a Német 
Önkormányzat szokta a bált szer-
vezni, egy kép 2018-ból)

Jó hír viszont, hogy 2022. febru-
ár 12-én, szombaton szeretnénk 
egy hagyományteremtő, sváb 
gasztronómiai farsangi kóstolót 
tartani. Helyben készített kolbász 
és sváb zsemlés hurkával, csörö-
gefánkkal és forralt borral kínáljuk 
meg az érdeklődőket. Kapunyitás 
12 órakor! A belépés ingyenes lesz, 
a kóstoló tál előzetesen 2.000 Ft/adag áron lesz kapható. (Youtu-
be-n keresse ezt a videót: Sváb véres hurka Schieszl Konráddal) 
Minden kedves falubelit, minden német nemzetiségi választópol-
gárunkat szeretettel várunk a Tájház udvarán 2022. február 12-én 
délben!

Pilisborosjenő község Német Önkormányzatának képviselői és a magam nevében  
Pilisborosjenő minden lakosának boldog új évet, bort, búzát 

és békességet kívánok!

Mozgalmas év elé nézünk 2022-ben is

nem kéri, hogy a nemzetiségi 
regisztrációjának hatálya az 
országgyűlési választásokra is 
kiterjedjen,

azt kéri, hogy a nemzetiségi 
regisztrációjának hatálya az 
országgyűlési választásokra is 
kiterjedjen,

akkor az adott nemzetiség 
önkormányzati választásán 
részt vehet, de az országgyűlé-
si választáson nem nemzetisé-
gi választópolgárként vesz 
részt, hanem – az egyéni 
jelöltek mellett – pártlistára 
szavazhat,

akkor részt vehet az adott 
nemzetiség önkormányza-
ti választásán, továbbá az 
országgyűlési választáson 
nemzetiségi választópol-
gárként vehet részt, és – az 
egyéni jelöltek mellett – az 
adott nemzetiség országos 
önkormányzata által állított 
listára szavazhat a pártlista 
helyett

Sváb sarok
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Főépítész rovata

A Településkép-védelmi Tervtanács 
védetté nyilvánítaná a régi iskolát

A helyi védelemre javasolt épület története 

A báró Eötvös József nevéhez fűződő 1868. 
évi, a népiskolai közoktatásról szóló tör-
vény bevezette az iskolakötelezettséget 
6 és 12 éves kor között. Pilisborosjenőn a 
környező településekhez képest később, 
1909-ben alakult meg az állami iskola (fe-
lekezeti oktatás már a sváb betelepülést 
követően, a XVIII. század elején megin-
dult). Az iskolának azonban ekkor még 
nem volt saját épülete, a tanítás a Fő úton, 
három magánház bérelt helyiségében folyt. 
A Magyar Királyi Államépítészeti Hivatal 
1913 elején írt ki versenypályázatot az ön-
álló pilisborosjenői állami elemi iskola fel-
építésére, amely 1914-re készült el három 
tanteremmel a Fő úton.
Az állami elemi iskola igazgatója 1931-ben 
nemesjáczi Szecsányi László volt, aki 1924-
ben került Pilisborosjenőre mint tanító, 
majd a következő évben már mint igazga-
tó-tanító került az állami elemi iskola élé-
re. A másik, immáron női tanító a felesége, 
Szecsányi Lászlóné született Schwarzen-
berger Mária volt.

Az iskola telkén lévő árok menti 
támfal építési terveit Mende Valér 
(1886-1918) okl. építész készítet-
te 1913 szeptemberében. A támfal 
nem épült meg. Mende Valér a mű-
egyetemi tanulmányai első évében 
már 1904-ben kapcsolatba került 
az ún. „Fiatalok csoportjával”, Kós 
Károllyal, Jánszky Bélával, Györ-
gyi Dénessel, Zrumenczky Dezső-
vel. Az új iskola Kós Károly népi 
építészeti stílusában épült. Nagy 
ablakokkal, világos tantermekkel, 
hatalmas tetőzettel.

1962-ben az iskola épületét emeletráépí-
téssel bővítették. A főfalakat megtartották, 
kivéve a zsibongó és a három tanterem ab-
lakos főfalait. Az évszámos követ az építők 
az 1962-as emeletráépítésnél kibontották, 
nem törődtek sorsával. Egy lelkes lokál-
patrióta az akkori tanácselnöktől elkérte, 
kerítésébe beépítette, megmentette az 
utókornak. Köszönet érte. Ez a kő jelzi az 
iskola korát.

A századik tanév befejezése után, 2014-
ben az önkormányzat az épület felújításá-
ba kezdett.

Az épületet külső hőszigeteléssel látta el, 
a lábazati borosjenői homokkő burkolatra 
ürömi laposkő burkolatot tett. A déli és ke-
leti tetőkre napkollektorokat szerelt fel. A 
tanáriból tanterem lett, az íves rész ablaka-
it kicserélte. Az emeleti zsibongóból koráb-
ban kialakított tanteremből alakították ki 
az új tanárit. A régi épületszárnyat körbed-
rénezték. A hullámpalát lecserélték csere-
peslemezre, a radiátorokat kicserélték.

Az építkezést az önkormányzat 4 ütem-
ben kívánta végrehajtani. Az első két ütem 
az 1998-2002 közötti önkormányzati cik-
lusban készült el. Először a négy tanterem 
és a lépcsőház, majd az ebédlői rész és a két 
szaktanterem épült meg. A III-IV. ütemben 
megépíteni tervezett tornatermi rész és a 
régi épület felújítása nem készült el.

Szerkesztette: Jámbor László, 
okl. városépítési-városgazdasági egyetemi 

szakmérnök, települési főépítész
Források:

Cserényi-Zsitnyányi Ildikó: Iskola a Fő úton, in: 
Zsákfalvi Riporter 

II. évfolyam 1. szám 2097.hu/zsakfalvi
László Imre építőmérnök: Pilisborosjenői 

iskolák épületeinek története

Tervezett alaprajz

Tervezett főhomlokzat

A megépült iskola homlokzata – A Kós Károly-i stílus 
nagy része elveszett az átépítésekkel, a volt tanítói lakás 
még emlékeztet rá
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Évindító gondolatok
Tömöri Balázs polgármester jegyzete

Úgy rohant el a 2021 velünk, 
mintha csak pár hónap lett 
volna. A karácsonyi szünet 
is nagyon-nagyon rövidnek 
tűnik, mintha meg sem tör-
tént volna. Rengeteg ügyet 
tudtunk lezárni tavaly (lásd 
túloldalon), de mégis olyan 
érzés, mintha csak gyarapo-
dott volna a függőben lévő 
ügyek száma. A világjárvány 
sem múlt el, elképesztő le-
nyomata van az elmúlt két 
esztendőn, hiszen sokak 
egészsége, az egészségügy 
állapota, családok anyagi és 
az ország gazdasági helyze-
te mellett arra a közösségépítő 
szellemiségre is súlyos csapást 
mért, amire nagyon számítot-
tunk, amit tovább szerettünk 
volna virágoztatni, fejleszteni. A 
pályázatok  igen sok munka- és 
energiabefektetést igényelnek 
– bár készültünk rá- – mégis a 
lehetőségek 100%-os kihasz-
nálásához, a  pályázatok elké-
szítéséhez, beadásához, megva-
lósításához és elszámolásához 
sok-sok energia és figyelem 
szükséges. Nem „szokásos üz-
letmenetben” vagyunk, annyi 
szent!

Bár nem újévi fogadalom, de 
mégiscsak a tavalyi évre való visz-
szatekintés kapcsán merült fel 
bennem, hogy abban szeretnék 
fejlődni idén, hogy gyorsabban 
reagálok lakossági felvetésekre, 
problémákra. 2020-ban és 2021-
ben is előfordult, hogy egy-egy 
levélre, emailre nem sikerült 
azonnal válaszolni, pedig nagyon 
akartam. Közben pedig jöttek az 
új levelek, az új, azonnali reagálást 
követelő megkeresések, így egy-
re lejjebb és lejjebb került adott 
levél, aminek megválaszolása így 
néhányszor – szégyenszemre – 

teljesen elmaradt. Jó példa erre 
az év végi tüzijáték kérdésével 
foglalkozó, tavalyi lakossági meg-
keresés, amire a reakció hason-
lóképpen maradt el. Idén viszont 
kitalálok a bonyolultabb, nem 
azonnal, kapásból megválaszol-
ható, hanem infógyűjtést, döntést 
igénylő levelek megválaszolására 
egy idősávot, amikor végignézem 
és megválaszolom a restanciát. 
Rendszeresítettem egy kis füzetet, 
ami nálam van az utcán, még az 
éjjeliszekrényen is, hogy mindent 
fel tudjak írni – kéréseket és éjjel 
eszembe jutó ötleteket egyaránt. 

Emellett abban is szeret-
nék változtatni idén, hogy 
kevesebb időt szánok annak 
a 20-25 lakosnak az ügyé-
re, akik hetente-kéthetente 
keresnek a fogadóórámon, 
mely bár nyitott és természe-
tesen bárki bejelentkezhet, 
de az egész falu lakossága 
számára van fenntartva. Ha a 
jövőben valaki csak havonta 
kapna időpontot fogadóórá-
ra, ne nehezteljen érte, de 
4300 embernek igyekszem 
rendelkezésére állni, véle-
ményükkel, panaszaikkal, 
kéréseikkel érdemben foglal-

kozni. (Abba most nem belegon-
dolva, hogy mi lenne, ha minden 
háztartás meg szeretne keresni 
fogadóórán.)  

Gyors, lassú vagy elmaradó 
írásos választól függetlenül a 
beérkező javaslataik, panasza-
ik, észrevételeik bekerülnek 
munkatervünkbe – 2022-ben is 
remélem, sok kátyú, veszélyes 
fa, zavaró parkolás, szociális tá-
mogatási kérelem, közterületre 
vonatkozó bejelentés, egyedi la-
kossági kérés ügye oldódik meg. 

Jó egészséget és sok erőt 
2022-re!

Gondnoksági életképek
A Lucfenyő téri elhagyott épület előtti 

áthatolhatatlan növényzetet eltávolították 
a gondnokság munkatársai, következik 
a tető felújítása, az épület jogi helyzeté-
nek rendezése, hogy a képviselő-testület 
dönthessen az egykori bolt sorsáról.

A könyvtár átköltözése után a gondno-
kok felújították a terem padlóját, és ki is 
festettek, hogy a tárgyaló és pár kolléga 
átköltözhessen ide, és ezáltal csökkenjen 
a zsúfoltság.

Jegyzet
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Az ülések teljes felvételeit megtekint-
hetik a honlapon (pilisborosjeno.hu → 
Önkormányzat → Dokumentumtár → 
Ülések felvételei).

Képviselő-testületi ülés 
– 2021. november 30.

A képviselő-testület módosította 
a fák védelméről szóló rendeletét a 
beérkező tapasztalatok, észrevételek 
alapján: elektronikusan is be lehet majd 
nyújtani a kérelmet, az invazív fafajok 
kivágásánál a fapótlást átvállalja az 
önkormányzat, illetve egyedi elbírálás 
lehetőségét definiálták nehéz szociá-
lis helyzet esetén. Eddig hat kérelmet 
nyújtottak be a lakosok, ezek tapaszta-
latait folyamatosan beépítik a rendelet 
szövegébe. 

A képviselők több HÉSZ-t, illetve Te-
lepülésszerkezeti Tervet érin-
tő módosítást is megtárgyaltak: 
Várvölgyi fasor útjának szükséges 
szélessége; Vincellér utcai terüle-
tek sorsa; Nemzeti Park határának 
módosítása a Pinty köznél; lovarda 
létrehozásához területátsorolás; 
védősáv Lazareth és Üröm hatá-
rán; Erdő és Fenyő utcák rendezé-
se. A jelzett igények egy részénél 
további tárgyalások szükségesek, 
a változtatások várhatóan a Tele-
pülésfejlesztési Koncepció miatt ese-
dékes HÉSZ-módosításban kaphatnak 
helyet.

A képviselő-testület elfogadta a Rei-
chel József Községi Könyvtár és Mű-
velődési Ház intézményvezetői be-
osztására kiírandó pályázat szövegét. 
A pályázat lezárultáig Farkas-Lovag 
Melindát bízták meg a vezetői feladatok 
ellátásával.

Az ülésen elfogadták a Pilisborosje-
nő Mesevölgy Óvoda 2022. évi nevelési 
év munkatervét. Külön hangsúlyt kapott, 
hogy a nyári zárva tartás idejére lakossági 
igény esetén ügyeletet szervez az önkor-
mányzat az óvoda segítségével. 

A képviselők jóváhagyták a Széchenyi 
Terv Plusz keretében meghirdetett pályá-
zatokon történő indulásokat: Önkormány-
zati épületek energetikai korszerűsítése; 
Óvodabővítés; Élhető települések – vízel-
vezetés; Kerékpárút-tervezés.

Az adórendelet módosításával mente-
sítették azokat a – közforgalom elől elzárt 
– magánút tulajdonosokat az út után fize-
tendő telekadótól, akik legalább a gyalo-

gosforgalom és a kerékpáros közlekedés 
előtt megnyitják a tulajdonukban lévő utat 
és a fenntartását teljeskörűen és egész év-
ben vállalják.

Rendkívüli ülés 
2021. december 15-én

A képviselő-testület elfogadta a 
027-es terület településrendezési 
szerződés ének módosítását, ezzel le-
zárult a 027-es (Tücsök utca feletti) 
területtel kapcsolatos tárgyalássoro-
zat, mely szintén egyik örökölt ügyünk 
volt. 

Kicsivel a választások előtt az előző 
testület a falunak nagyon előnytelen 

településrendezési szerződést (TRSZ) kö-
tött, és ezt közjegyzői okiratba is foglalták, 
mely ellen – dr. György Péter, az önkor-
mányzat ügyvédjének értékelése alap-
ján – jogilag nem volt esélyünk fellépni. 
A most elfogadott módosítással azonban 
ártalmait jelentősen sikerült csökkenteni: 
egyrészt nem jön oda annyi új lakos, mint 
ahogy az korábban tervben volt, másrészt 
elhárult az irreális kötbér veszélye is.

Mi történt 
a testületi üléseken?

A képviselő-testület elfogadta a 027- es terület településrendezési szerződésének 
módosítását, ezzel lezárult a 027-es (Tücsök utca feletti) területtel kapcsolatos 

tárgyalássorozat, mely szintén egyik örökölt ügyünk volt.

Kiemelt ügyek, döntések

Településfejlesztés
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Településfejlesztés

A pilisborosjenői önkormányzat és a 027-
es terület tulajdonosai településrende-
zési szerződést kötöttek 2019.07.25-én 
azzal a céllal, hogy rendezzék a terület-
fejlesztés felelősségeit, feladatait. A 2097 
Csoport Egyesület színeiben októberben 
megválasztott új testület alapelvei és cél-
jai fontos pontokon eltérnek az előző tes-
tületétől. Már egyesületként jeleztük (lásd 
2097.hu), hogy a TRSZ-t ebben a formá-
ban az önkormányzat számára arányta-
lannak, egyes pontjait irreálisnak tartjuk, 
ezért örömmel vettük az érintett tulajdo-
nosok megkeresését, hogy – egy közös, az 
új önkormányzat által is támogatott el-
képzelés kialakításának érdekében – gon-
doljuk újra együtt a területfejlesztés kon-
cepcióját. Önkormányzatként tudatában 
vagyunk a szerződéses kötelmeinknek, 
ugyanakkor bízunk abban, hogy egyez-
tetéssel, a közös érdekek megtalálásával 
kialakítható a jelenleginél partneribb, 
a falu érdekeit jobban figyelembe vevő 
fejlesztési koncepció is. A 027-es terület 
képviselőivel folytatott egyeztetések so-
rán örömmel tapasztaltuk a konstruktív 
és megoldáskereső hozzáállást, aminek 
következő lépése az önkormányzati elvek 
és igények megfogalmazása a közös pon-
tok megtalálása érdekében. Jelen doku-
mentum célja, hogy összefoglalja azokat 
a kiinduló koncepcionális gondolatokat, 
melyeket mint önkormányzat fontosnak 
tartunk választási programunk és az 
alapelveik mentén. 

Egyeztetendő pontok: 

• Közművesítés feladatai 
• Építési telkek kialakításából fa-
kadó értéknövekmény arányos ré-
szének elszámolása a önkormányzat 
felé (ajándék telek- ill. ingatlan és/
vagy pénzbeli hozzájárulás), háttér-
fejlesztési hozzájárulásként 
• Megvalósuló beépítési mutatók, 
beépítési elvek egyeztetése önkor-
mányzati alapelvek mentén 
• Sikeres ingatlanfejlesztést csak 
a fejlesztők és az önkormányzat har-
monikus együttműködése eredmé-
nyez. 
• A sikeres ingatlanfejlesztés má-
sik fontos feltétele egy tőkeerős és 
kellő fejlesztési tapasztalattal ren-
delkező ingatlanfejlesztő bevonása.

• Az önkormányzat nem ingatlan-
fejlesztő cég. 
• A jelenlegi önkormányzat (és a 
jelenlegi országos kormányzat) az 
agglomeráció nem kielégítő infra-
strukturális és intézményi ellátott-
sága miatt és a Budapestet övező 
zöldterületek védelme érdekében a 
népességnövekedés korlátok közé 
szorításában érdekelt.
• A köz- és zöldterületek megfe-
lelő kialakítása, elegendő méretű 
közösségi tér biztosítása a minőségi 
ingatlanfejlesztés lényegi, kihagy-
hatatlan eleme. 
• A környezettudatos ingatlan-
fejlesztés a 21. században alapvető 
igény kell hogy legyen. 
• Az építési jogokat (építési telkek 
kialakításának lehetőségét) olyan 
közvagyonnak tekintjük, amellyel 
való felelős – a köz érdekeit mesz-
szemenőkig figyelembe vevő – gaz-
dálkodás az önkormányzat fontos 
kötelezettsége és felelőssége. 

Az önkormányzat céljai:

• Szeretnénk újraszerződni a 027 
fejlesztési tervét, ennek keretében 
egy arányos, partnerségre épülő 
szerződést kötni. 
• Az önkormányzat célja, hogy a 
lehető legkisebb népességnöveke-
dést okozza a terület beépítése. 
• Az önkormányzatnak nem célja 
további belterületbe vonások kezde-
ményezése, ezt figyelembe kell venni 
az ellentételezésként kapott telkek 
értékelésénél. 
• Az önkormányzat nem kíván 
közművesítési kötelezettségeket 
vállalni, egyrészt a fentebb kifejtett 
okok miatt, másrészt mert nincs 
pénzügyi mozgástere. 
• Az új szerződés által biztosított 
önkormányzati vagyongyarapodás-
nak értékarányosnak kell lennie. A 
belterületi telkek értéknövekedésé-
nek ellentételezését (a közvagyon 
gyarapodását) nagyságrendileg a 
helyben szokásos számítások alap-
ján szeretnénk elszámolni: az ere-
deti telkek nagysága csökkentve 
leadott, későbbi közút területével; a 

fennmaradó területre 2.500-3.000 
forint/m2 hozzájárulásként abban 
az esetben, ha a fejlesztők vállalják 
a közművesítés költségeit. A hoz-
zájárulás mértékét módosítható-
nak gondoljuk a területek beépítési 
mutatóinak módosításával, illetve 
önkormányzati feladatokat szolgáló 
létesítmények kialakításával. 
• A beépítési mutatók és telek-
nagyságok tekintetében szívesen 
vennénk, ha a beépítési koncepció 
a nagy alapterületű prémium ingat-
lanok (villák) felé tudna elmozdulni 
(lehetséges megvalósulási forma: 
2000 m2-es telkek, 1 lakás telken-
ként (nem prémium-kompatibilis az 
ikerházas rendezés), 15%-os beépí-
téssel, intim környezetet teremtve. 
Így olyan egyedi exkluzív ingatlanok 
alakíthatóak ki, melyekre a keresle-
tet az biztosíthatja, hogy a környéken 
ilyen, a közterület vonatkozásában 
is igényesen kialakított ingatlanok 
nem elérhetők, ugyanakkor kevés-
bé terhelik a falu infrastruktúráját 
mint a társasházi vagy ikerházas 
beépítések. Ebben a koncepcióban 
megjelenhetnének a progresszív, 21. 
századi alternatív építészeti, épü-
letgépészeti és környezettervezési 
megoldások, amelynek eredménye-
képpen a fejlesztési terület Pilisbo-
rosjenő ékköve lehet, és akár a többi, 
jelenleg még beépítetlen fejlesztési 
terület tekintetében is iránymuta-
tásként szolgálhat. 
• A belterületbe vonás értéknö-
vekményként felajánlott ingatlanok 
(024/6-8) csak abban az esetben 
jelentik a 4,4HA belterületbe vo-
násának megfelelő ellenértéket, 
ha szintén belterületbe kerülnek. 
Önkormányzatként legfontosabb 
választási ígéretünk a belterületbe 
vonások – és így a falu népesség nö-
vekedésének – megállítása, így ezen 
ingatlanok számunkra szántóként 
kerülhetnek elszámolásra. Nyitot-
tak vagyunk egyéb szántó terüle-
tekkel való helyettesítésre, például a 
027/8-ra, amely a már önkormány-
zati tulajdonban lévő 027/9 terület-
tel egy egységet tudna alkotni és a 
későbbiekben nem lakócélú beépíté-
sű fejlesztésnek adhatna teret. 

Előzmény: önkormányzati állásfoglalás 
2020 nyaráról
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Két éven keresztül tárgyalásos 
úton igyekezett a Fenntartható 
Fejlődés és Településfejlesztési Bi-
zottság és dr. György Péter ügyvéd 
a falu terheit a lehető legkisebbre 
mérsékelni. Szerencsére ebben a 
terület tulajdonosai partnerek vol-
tak, így elkészült a terület fejleszté-
si koncepciójának új szempontok 
szerinti átdolgozása. Az új megál-
lapodás az alábbi szempontokban 
kedvezőbb a település számára:

A közművesítést a terület tulaj-
donosai vállalják, így nem ró telje-
síthetetlen terhet az önkormány-
zatra. A közművesítés pénzügyi 
kockázata is a beruházónál van.

Az önkormányzat hozzájut 2000 
m2 belterületi, a mostani HÉSZ 
alapján akár  társasház építésére is 
alkalmas területhez, de a projekt-
ben nem szükséges ezeket meg-
építenie, így növelve a népesség-
számot. A terület később közösségi 
célra, intézményi területként vagy 
akár fecskelakások építésével is 
hasznosítható

A beépítendő területen a házak 
(és így a betelepülő családok) szá-
ma az eredeti 2019-es megállapo-
dáshoz képest nagyjából 50%-kal 
csökkent, azaz fele akkora a projekt 
lakosságszám-növelő hatása, mint 
a korábbi szerződés szerint.

A projektből kikerültek a további 
szántó besorolású területek bevo-
nását célzó elemek.

A szerződésben rögzített kötbér 
valóban csak indokolt, a beruhá-
zást ellehetetlenítő esetekre vonat-
kozik, az önkormányzat mentesül a 
jelenlegi TRSZ túlzó és sokkal sza-
badabban értelmezhető, közel 500 
milliós kötbérének fenyegetettsége 
alól.

Összességében a képviselő-tes-
tület elé került TRSZ – összhang-
ban a választási programban meg-
fogalmazottakkal – egy alacsony 
lakosságszám-növekedéssel járó, 
további belterületbe vonásokat 
nem eredményező, az önkormány-
zatra pénzügyi kockázatot nem je-
lentő szerződéssé tudta a tulajdo-
nosokkal közös tárgyalások során 
átforgatni az eredeti TRSZ-t, ezért a 
testület elfogadta azt.

További döntések

Kihirdették Lazareth útépíté-
sének és vízelvezetésének ter-
vezésére kiírt pályázat nyertesét 

(Computerv GM Kft.). Az idén el-
készülő megújult terv alapján le-
het majd kiírni a kivitelezés nyílt 
közbeszerzési eljárását.

Elfogadták Bihaly Áron – me-
zőgazdasági felsőfokú végzett-
séggel rendelkező pilisborosjenői 
lakos – kérelmét is, miszerint az 
önkormányzat tulajdonában lévő 
Pilisborosjenő 091/7; 091/11-
12 hrsz. mezőgazdasági területek 
haszonbérleti jogát megkaphassa 
2 évre. Eddig is ő gondozta a te-
rületet, de így igénybe tudja venni 
a területalapú támogatást és más 
esetleges mezőgazdasági támo-
gatásokat is, valamint a területen 
megtermelt mezőgazdasági ter-
méket (jelenleg és a közeljövőben 
ez gyepszéna) értékesítheti. A két 
év alatt kiderül, hogy hogyan tud-
nak a bérlő és a lakosság közös-
ségi érdekei egymás mellett élni 
rendezvények idején, illetve lát-e 
a bérlő lehetőséget a hosszú távú 
terveinek megvalósításában.

Közmeghallgatás 
2022. április 11-én 

17 órakor

2022. április 11-én 17 órakor 
az önkormányzat épületében (Fő 
utca 18., nagyterem) kerül sor. (Az 
őszi alkalmat fogjuk a külső telepü-
lésrészen tartani.) A termet az ép-
pen aktuális COVID-előírásoknak 
megfelelően fogjuk berendezni. 
Helyfoglalás érkezési sorrendben, 
a szabad helyek függvényében.

A közmeghallgatás moderált 
lesz, egyszerre egy helyi lakos te-
het fel kérdéseket 2-3 percben a 
köz érdekeit megjelenítő (nem 
egyedi hatósági) kérdésekben. 
Ha minden kérdező szót kapott, 
akkor egy második körben újra 
felszólalhat minden résztvevő. Élő 
közvetítés lesz a rendezvényről az 
önkormányzat Facebook-oldalán, 
ahol hozzászólásként kérdéseket 
lehet feltenni, melyek felolvasásra 
kerülnek a közmeghallgatáson. A 
kérdéseket e-mailben is fel lehet 
tenni: kozmeghallgatas@pilisbo-
rosjeno.hu. Az itt feltett kérdések-
re írásban válaszolunk a törvény 
előírásai szerint, 15 napon belül. 
A lakók kényelme – esetleg egész-
sége – érdekében javasoljuk, hogy 
a személyes részvétel helyett élje-
nek ezzekel a lehetőséggel.

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

Képviselők

A kétheti rendszerességű videójegyzet és fogadóóra mel-
lett lehetőség van Tömöri Balázzsal sétáló fogadóóra kere-
tein belül is találkozni köztereken: ha egy lakóközösség jel-
zi, hogy szívesen beszélgetnének a környezetükben helyi  
aktualitásokról, akkor a polgármester szívesen arra sétál 
a hivatali, csütörtöki fogadóórák idejében.
polgarmester@pilisborosjeno.hu, +36 26 336313

Településfejlesztés
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Hivatal

A Polgármesteri Hivatal vezetője

Dr. Horti István jegyző
Telefon: +36 26 336 028/112
jegyzo@pilisborosjeno.hu
Fogadóóra: Hétfő: 13.00-18.00
a további napokon előzetes e-mail egyeztetés szerint

Oláh Tibor
jegyzői referens, szociális-, belügyi igazgatási 
és birtokvédelmi ügyintéző
06-26-336-028/120

Hatósági Irodavezető

Szirák Marina 
06-26-336-028/118

Hatósági Iroda

Seitz Sándor közterület-felügyelő
06-30-605-2577 vagy 06-26-336-028/120
kozterulet@pilisborosjeno.hu

Boros Gábor Szabolcs műszaki ügyintéző
06-26-336-028/118

Radványi Judit anyakönyvvezető és lakcímügyek
06-26-336-028/114

Ügyfélszolgálat

Vörös Ildikó Valéria iktató és ügyfélszolgálati ügyintéző:
06-26-336-028/111

Kommunikációs vezető

Frivaldszky Bernadett frivaldszky.bernadett@pilisborosjeno.hu

Pénzügyi és Gazdasági Irodavezető

Porosné Pataki Anikó 
06-26-336-028/128 mellék

Adócsoport

Lapusnyik Judit adó-nyilvántartási és végrehajtási ügyintéző:
06-26-336-028/122 mellék

Bányai-Szalai Petra
06-26-336-028/121 mellék

Zalatnay Judit
06-26-336028/119 mellék

Pénzügyi csoport

Kecskés Éva Kontírozó könyvelő
06-26-336-028/113

Temleitner Lászlóné Pénztáros, pénzügyi ügyintéző
06-26-336-028/113

Pénztári órák: hétfő: 13.00-17.00, szerda: 8.00-15.00

Szomora Csilla képviselő-testületi és kisebbségi önkormányzati  
referens, személyügyi referens: 06-26-336-028/128

Főépítész

Jámbor László 
06-26-336-028/130

Fogadóóra: minden héten hétfőn 13.00-180
A vírusjárványra tekintettel 2020. november 20-tól a hétfő délutáni 
ügyfélfogadásokat Skype kapcsolat útján látom el, és csak halaszthatat-
lan ügyben (testületi ülés, helyszíni szemle, stb.) jelenek meg a hivatal-
ban. Skype címem: jambor.laszlo43@gmail.com

Polgármesteri Hivatal elérhetőségek
Cím: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.    Központi telefonszám: +36 26 336 028
Félfogadás: hétfő: 13.00-18.00, szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.30
Ügyfélfogadási időn kívül az ügyfélszolgálati iroda áll az ügyfelek rendelkezésére. 

Telefon: 26/785-159
Cím: 2000 Szentendre, 
Városház tér 3.
E-mail: jegyzo@szentendre.hu
Honlap: www.szentendre.hu
OEVI vezető: dr. Schramm Gábor 
jegyző  26/785-033
OEVI vezető-helyettes: dr. Bartha 
Enikő aljegyző  26/785-035

Helyi Választási Iroda (HVI) címe:
2097 Pilisborosjenő, Fő utca 16.
e-mail: jegyzo@pilisborosjeno.hu
telefon: +36 26 336 028 /132
telefon: +36 26 336 028 /114

HVI vezetője
dr. Horti István
telefon: +36 26 336 028 /132
e-mail: jegyzo@pilisborosjeno.hu

HVI vezető helyettese:
Oláh Tibor
telefon: +36 26 336 028 /114
mobil:  +36 30 599 7616
e-mail: olah.tibor@pilisborosjeno.hu

HVI pénzügyi vezetője
Porosné Pataki Anikó
e-mail: poros.aniko@pilisboros-
jeno.hu
telefon: +36 26 336 028 /113

Külön menüpontot hoztunk létre 
az országgyűlési választásoknak, 
ahol folyamatosan frissül a tarta-
lom (Hivatal → Választás), illetve a 
választás előtti héten postaládák-
ba kerülő következő lapszámunk 
is részletesen foglalkozik majd a 
témával.

Országos Egyéni Választási Iroda elérhetősége:   
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Ki mit vállal 
az erdőnkért?

Az alábbi cikk az Erdélyi Ferenc tollából a Zsákfalvi Riporterben 
olvasható (III. évf. 6. szám) írás rövidített-szerkesztett változata, 

melyet a cikk fontosságára való tekintettel jelentetünk meg. 

Létezik egy olyan ernyőszerve-
zet, a Pilisi Bioszféra Rezervá-
tum, amely összefogja a Pilis-
ben található 13 települést, a 
legnagyobb erdészeti céget, a 
Pilisi Parkerdő Zrt.-t, valamint 
a Duna-Ipoly Nemzeti Parkot, 

és ennek a szervezetnek Pilis-
borosjenő is tagja. A szervezet 
feladatának tekinti az itt megta-
lálható természeti és kulturális 
értékek megőrzését.  A Pilisi 
Bioszféra Rezervátum közgyű-
lésén szoktak a felek megállapo-
dásokat aláírni. Pilisborosjenő 
Község Önkormányzata, a Du-
na-Ipoly Nemzeti Park és a Pilisi 
Parkerdő Zrt. háromoldalú meg-
állapodásának előkészületei be-
fejeződtek, mivel a közgyűlést a 
járvány miatt nem tartják meg, 
ezért a felek a közeljövőben kü-
lön találkoznak az aláíráshoz 
(lapzárta után érkezett a hír, 
hogy február 3-án írják alá a 
megállapodást a felek – a szerk.).

A településfejlesztési kon-
cepció közösségi alkalmain ki-
derült, hogy mennyire büszkék 
vagyunk arra, hogy ilyen kör-
nyezetben élünk: a Kevélyek, 
a Fehér-hegy és a Köves-bérc 
körülölelik a falut, a környék 

természeti értékekben gazdag, 
védett és fokozottan védett 
növények állatok egyaránt 
megtalálhatók benne. Ezért vá-
ratlanul ért mindenkit, amikor 
véghasználatba vonták az erdő-
ket. Bár az erdészetek 10 éves 
ciklusokban gondolkodnak és 
megküldik az önkormányza-
toknak a területükön történő 
erdészeti munkák várható ide-
jét, sajnos ezt az információt 
az előző vezetés nem osztotta 
meg a lakossággal, és úgy tűnik, 
különösebben nem tulajdoní-
tott ennek jelentőséget. 

A 2097 Csoport Egyesület 
néhány éve aláírásgyűjtés-
be kezdett, hogy a falu körüli 

erdőkben ne történjen vég-
használat, és ne irtsanak le 
egyszerre nagy területeket. Az 
egyesület 2019-es programjá-
ban szerepelt egy olyan pont, 
hogy “új alapokra helyezzük a 
kapcsolatot a Duna-Ipoly Nem-

zeti Parkkal és a Pilisi Par-
kerdővel. Stratégiát dolgo-
zunk ki a Várvölgy és a falut 
ölelő természet védelmére. 
Kezdeményezzük a falu 
körüli erdők folyamatos 
erdőborítottságot jelentő 
örökerdő minősítését. Ez a 
munka még a választások 
előtt elkezdődött, így sze-
mélyes kapcsolat alakult ki 
a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
és a Pilisi Parkerdő Zrt. 
munkatársaival. 

A megállapodás célja, 
hogy a felek összehangolt 
tevékenységet folytassa-
nak. A PP Zrt. a falu köz-
vetlen közelségében lévő 
erdők közül 25 hektárt 

örökerdő művelésbe von. Itt 
a korábbi véghasználatra jel-
lemző nagy táblák helyett csak 
szálalóvágás lesz, és szeretnék 
bevonni a lakosságot is a falu 
körüli erdők művelésébe kí-
sérleti jelleggel, mert hasonló 
közös művelés még nem volt 
az országban. Ezzel a művelés-
sel a kitermelés utáni látvány 
nem lesz olyan borzasztó, és 
a visszaerdősülés gyorsabban 
történhet meg. A parkerdő 
munkatársai ezen kívül a Vár-
völgyben, a vár oldalán lévő 
területen erdőtelepítésbe kez-
denek, és a Pilis Bike és a Pilis 
Ride hálózatba is bekapcsolják 
Pilisborosjenőt.

Miben tudja segíteni a 
lakosság az örökerdő 
kialakítását?

A lékeket nagykorúvá válá-
sukig két-három főből álló cso-
portoknak kellene meglátogat-
ni május 1. és július 15. között. 
Ekkor a támogatandó fafajok 
mellett álló kísérő fafajok haj-
tásait kézzel vissza kell törni 
a támogatandó fák csúcshajtá-
sainak magassága alá, ugyan-
is a kísérő fafajok kezdetben 
gyorsabban növekednek, és 
képesek a támogatandó fafajo-
kat maguk alá szorítani. Fon-
tos a részarányuk ellenőrzött 
módon történő szabályozása. 
Ez lékenként 10-30 percet je-
lenthet. Azaz ha minden léket 
két-három ember felügyel, aki-
ket betanítunk erre a feladatra, 
akkor ez jelentős hozzájárulást 
eredményezhet egy olyan in-
novációs feladatban, mely ké-
sőbbiekben mintául szolgálhat 
más területeknek is.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park 
arra tesz ígéretet a megállapo-
dásban, hogy a Fehér-hegyen 
és a Várvölgyben koordinálja 
a feketefenyő visszaszorítását, 
segít a Borosjenői-patak reha-
bilitálásában, és általában szak-
mai segítséget nyújt – például 
– természetvédelmi pályáza-
tokban is, továbbá tájékoztató 
táblákat helyez el.

Pilisborosjenő Község Ök-
ormányzata vállalja szeme-
tesek kihelyezését, parkolók 
készítését, a turistautak jobb 
megközelíthetőségének kiala-
kítását, a turistaútvonal-há-
lózat bővítését, a mozgósítási 

Egy lék az örökerdőben    fotó: Dr. Csépányi Péter

Zöld hírek
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Zöld hírek

MEGÉRKEZETT A VADELEJTÉSI 
ENGEDÉLY 
Dr. Horti István jegyző már több mint egy 
éve kérelemmel fordult a Budaörsi Ren-
dőrkapitánysághoz vadelejtési engedély 
iránt lakossági bejelentések alapján, mely 
december közepén megérkezett azzal az 
indoklással, hogy a további károk megelő-
zéséhez szükséges a vadállomány apasztá-
sa. Dr. Öveges Kristóf r. ezredes azt is leírta, 
hogy a lakossági bejelentések számának nö-
vekedése az önkormányzat számára cselek-
vési kényszert jelent közegészségügyi, köz-
biztonsági szempontok alapján, valamint a 
köz- és magántulajdon megóvása érdeké-
ben. A vadállomány további szaporodása a 
közlekedés- személy- és vagyonbiztonságot 
fokozottan veszélyezteti.

Ugyan egy hiba miatt vissza kellett külde-
nünk módosításra az engedélyt, de a végle-
ges is megérkezett január elején, és a fenti 
indokok alapján kiadott engedély érvényes a 
december 16-tól március 16-ig terjedő idő-
szakra, melyet a velünk szerződő Pilisvölgye 
Vadásztársaság fog végrehajtani. Kérjük a 
lakosokat, hogy jelentsék be az észlelt vada-
kat (vadkar@pilisborosjeno.hu – kell hozzá 
név, lakcím, időpont, telefonszám is), hogy 
pontosan hol és mikor észlelték az állatokat, 
személyi és tárgyi kár történt-e. Ezt követi 
ahelyszíni szemle és a döntés, hogy ki kell-e 
őket lőni. A kilövést természetesen úgy kell 
végrehajtani, hogy biztonságos legyen, ne 
veszélyeztessen senkit és semmit.

MIT IS JELENT A KORLÁTLAN 
ZÖLDHULLADÉK-ELSZÁLLÍTÁS?
A decemberi Hírmondó közepén megtalál-
ható volt az idei hulladékgyűjtési naptár, de 
elérhetik a honlapunkon is (pilisborosjeno.

hu) a Hulladékkezelési információk menü-
pontnál a Jenői élet menüpont alatt. A dá-
tumok szerepelnek a főoldalon lévő kalen-
dáriumban, ahonnan saját naptárukba is 
lementhetik egyenként, de egy mozdulattal 
is megtehetik ezt Benedek István helyi lakos-
nak köszönhetően, keressék a Hírek között 
ezt a cikket: Hulladékszállítási dátumok le-
menthetőek saját naptárba.

Idén három alkalommal lehet korlátlanul 
kihelyezni zöldhulladékot (április 1., július 
29. és november 25.) ami azt jelenti, hogy a 
többi alkalommal ellentétben ilyenkor nem 
kell neylont rákötözni a szabályosan kötegelt 
fákra (max. 100 cm x max. 50 cm). 

De természetesen nagyon javasolt bográ-
csozáskor vagy komposztáláshoz, talajtaka-
ráshoz felhasználni a fát, ez utóbbihoz – ha 
nincs – ágaprítót kölcsönözni.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÁTUMOK 
LEMENTHETŐEK SAJÁT NAPTÁRBA

Az önkormányzat honlapjának kezdőolda-
lán lévő kalendáriumban megtalálhatóak 
a hulladékszállítási dátumok – egyéb más 
dolgok, rendezvények mellett –, de Benedek 
István helyi lakos külön Google-naptárat ho-
zott létre a témára és mindenkivel megosz-
totta a 2097 Falufórumon. Az ötlet remek, 
jövőre mi is így készítjük el. Köszönjük!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – VETEMÉNYES 
KERTTEL AZ EGÉSZSÉGES 
ÖNELLÁTÁSÉRT!
Pilisborosjenő Önkormányzata 2022-re ismét 
pályázatot hirdet helyi lakosoknak az önkor-
mányzat tulajdonában lévő földterületek kis-
kerti mezőgazdasági művelése céljából.
A veteményezés értelmes és rendszeres mun-
kát ad azoknak is, akik időlegesen elvesztették 
munkájukat a koronavírus-járvány idején. 
Eredménye, az idényzöldségek az önellátást 
növelhetik. Csökkenti a környezetterhelést, 
a távoli országokból ideszállított zöldségek 
helyett helyben előállított élelmet ad. Az ön-
kormányzat e pályázat keretében ajánlja fel 
telkeit határozott idejű használatra azoknak, 
akiknek csak a földhiány a veteményezés el-
maradásának oka!
Írják meg röviden, hogy milyen okból bérel-
nék a földterületet és hogyan hasznosítanák. A 
pályázathoz várunk egy telepítési vázlatrajzot 
és egy kezelési tervet. Kérjük, adja meg az igé-
nyelt terület nagyságát is (maximum 800 nm, 
melyet a beérkezett igények alapján bírálunk 
el)!
Előnyben részesülnek azok, akik:
• a koronavírus miatt részlegesen vagy tel-

jesen elvesztették jövedelmüket,
• szociálisan rászorulnak,
• számukra nem vagy csak nagyon kicsi 

saját földterület áll rendelkezésre vete-
ményezésre,

• családjuk számára zöldségtermesztést 
terveznek a területen,

• biogazdálkodással, illetve vegyszermen-
tes módon tervezik megművelni a földet.

Jelen pályázatban nem támogatható hasznosí-
tási formák:
állattartás,
vegyszerintenzív növénytermesztési módok.
Beadási határidő: 2022. február 28. 12:00
Benyújtás módja: emailben az antonovits.
bence@pilisborosjeno.hu címre küldött pá-
lyázati anyaggal.

szerepet és a településen belüli 
invazív fajok feltérképezésére 
és visszaszorítására akcióter-
vet készít.

A megállapodással a termé-
szetvédelem mellett azok a 
tevékenységek kaphatnak se-
gítséget, amelyek a számunk-
ra is célként kitűzött szelíd 
turizmust, így a kirándulást, 

kerékpározást és lovaglást ré-
szesítik előnyben. Antonovits 
Bence önkormányzati kép-
viselő így vélekedett a meg-
állapodásról: „megismertük 
egymás motivációit, céljait, 
kötelességeit és azt, hogy ezek 
mikor mutatnak egy irányba 
és hol ütköznek. Hosszú távon 
véleményem szerint környe-

zeti-ökológiai szempontból 
borzasztó változások lesznek, 
ezért felértékelődik minden, a 
természet védelme, a rezilien-
cia és az adaptáció érdekében 
tett lépés.” Dr. Gálhidy László, 
a WWF Magyarország erdő-
programjának vezetője pedig 
azt nyilatkozta, hogy nagy elő-
relépésnek tartja, hogy a meg-

állapodás végül 25 hektáron 
megvalósulhat, sőt a helyben 
élők részt is vállalhatnak az 
örökerdővé alakítás összetett 
folyamatának megsegítésé-
ben. Reméli, hogy a jó példát 
más településeken is követni 
fogják, ami a természetjárók 
mellett az erdei élővilág szá-
mára is nagy előnyökkel járna.

Vadmalac a kertben Pilisborosjenőn

Zöld hírek
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Egészségházban lévő államilag 
finanszírozott rendelések

dr. Kovács Levente     

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

hétfő         15-18
kedd           9-12
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 hetente 
két napon (idővel minden nap lesz rendelés). Először azokat látja el a doktor úr, akiket 
Ürömben már nem tudott fogadni: kérjük, hogy jelentkezzenek! Februártól körülbelül 
(ehhez újabb engedélyekre várnak) már heti 5 napon fog tudni rendelni, akkor már rövi-
debb lesz a várólista. Akinek akut problémája van, azt természetesen bármikor fogadják.

dr. Bernád Zsolt

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

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

Sürgősségi ellátás
A fogak friss baleseti sérüléseinek elsődleges ellátása (visszahelyezés, sínezés, 
gyógyszeres kötés, foghúzás), a fogból kiinduló gyulladások ellátása (fog üregé-
nek megnyitása, foghúzás), a fogmedergyulladás, bölcsességfog körüli gyulladt 
lágyrész-szövetek konzervatív kezelése, a szájüregen belüli tályog megnyitása, 
a nyelést vagy/és légzést akadályozó idegentest eltávolítása, a szájnyálkahártya 
és az ajak akut gyulladásos megbetegedéseinek gyógyszeres ellátása, állkapo-
csficam visszahelyezése, a frissen tört állcsont nyugalomba helyezése, a háro-
mosztatú ideg által kiváltott roham helyi érzéstelenítéssel történő csillapítása, 
valamint bármilyen eredetű szájüregi vagy szájüreg környéki vérzés csillapítása 
(tampon, fedőkötés, véralvadást fokozó gyógyszerek helyi alkalmazása, varrat)

Január 15-én és 22-én egész napos olta-
kozási lehetőség volt, január 26-27-én 
pedig tüdőszűrésre került sor (498 fő 
vett rajta részt).
Defibrillátor kerül ki februárban az 
Egészségház fenti bejáratához. Ha nem 
sikerült részt venni a meghirdetett in-
gyenes képzésen, akkor a mellé kihelye-
zett plakát lépéseit és a készülék utasí-
tásait kövesse.
A készüléket a nyertes orvosi műszer 
pályázatnak köszönhetően tudtuk be-

szerezni. Ezen kívül dr. Herczeg Lívia új 
praxisa kapott még INR mérő készülé-
ket, illetve az Easy reader laboratóriumi 
paraméterező készüléket, mely azért 
fontos, mert sok idős betegnek szüksé-
ge van akár napi szinten pl. a vérhígító 
terápia ellenőrzésére, viszont a telepü-
lés viszonylagos elszigeteltségéből fa-
kadóan a szakrendelő laboratóriumába 
történő mindennapos bejárás pontosan 
ezen betegcsoport  számára gyakran 
megoldhatatlan. Továbbá néhány fon-

tos, de az alapellátásban nem finanszí-
rozott laborparaméter, betegágy mel-
letti -point of care- meghatározása így 
lehetővé válik a rendelőben. A számító-
gépes EKG készülék pedig lehetővé teszi 
az EKG  azonnali digitalizálását, diag-
nosztikai nehézség esetén  továbbítását 
kardiológus szakorvoshoz.
Kerekes doktornő pedig egy 10 fiókos 
kartotékszekrényt és egy IN VITRO di-
agnosztikai vizeletanalizátort kapott az 
itteni rendelőjébe.

Egészségház hírei
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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 lakos hallását ingyenesen megmérjük, illetve éven-

te egyszer ingyenes szájüregi és gégerákszűrésre is lehet jelentkezni, minden borosjenői 
felnőttnek. Mindkettőre és a rendelésre is előzetes időpont-egyeztetés szükséges.

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

Tel: +36-26-336-314

GYÓGYSZERTÁR

ELINDULT AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN A KARDIOLÓGIA MAGÁNRENDELÉS, 
FEBRUÁRTÓL ULTRAHANGOS VIZSGÁLATOKRA IS LEHETŐSÉG LESZ

A Kardiabent Egészségügyi Szolgáltató 
Kft., dr. Csányi Zsolt kardiológus veze-
tésével – a tágabb környéken is hiány-
pótlónak számító – szakrendelések be-
indításán dolgozik az önkormányzattal 
közösen felújított, egykori gyermekor-
vosi rendelő (jelenleg fül-orr-gégészeti 
és ortopédiai rendelés) helyiségeiben. 
Örülünk neki, hogy egyre több egész-
ségügyi problémánkat tudjuk helyben 
megoldani, ráadásul helyi orvosoknál. 
Januártól elindult a Kardiológiai Szakrendelés. Rendel: Dr. Csányi Zsolt.

EKG, szív ultrahang, mellkasi  fájdalom kivizsgálás, szívbetegek gondozása, hypertonia-
beállitás, konzultáció. A közeljövőben tervezzük: ABPM, Holter.
Rendelési idő: péntek 8.00-11.00
Bejelentkezés: tel: +36 30 098 0431    email: kardiabent@gmail.com
A telefont nem mindig tudjuk felvenni (legjobb a rendelési idő alatt telefonálni),  
az  emailekre válaszolunk, vagy visszahivjuk, aki keresett.
Februártól indul az Ultrahang Szakrendelés (hasi, nyaki, Carotis, emlő, alsó végtag,).
Rendelési idő: hétfő 16.00-19.00. Februárban még csak minden második hétfőn, 
márciustól minden hétfőn. Rendel: Dr. Rakonczai Andrea szakorvos.
Bejelentkezés: ugyanaz a telefon és email cím.

Egészségház
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Hosszúlépés Budapesten – Séták, titkok, 
történetek (Koniorczyk Borbála–Mer-
ker Dávid)
Budapest kulturális élete az elmúlt években 
új műfajjal gazdagodott: a tematikus városi 
sétákkal. Igazi sétaforradalom zajlik a vá-
rosban, hétről hétre több százan indulnak 
el felfedezni saját városuk titkait és rejtett 
kincseit. A hosszúlépés, járunk? városélmé-
nye most maradandó emlékké válik.: hazavihető könyvvé, mellyel 
bármikor utazásra indulhatunk saját városunk utcáin. A szerzőpá-
ros, Koniorczyk Borbála és Merkel Dávid lebilincselő tudással és 
magukkal ragadó könnyed stílusban mutatják be a főváros titkait. 
A gazdagon illusztrált kötet négy végigsétálható útvonalon tárja fel 
előttünk Budapest rejtett kincseit. 

Nagy Panda és Kicsi Sárkány – James Nor-
bury
Vezérlő fény a sötétebb hónapokban – gyö-
nyörű, illusztrált kiadvány két barátról és 
elgondolkodtató utazásukról. 
„A két barát gyakran eltéved, de gyönyörű 
helyeken találják magukat, amelyekre soha 
nem bukkantak volna rá, ha rögtön a jó úton 
indulnak el. A rajzok épp olyan bájosak, mint 
a Micimackóban, a szöveg pedig ősi mondá-
sok mélységét hordozza.” – Guardian

Zen – Az egyszerű élet művészete – 
Shunmyo Masuno
„Igazi kincs. Segít abban, hogy rácso-
dálkozzunk az élet hétköznapi, profán 
pillanataira és felfedezzük bennük a 
gazdagságot, az örömöt és a nyugal-
mat. – Allan Lokos
Shunmyo Masuno egy zen buddhis-
ta templom főpapja és díjnyertes zen 
kerttervező. Könyve elméletek helyett 
praktikus, egyszerű gyakorlatokat 
ajánl: tanácsaival apró lépésekben, fi-
noman hangolja át a gondolkodásun-
kat.

Csendélet - Sarah Winman 
„Gyönyörű, nagyszerű történet jó szí-
vekről és rokon lelkekről, a család és a 
barátság újraértelmezése. Reményte-
li, derűs, elementárisan humánus re-
gény.” – Daily Mirror

Az utolsó kert Angliában – Julia Kelly
„Megható és magával ragadó olvas-
mány, amely egyaránt szól a szenvedé-
lyes kertészekhez, valamint a Downton 

Újdonságok a könyvtárban

Abbey rajongóihoz. A cselekményben elegánsan fonódik össze a 
szerelem, a veszteség és az újrakezdés örök reménye… és a kert 
elvarázsolja az olvasókat. Ezek az oldalak, akárcsak egy kerti 
séta, hosszas és mély reflexióra indítanak.” – Booklist

Párizs királynője – Regény Coco Chanel életéről
Lenyűgözően precíz részletekkel kelti 
életre a második világháborús Párizst, 
miközben feltárja Chanel jellemének 
egyre komplexebb alakulásait.
„Lélegzetelállító történelmi thriller Coco 
Chanel életéről a megszállás alatti Fran-
ciaországban... az Ewen által ábrázolt 
alak egyszerre arrogáns és sebezhető – 
kiválóan rajzolódnak ki motivációi. Coco 
szegénysorból származott, és köröm-
szakadtáig védi a vagyont, amit saját 
erejéből szerzett.” – Publishers Weekly

Annyiféleképp búcsúztunk (Beatriz Willi-
ams–Lauren Willig–-Karen White)
Szerelem a párizsi Ritz szállóban
„A történelmi regény három nagyágyúja egye-
sítette erőit és megalkotott egy lenyűgöző ka-
landot, amely az első világháború kitörésétől 
egészen az 1960-as évekig húzódik, miközben 
három nő történetét meséli el a híres Ritz Ho-
telben.” – Book Riot

...és egy kiállítás
A könyvtár falait a következő 
két hónapban a falunkban élő 
Kovács Györgyné Irén képei dí-
szítik.
„Amikor közeledtem a nyug-
díjazásomhoz, úgy gondoltam, 
megvalósítom azt, amit szeret-
tem volna csinálni, de nem volt 
rá időm: ez a művészeti tevé-
kenység.
Az elhatározás megmutatta, 
sőt megadta hozzá az utat. Ek-
kortájt indította el  Döbröntei 
Zoltán a Napút Művészeti Aka-
démiát, ott megtaláltam mind a 
szellemi, mind a festészeti köve-
tendőt. Így kezdődött.
Témáim sokfélék, átélt, megtapasztalt, átérzett, elképzelt dolgok vá-
szonra vitele.”

Darabos Eszter ajánlói
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EGYRE NÉPSZERŰBB A JENŐI KOCKA-
VETŐK HELYI TÁRSASJÁTÉK KLUBJA

Csatlakozzon Face-
book csoportjukhoz, 
ha szeretne értesülni 
a híreikről, de közös 
alkalmaikat az újság 
hátsó oldalán lévő 
programnaptárban és 
a pilisborosjeno.hu kezdőoldalán lévő 
kalendáriumban is megtalálják.

KEVÉLY KÖRÖZÉS 
KARÁCSONY KÖRNYÉKÉN
Az idei esemény advent első vasárnap-
ján indult és 2022. január 2-án zárult. A 
résztvevők összesen 830 kört tettek meg, 
a legtöbbet közülük Kupa Kornélia (37 
kör), Kamarás Marcell pedig két vezetett 
túrát is bevállalt az érdeklődőknek, egyet 

sötétben, egyet pedig hajnalban. „Csodás 
helyen lakunk! 2 km-re Budapesttől, 
máris egy osztrák hegyi faluba érkezik 
haza az ember. Sokat megyek az erdőbe, 
hegyre, imádom, mert mindig más arcát 
mutatja. Adta magát, hogy megosszam 
másokkal is, de azért szerettem volna 
egy kis csavart vinni a történetbe. Olyan 
napszakban terveztem menni, amit nem 
mindenki vállal be önként, pláne egye-
dül. Télen még munkanapon is belefér 
a napnyugta utáni indulás, hiszen korán 
sötétedik. Szerencsés esetben csodás a 
kivilágított város látványa. A hajnal in-
kább a természet ébredésének szépségé-
ről szól, hiszen a Nagy-Kevély tetejéről, 
nyugalomban, a város zajai nélkül van 
lehetőségünk a napkeltében gyönyör-
ködni. Nagy örömömre szolgált, hogy 
mindkét túrán szép kis csapat gyűlt ösz-
sze, a szokatlan – kicsit talán komfortz-
ónából kilógó – időpont ellenére. Vidám 
hangulatban tettünk meg egy Kevély 
Kört mindkét alkalommal és még olyan 
túratársunk is akadt, aki ezen túrákat vá-
lasztotta, hogy életében először álljon a 
Nagy-Kevély tetején. Most, egy hónappal 
a túrák után is sokan érdeklődnek, hogy 
mikor megyünk legközelebb. Lehet, 
hogy érdemes lenne folytatni? “ 

(Kamarás Marcell)

A kihívás folytatódik: 
Nem csak Kevély Körüli Kihívások 5.2. 
Most, hogy már pihentünk egy kicsit, ke-
rekedjünk fel és járjuk be a környékün-
ket! Éljük át annak a  szabadságát, hogy 
nem kell autó, nem kell semmi, csak el-
indulunk gyalog  otthonról és felfedez-
zük a világot magunk körül! Gyűjtsük az 
élményeket! Gyűjtsük a kilométereket! 
Fedezzük fel a környékbeli, vagy kicsit 
távolabbi jó helyeket, ahová elgyalogo-
lunk otthonról és ezeket a jó helyeket 
osszuk meg egymással. Ezek a helyek 
lehetnek akár a falu szélén, vagy lénye-
gesen távolabb is. Menjünk el egy szép, 
vagy kevésbé ismert hegycsúcsra, forrás-
hoz, kúthoz, fához, sziklához, patakhoz, 
szurdokhoz, épülethez, turistaházhoz, 
kulcsosházhoz, szabadstrandhoz, tele-
püléshez, étteremhez, kocsmához, stb., 
ami szerinted érdekes és másoknak is 
az lehet. Ezekből a helyekből lesznek a 

kihívások, amelyeket bárki teljesíthet. A 
szabály az, hogy saját lábon kell eljutni 
Pilisborosjenőről (azaz gyalogolni, fut-
ni lehet csak), az egyetlen kivétel a rév. 
Révezni, kompozni szabad! A közösségi 
élmény érdekében ezúttal is osszuk meg 
egymással az élményeket.Regisztráld 
magad a kihívásra! Most is lehet család-
ként, csapatban, iskolai osztály színeiben 
is regisztrálni. Aztán már rögzíthetők is a 
körök! Ha gondolod, Te magad is javasol-
hatsz új útvonalat. A Kevély-kör facebook 
csoportban pedig meg tudják osztani az 
élményeket. Részletek a Kevély Kör Fa-
cebook-csoportban és 
kevelykor.hu oldalon, 
ahol már most is re-
mek falukörnyéki tú-
raútvonalakat lehet 
találni térképpel, le-
írással.

KÉPEINK

A Pilisborosjenő képekben Face-
book-csoportba lakosok küldenek be 
régi és mai képeket a településről (neves 
emberek, épületek, történetek, építmé-
nyek, közösségek). A Piliszöldjenő cso-

portba pedig a természeti képeket várják. 
A csoportokat gondozza: Bányai Zsuzsa.
Metzger Gábor képe kapcsán a hozzá-
szólók Metzler Henrik egykori pékségére 
emlékeztek. Az ott kapható kenyér egy 
hétig is finom volt, és az „50-es évek ele-
jén a fiatalok mindig kaptak Paula nénitől 

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

Fotó: Kevély kör Facebook csoport

Brinza Kriszta: Határ úti mennyország…

Civil kurázsi
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friss meleg zsíros kenyeret”, „Jártunk oda 
is, hol fagyit, hol sütit enni vagy egy sört 
inni”.

SZÉP PORTA

Az adventi ablak-kalendárium kapcsán 
számos helyi lakos vette a fáradtságot, 
hogy segítse a közös játékot, egyúttal 
szebbé is tegyék a köztereket az ünne-
pek alatt. Köszönet nekik és a szervező 
Antal Kővári Veronikának! Ablakvadá-
szaton kívül is nagyon sokan díszítették 
fel a házukat-kertjüket, igazán öröm 
volt sétát tenni a faluban.

KLINGER MAGDOLNA SZEMÉLYES 
VÁLLALÁSA 2022-RE

„2022 nekem a kihívás éve. Egyelőre 
csak egyszemélyes kihívásom, hogy min-
dent Pilisborosjenőn vásároljak, ami ná-
lunk termett vagy tenyészett vagy sült, 
főtt, vagy legalább itt kapható.
A kihívás mottója: „ÉLJ JÓL PILISBO-
ROSJENŐN!". Az ősz folyamán felmér-

tem, hogy éhen 
halni biztosan 
nem fogok, lesz 
mindig friss 
p é k s ü t e m é -
nyem a Man-
d e l b r o t - b ó l , 
ebédem a Sym-
biose-tól vagy 

a Kis-Kevélyből, zöldségem Szabó Nor-
bitól, tojásom Csató Ricsitől, söröm a 
Hajnali Sörfőzőktől (bár ez inkább csak 
átmegy a kezemen és a fiamnál landol), a 
két helyi boltból, zöldségestől, patikustól 
ez-az, és még amit nem tudok új lakos-
ként, csak ezután fogok felfedezni...lehet, 
hogy néha kérdezek majd. 
Boldog új évet Pilisborosjenő!”
A kihívás teljesítését segítheti a a helyi 
vállalkozások adatbázisa (pilisborosjen-
oinfo.hu), mely elérhető az önkormány-
zat oldalán is a Jenői élet menüpont alatt.

2097 CSOPORT EGYESÜLET
A falunkban második éve működik si-

keresen a VeddEgyütt Közösségi Vásár. A 
www.veddegyutt.hu platformon keresz-
tül nemcsak minőségi, friss hazai áruhoz 
juthatunk hozzá, hanem itteni vásárlása-
inkkal közösségi céljainkat is támogathat-
juk. Ugyanis a termelők bevételük 5%-át 
visszajuttatják az adott közösség javára 
a Veddegyütt szervezet segítségével. Fa-
lunkban a 2097 Csoport Egyesület elkülö-
nített számlájára érkezik az összeg, hogy 
innen —  a Családsegítő Szolgálat közre-
működésével — minőségi élelmiszer for-
májában juthasson a rászorulókhoz.

A VeddEgyütt Közösségi Vásár a helyi 
termelők számára is nyitott lehetőség, hi-
szen a cél az, hogy minél közelebbről, mi-
nél inkább helyi vagy környékbeli gazdák 
termékei szerepeljenek a virtuális vásár 
kínálatában. Így csökkenhet leginkább a 
környezet terhelése, bár magyarországi 
termelőktől vásárolni eleve kisebb kör-
nyezetterhelést jelent, mint bármilyen 
import zöldség vagy gyümölcs vásárlása 
esetén. Jó hír, hogy mind termelőként, 
mind vásárlóként bármikor lehet a vá-
sárhoz csatlakozni. A VeddEgyütt egyik 
alapgondolata szerint a közösségi össze-
fogás megjelenhet a mindennapi vásárlá-
sokban is, amiből mind az egyén, mind a 
közösség profitálhat.

A VeddEgyütt által a 2097 Csoport 
Egyesület számlájára befizetett támoga-
tás összege  2021-ben összesen 599.516 
forint volt. Az összeget az egyesület teljes 
egészében a Családsegítő Szolgálat szá-
mára utalta át, ezáltal rászoruló családok 
juthatnak minőségibb élelmiszerekhez. 

Az egyesület saját adománygyűjtési ak-
ciója is sikeres volt, ezáltal is jelentős tá-
mogatást nyújtva az itt élő rászorulóknak. 
2021-ben e célra további 467.101 forint 
adomány gyűlt össze, amelyet ezúton is 
köszönünk a támogatóinknak. A Család-
segítő Szolgálat segítségével élelmiszer-
vásárlásra fordított teljes összeg 2021-
ben 1.067.100 forint volt. 

A 2097 Csoport Egyesület szándéka, 

hogy 2022-ben is megjelentesse helyi 
közéleti újságát, a Zsákfalvi Riportert, 
melynek 2021-es évfolyamára 684 ezer 
forint civil támogatást gyűjtött összesen 

98 támogatótól. Az újság 2021-ben meg-
jelent 6 lapszámának mintegy másfél 
millió forintos költségeit ezekből a tá-
mogatásokból, 578 ezer forint hirdetési 
bevételből és egy NEA pályázaton nyert 
összegből fedezte. Amennyiben Ön is tá-
mogatná a Zsákfalvi Riporter megjelené-
sét – hozzájárulva annak nyomdaköltsé-
geihez – azt legkönnyebben bankkártyás 
fizetéssel tudja megtenni a www.2097.
hu/zsakfalvi weboldalon.

TŰZOLTÓK

Elsőként szeretnénk az egyesület ne-
vében minden olvasónak sikerekben 
gazdag, boldog új évet kívánni. Azonban 
mielőtt az új évre koncentrálunk, néhány 
mondat a tavalyi évről. Egyesületünk a 
2021-es évben 26 esetben vonult kü-
lönböző káresetekhez, amelyek fele-fele 
arányban voltak Pilisborosjenőn illetve 
Ürömön, 1-1 esetben pedig a III. kerület-
ben és Szentendrén. Továbbá a nemrég 
megalakult 10-es út közbiztonsági cso-
porttal együttműködve több alkalommal 
vettünk részt sikeresen eltűnt személy 
felkutatásában. Vizet is hordtunk, amikor 
a nyár legmelegebb napjaiban csőtörés 

volt, és az Országos Mentőszolgálat min-
tavételező autóját is kihúztuk a sárból, 
mikor elakadtak. Továbbá nagy öröm 
volt számunkra, hogy Pilisborosjenő 
polgárőreivel közösen idén újra számos 
helyi rendezvényen tudtunk részt venni, 
ezzel is színesítve, segítve a falu ünne-
peit és mindennapjait. Tagjaink számát 
tekintve, az elmúlt év elég hullámzóan 
alakult. Két aktív tagunknak is el kellett 
hagynia egyesületünket, eközben viszont 
2 új fantasztikus emberrel is bővült a csa-
pat. Továbbra is szeretnénk bátorítani a 
település fiataljait, hogy jöjjenek, nézzék 
meg, hogy mit csinálunk és ha megtetszik, 
legyenek részei, tagjai egyesületünknek. 
Végezetül pedig szeretnénk megköszönni 
a helyi lakosok és az önkormányzat támo-
gatását, ami nélkülözhetetlen volt és lesz 
az immáron 136 éve működő egyesület 
fennmaradásához, működéséhez és ah-
hoz a fejlődéshez, ami mellett évről évre 
elkötelezzük magunkat, Pilisborosjenő és 
Üröm szolgálatában! Őrizzük a lángot.

Czöndör Ádám

Fotó: PBJ - adventi ablakdíszítő naptár Facebook 
Csoport
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MIKULÁS KUPA PILISBOROSJENŐN

A tavalyi év decemberében végre sikerült 
megrendezni a 2020-as Pilisborosjenői 
Pályaavató Kupa folytatását, melyet Mi-
kulás Kupa névre kereszteltünk.

A Pilisborosjenői Utánpótlás Sport Club 
szervezésében, részben a helyi Civil Szerve-
zetek Pályázat támogatását is felhasználva 
sikerült egy jó hangulatú,
elsősorban pilisborosjenői „sportbaráti" 
társaságoknak szóló eseményt életre hívni!
Külön öröm volt a szervezés alatt azzal 
szembesülni, hogy minden téren támoga-
tásra találtunk a falu különböző területein 
munkálkodó szervezetektől!
Persze a Pilisborosjenő USC is készült frissí-
tő falatokkal és forró teával, így a résztvevő 
csapatok a pihenőidejük alatt sem fagyos-
kodtak.
Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki segí-
tett a Mikulás Kupa megvalósításában!
Jó volt látni, hogy Pilisborosjenőről kikerült 
gimnazisták, volt általános iskolai osztály-
társak közösséget alkotnak és visszajön-
nek, hogy szülőfalujukban vehessenek részt 
egy közösségi programon, - vagy hogy az ő 
szüleik korosztálya összeáll és a legnépe-
sebb létszámú csapatként vesznek részt a 
rendezvényen!
A továbbjutó négy csapatnak esélye nyílt 
megnyerni az első három helyezettnek 
biztosított sporteszköz vásárlási utalványt. 
A győztes a tinédzserek alkotta csapat lett, 
a másik két dobogós csapat nyereményét 
felajánlotta a Pilisborosjenői Családsegítő 
szolgálatnak, ezúton is köszönjük a résztve-
vő játékosok önzetlenségét!
Terveink szerint folytatódik majd a helyi 
szerveződésű labdarúgókupa története, 
és a hagyományossá vált Szülő-Gyerek fo-
cibajnokságot is szeretnénk megtartani a 
továbbiakban is a Pilisborosjenő USC szer-
vezésében. 
A következő eseményt is meghirdetjük 
majd a helyi platformokon falunk sportolni, 
mozogni, focizni szerető közösségeinek!

Gáspár Erik
társalapító, Pilisborosjenői Utánpótlás Sport Club

A FLYING BLIND ZENEKAR SZILVESZTERI 
KONCERTJE

Szilveszter este adta évzáró koncertjét a 
Flying Blind zenekar, melynek tagjai egytől 
egyig pilisborosjenői fiatalok. Bizonyára 
sokaknak feltűnt a néha-néha kiszűrődő ze-
neszó a régi iskola falai közül, voltak, akik a 
szemközti járdán megállva hallgatták őket. 
A zenekar tagjai: Varga Bogi ének, Köhn-
ken-Máté Boldizsár gitár, Nevelős Bottyán 
gitár, Hrabák Mikes dob és Hrabák Mikán 
zongora. A 2020-as évben, az első karantén 
időszak alatt találtak egymásra, és azóta ze-
nélnek együtt a fiúk. A zene átsegítette őket 
a furcsa tavasz nehézségein, nyáron tovább 
gyakoroltak.  A nem akusztikus számoknak 
nagyon jót tett, hogy Varga Bogi 2021 nya-
rán csatlakozott hozzájuk. A bandatagok 
többnyire az itteni és az ürömi zeneiskolá-
ban barátkoztak a zenével. 

2021 nyarán már két koncerten hallottuk 
őket a Német Nemzetiségi Tájház hangula-

tos kertjében a Hajnali Sörkert támogatásá-
val. Igazi bulihangulatot teremtett a csapat, 
úgyhogy a rajongók, akik mára már szép 
számmal követik a zenekart élőben és az 
Instragramon, alig várták a folytatást. Szil-
veszter este aztán egy fergeteges bulival 
zárták az óévet, ahol együtt táncolt minden 
korosztály, a gyerekek, a tini rajongók, a 
szülők és az idősebb korosztálybeli roko-
nok, barátok.                                   Máté Krisztina

Fotó: Kevély kör Facebook csoport

Civil kurázsi
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Egyház

Új esztendőben – Új szívekkel
Pilisborosjenő Szent Vid Plébánia hírei

Bár már javában az új évben járunk, gondo-
latainkban még élénkek az elmúlt év ese-
ményei. Közben pedig tervezzük az új évet. 
Napjaink egyik legmeghatározóbb jelensé-
ge a COVID járvány, amely nagy befolyással 
van életünk minden területére. Leginkább 
kapcsolataink alakulásában érezzük a ha-
tását. Titokban reménykedtünk, hogy eltű-
nik az életünkből, de nem ez történt. Épp 
ezért továbbra is nagy szükségünk lesz tü-
relemre, felelősségvállalásra és felelősség-
teljes hozzáállásra. 

Visszatekintve az előző évünkre, akár 
személyes életünket, akár plébániáink 
életét tekintjük, bizony észrevehetjük a 
sajátos helyzet okozta változásokat. Nem 
számokat szeretnék most felsorolni, ha-
nem egy-két szép élményt, amelyek által 
megtapasztalhattuk Isten jelenlétét. Ezek 
erősítik hitünket, nem kell félnünk. Ő jelen 
van, velünk van, és még a járvány idején is 
gazdagít minket.

Tavaly a karácsonyi éjféli misénket a már 
kívülről felújított templomunkban ünne-
pelhettük. Örvendeztünk, hogy a misékre 
újra a templomban gyűlhetünk össze. A la-
kásszentelőket mindig nagy örömmel vég-
zem saját magam, látogatva a családokat. 
Tavaly erre nem volt lehetőségem. Mégis 
sikerült a kapcsolatot megtartani. Kis üve-
gekben vihettek haza a hívek szentelt vizet. 
Ehhez mellékeltünk egy kis „szertartásfü-
zetet”, amelynek segítségével a családfők 
vezette imádsággal kérhették Isten áldását 
a házaikra. Szentelt vizeket idén is adtunk 
a testvéreknek, és nagy öröm számomra, 
hogy már személyesen is mehetek a csalá-
dokhoz, és vihetem, átadhatom a Mennyei 
Atya különleges áldását. 

Nagy lelki kincseket gyűjthettünk tavaly 
a nagyböjti online-lelkigyakorlatunkon. 
Ez szárnypróbálgatás is volt egyben, hogy 
lehetséges-e ebben a formában a lelki fel-
készülés. Tapasztalataink megerősítet-
tek, bátorítanak minket abban, hogy igen. 
Mindannyian hálásak vagyunk az Úrnak, 

hogy ilyen módon is lelki erőt adott, segí-
tette a megújulást és a fejlődést. Nekünk 
vezetőknek nagy ajándék volt eszköz lenni 
Isten kezében. Idén is szervezünk közös lel-
ki felkészülést a nagyböjtben, amire ezúton 
is szeretettel hívom és várom a testvéreket.

Az elmúlt évben is zárva voltak a 
templomok a nagyheti szertartások 
idején. Épp ezért nagy öröm volt, hogy 
Húsvétkor a „fordított körmenet” se-
gítségével az Oltáriszentséggel körbe 
járva községeinket, ismét közel vihet-
tük az Urat hozzátok. Ezúton is köszö-
nöm mindkét község körzeti megbízott 
rendőrének támogatását, segítségét! 
Az idei évben bárhogyan is alakul, bár-
milyen újabb formát kell is keresnünk 
arra, hogy találkozhassatok a feltámadt 
Úrral, arra törekszünk, hogy minden-
képpen veletek legyünk. 

A Magyar Falu Programon nyert 5 millió 
forintos pályázatnak köszönhetően ősszel 
felújításra került a temető hátsó kerítése. 
Nagyon hálás vagyok ezért, hiszen már 
életveszélyesen dőlt a kerítés, és mindany-
nyian attól féltünk, meddig bírja még. Na-
gyon remélem, hogy tudunk tovább épül-
ni-szépülni.

Szép közösségi alkalom volt a szinte zsú-
folásig megtelt templomban a pásztorjáték 
és este a közénk született Jézus ünneplése. 

A teljesség igénye nélkül felsorolt esemé-
nyek mutatják, mennyi kincsünk van! Ne 
azt keresd mid nincsen, mi hiányzik! Vedd 
észre mi mindened van! Örülj bátran Isten 
ajándékainak, életünk apró örömeinek! 
Keress bátran nálunk! Szeretettel várunk 
közösségünkbe, hogy te is részese lehess 
ennek a csodának!

Péter atya

Plébániai elérhetőségek: 
2096. Üröm, Fő utca 47. 
Tel. (+36) 26/950-879, 
és a Facebookon (Üröm Szent György Vér-
tanú és Pilisborosjenő Szent Vid Plébánia)

Miserend
Hétfő, Kedd, Csütörtök, Péntek, Szombat: 
18:00
Vasárnap: 
9:00 és 10:30

Az adventi koncert és agapé lehetőséget nyújtott a kötetlen találkozásra is

A gyerekek által előadott pásztorjáték december 24-én 
délután teltházas volt

A temető kerítése sok helyen megdőlt, rések is keletkeztek 
benne, ráfért a felújítás
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Szolgálatunk már novembertől a karácso-
nyi adományosztásra készült. A Waldorf 
iskolában a családok a Márton-legendához 
híven gyűjtést rendeztek rászorulóknak. A 
gyűjtésből származó hat doboz élelmiszert 
november 19-én vehettük át Medvecki Ré-
kától. A nagycsaládosok szervezésében két 
család kapott ajándékcsomagot az Angyal-
szárny-akció keretében.

Csányi Márta megszervezte, hogy több 
mint 80 cipősdoboz adomány szülessen, 
mégpedig úgy, hogy az adományozó sem 
tudta, kinek készíti az ajándékot (csak élet-
kort, nemet), és a megajándékozott sem 
tudta, hogy kitől kap ajándékot. 

Készpénzadományt is többektől kaptunk. 
Egy fiatalember 100.000 forint adomány-
nyal lepett meg minket, egy hölgytől pedig 
90.000 forint készpénzadományt kaptunk. 
Egy nyugdíjas falubeli férfi 50.000 forint 
készpénzt ajándékozott. Egyik ügyfelünk 
100.000 forinttal ajándékozta meg a rá-
szorulókat. Csató Richárd helyi vállalkozó 
150 tálca tojást hozott. Szénási László 44 
üveg mézzel lepett meg bennünket, amit 
szintén a karácsonyi dobozokba tettünk. 
A Kiving Kft. 73 kg almát hozott. 17 darab 
5000 forintos vásárlási utalványt adomá-
nyoztak a településen élő idősek a Szol-

gálatnak. Ezeket részben karácsony előtt, 
de inkább január elején osztottuk/osztjuk 
ki. A 2097 Csoport Egyesület számláján 
is jócskán gyűlt a pénz, így az utolsó előtti 
héten megrendeltük a tartós élelmiszert, 
mellyel kiegészítettük azt a több doboznyi 
adományt, melyet a helybeli lakosok hoz-
tak be az utolsó hetekben. 445.406 forintot 
költöttünk az átutalt összegből, melyet töb-
bek között egy olyan vállalkozótól kaptunk 
(100.000 Ft, Hernandez Kft.), aki valamikor 
ügyfelünk volt, ma pedig sikeres vállalko-
zóként dolgozik. A Mikulás-kupán elnyert 
15.000 forintos Decathlon-ajándékutal-
ványt nekünk ajándékozta a Hajnali Sörfő-
zők csapata és 10.000 forintos utalványt 
kaptunk a Pilisborosjenői USC csapatától. 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálattól 40 
nagy ajándékcsomagot, tízszer 10.000 fo-
rint készpénzadományt és 33 cipősdoboz 
ajándékot kaptunk. A Mandelbrot pékség-
től az ünnepek előtt is folyamatosan kaptuk 
a kenyeret, péksüteményt. Bozsódi Borbála 
hozta el nekünk az adventi bolt gyűjtését, 
132.500 forintot, melyből eddig 30-30-30-
20.000 forintot kapott egy-egy család. 

A megvásárolt és összegyűjtött adomá-
nyokból, több mint 100 csomagot készítet-
tünk. Az ajándékok dobozolásában Pomázi 
Ágnes, Szántó Csilla, Dienes Dóra, Sasváry 
Nóra és Hegedűs Dorottya segített. 

A csomagokat több csapat szállította ki. 
Segített nekünk Hegedűs Dorottya férjével, 
Aczél András és Fazekas Márton, Heves Ilo-
na és László, Komlós Tibor, Tömöri Balázs, 
Buzás István, Antonovics Bence és Bozsódi 
Borbála. A nyugdíjas klub vezetője, Komlós 
Tiborné vitte el a csomagokat a kisnyugdí-
jasoknak. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
adományozóinknak és segítőinknek!

Nem csak adtunk, de kaptunk is kará-
csonyi ajándékot. Az önkormányzat aján-
dékaként idén minden hónapban 5 óra 
ügyvédi tanácsadást tudunk felhasználni, 
melyet már el is kezdtünk igénybe venni. 
Ügyvédünk, dr. Szilágyi Péter előzetes idő-
pontegyeztetés után tud tanácsot adni ügy-
feleinknek. A tanácsadás feltétele az alapel-
látás, megállapodás aláírása. 

Erzsi és Magdi

2097 Pilisborosjenő, Iskola utca 2.
Munkatársak:
Klinger Magdolna szolgálatvezető 
Tel.: 06 30/ 493 4836
Rafai Józsefné családsegítő 
Tel.: 06 30/ 493 4884
E-mail cím: 
csaladsegito@pilisborosjeno.hu 

Ügyfélfogadási idő:
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

Rekordmennyiségű adományt osztott 
ki a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Faluszintű összefogás

GyászIntézményeink
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Munkatársaink

A Pilisborosjenői Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálatnál a 
térítésmentes pszichológiai 
tanácsadást 2021 májusától 
26 fő vette igénybe. 2022 
januárjától a szolgáltatás heti 8 
órában működik.

A pszichológiai tanácsadás 
nem hosszú és nevével 
ellentétben nem konkrét 
tanácsadás történik, sokkal 
inkább a kliens támogatása 
van fókuszban, pl. munkahelyi 
probléma, pályaválasztási 
bizonytalanság, párkapcsolati 
családi konfliktus, gyermek-
nevelési nehézség, válás esetén. 
A tanácsadás és a pszichoterápia 
között különbség van az 

időtartam, a módszerek, a 
szakember végzettsége és 
a célok tekintetében is. A 

pszichoterápia hosszabb és 
mélyebb személyiséget érintő 
változást tűz ki célul. 

Fontos, hogy a pszichológus 
objektív szemlélőként tekint 
a problémára és kérdésekkel 
igyekszik előremozdítani a 
folyamatot. A döntést minden 
esetben a kliensnek kell 
meghoznia és azért felelősséget 
kell vállalnia. A tanácsadás 
hatékonysága a szakember 
kompetenciáin, a tanácsadó-
kliens összeillésén túl a kliens 
aktivitásán és nyitottságán is 
múlik. A kliensnek is érdemes 
készülni ezekre a tanácsadási 
alkalmakra, pl: átgondolni, 
hogy milyen kérdéssel és céllal 

keresi meg a szakembert, 
milyen elvárásai vannak a 
tanácsadást illetően, milyen 
előrelépések történtek, stb. 
Alkalmanként továbbirányítás 
történik, ami azt jelenti, hogy ha 
a kliens problémája túlmutat a 
tanácsadói kompetencián, a 
szakember segít a megfelelő 
pszichoterápiás ellátóhelyre 
irányításban. 

Ha szívesen venne részt 
tanácsadáson, forduljon 
hozzám bizalommal az alábbi 
elérhetőségen: 06-30-8585-
960.  

Petromán Anikó
tanácsadó szakpszichológus 

Pszichológiai tanácsadás a Pilisborosjenői 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál

„Forduljon hozzám bizalommal!"

Gyász

Új közterület-felügyelőnk, 
Seitz Sándor bemutatkozása

„Bízom benne. hogy munkámmal a közösséget építhetem"

Korábban Budapesten dolgoztam 
közterület-felügyelőként, mégpedig az 
I. kerületben, mely annyiban hasonlít 
Pilisborosjenőre, hogy sok ott a turista. 

Amit a munkába állásom első napjaiban 
azonnal megtapasztaltam, hogy az 
építkezések miatt gyakran feszültség 
keletkezik a vállalkozók és a lakosok között. 
Ennek oka, hogy – a zajon és a látványon 
túl – száraz időben por szennyezi a levegőt, 
máskor meg sár nehezíti a közlekedést. 
Ezt közös nevezőre kell hozni és olyan 
megoldást kell találni, ami mindenkinek 
megfelel majd. Természetesen ebben 
próbálok segítséget nyújtani. 

Úgy gondolom, hogy Pilisborosjenőn 
sokkal többen ismerik egymást, mint 
Budapesten, és a problémákat úgy 
általában a helyiek között sokszor talán 

nem is a rosszindulat, hanem inkább a 
figyelmetlenség okozza, ezért első körben 
vélhetően megoldható a probléma a 
felek meghallgatásával, a szabályok 
megismertetésével. De természetesen 
szükség esetén bírságok kiszabásával is 
élni kell. 

A másik gyorsan tapasztalt probléma 
a kirándulók szabálytalan parkolása. Ezt 
tájékoztató táblák kihelyezésével, több 
helyszíni jelenléttel és szükség esetén 
szankciókkal, esetleg parkolásgátló ún. 
Demszky-karókkal tervezem visszaterelni 
az élhetőbb mederbe. A fővárosban a 
szabálysértésekre, szabályszegésekre 
többségében a bírságolás volt a megoldás, 
viszont egy kisebb településen – Pomázról 
járok át, nem idegen hát a vidék – 
szerintem békésebben is lehet orvosolni 
a problémákat. Jelenleg még a helyzettel 
ismerkedem, de mindent meg fogok 
tenni annak érdekében, hogy a település 
családias és élhető maradjon, rend legyen, 
és bízom benne. hogy munkámmal a 
közösséget építhetem!
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Nemzetiségi karácsony

Sajnos a vírushelyzet miatt idén is 
online előadást kellett tartanunk. A 
gyerekek választása a Gestatten ich 
bin der Weihnachtshase című darabra 
esett. A másodikosok lelkesen tanulták 
a szerepeket, öröm volt nézni az arcukat 
és csillogó szemüket mind a próbákon, 
mind az előadáson. A dal, a tánc egy 
idő után eggyé vált velük. Reméljük, hogy 
műsorunkkal meghitté tettük az ünnepre 
való hangolódást. 

Karácsonyi közös éneklés

Iskolai hagyományunk, hogy a téli 
szünet előtti utolsó napon összegyűlik 
az egész iskola, majd minden osztály és a 
tanári kar is elénekel egy-egy karácsonyi 
éneket. Mivel a járvány miatt nem tűnt 
szerencsésnek a nagy közös karácsonyi 
éneklés, ezért idén ezt a szokásunkat 
is rendhagyó módon tartottuk meg. Az 
osztályok énekéről felvétel készült, és egy 
közös videóban tettük közzé. Azonban nem 
akartunk lemondani egy karácsonyi ének 
közös elénekléséről sem. Az alsós tanítók 
választottak egy dalt, amelyet az alsóbb 
évfolyamoknak sem nehéz megtanulni. 
Végül az egész iskola az udvaron gyűlt 
össze. A zenész kollégák a teraszon 
foglaltak helyet, onnan szólt a zongora és 
az ütőhangszerek. A diákok az épület előtt 
sorakoztak fel, és egy rövid próba után 
felcsendült: Karácsonynak éjszakáján… 
Meghitt, örömteli percek voltak, melyre 
reméljük, évek múltán is visszaemlékeznek 
tanítványaink. Karácsonyi meglepetés 
ajándék volt, hogy bemehettünk a 
tornaterembe.

Angyali szaloncukor szolgálat

Két decemberi napon ismét megnyitotta 

kapuit az angyali postahivatal az 
iskola udvarán. A csipkefüggönyökkel, 
fenyőágakkal és díszkivilágítással 
felöltöztetett kis sátor hívógatón várta 
látogatóit. Az angyali segítők, a 8-dik 
osztályosok minden kicsengetéskor 
szaladtak az udvarra, hogy átvegyék a 
gyerekek képeslapjait, melyre a diákok 
kedves kis üzeneteket, jókívánságokat 
írhattak iskolatársaiknak, tanáraiknak. 
A postás-angyalok perceken belül 
felkerekedtek és eljuttatták a lapokat a 
meghatódott címzetteknek, akik még 
egy-egy szaloncukornak is örülhettek. 
Valóban angyalok jártak az iskolaudvaron. 
A gyerekek osztályonként, szinte 
lábujjhegyen érkeztek, a postás-
angyalok türelemmel és szeretettel 
végezték a feladatukat. A sok izgatott, 
csillogó szempár felülmúlt bármilyen 
izzósort.

Karácsonyi koncert

Zenei tagozatunk lelkesen készült 
a karácsonyi koncertre, amelyet 
ebben a tanévben újra csak online 
tarthattunk meg. A karácsonyi 
hangversenyek különlegessége a kamara 
produkciók. Ilyenkor több növendék zenél 
együtt, figyel egymásra és megéli a közös 
játék, az együttlét örömét, éppen úgy, mint 
ahogyan karácsonykor szeretnénk megélni 
az összetartozás melegét. A gyerekek nagy 
szorgalommal készültek a felvételekre, és 
ha már így adódott, beletanultak a zenei 
felvételkészítés menetébe. Idén hegedű, 
zongora, cselló kamara számok kerültek 
az összeállításba. De nem maradt el a 
furulyaegyüttes karácsonyi dalokból álló 
produkciója, valamint az ütőegyüttes 
csengettyűs darabja. Kórusunk remek 
színfoltja a zeneiskola koncertjeinek. 
Lelkes énekeseink most is megmutatták, 
hogy egyedül talán kevesek, de együtt, 

egymásra számítva csodálatos 
művek megszólaltatására képesek, 
ezzel örömet szerezve maguknak, 
társaiknak és a közönségnek. A 
nagyobb szolfézsosok karácsonyi 
dalokból álló gyűjteménye igazi 
ünnepi hangulatot varázsolt. A 
nagyjából fél órás zenei anyag 
felvételét megtalálják iskolánk 

Facebook-oldalán. Hallgassák olyan 
szeretettel, mint ahogyan készült!

Kevély-kör dolgos szombaton

 2021. december 11-én tíz osztállyal 
kerekedtünk fel, hogy meghódítsuk a Nagy-
Kevélyt. Az idő kegyes volt hozzánk, csodás 
havas táj fogadott bennünket, az ösvény 
is csak később lett jeges, így a nyeregben 
hatalmas hócsatát vívtunk. Útközben 5 
kiló madárkalácsot helyeztünk el a fákra 
és feldíszítettük egy madár karácsonyfát 
is, reméljük, örültek neki énekes barátaink. 

Remek érzés volt, hogy ismerős arcokkal 
találkoztunk, a gyerekek hatalmas 
tempóval járták végig az utat, mindezt 
persze folyamatos élelem-utánpótlással... 
minden bokornál ettek! Fáradtan értünk le 
a hegyről, de feltöltődtünk a friss levegőn 
és biztatunk mindenkit, hogy húzzon 
bakancsot és tegyen meg egy kört, mert 
fantasztikus élmény! 

Mi fér bele egy utolsó napba 
a téli szünet előtt?

Iskolánkban hagyomány, hogy az 
év utolsó tanítási napjai már nem a 
számonkérésről, a tananyag átadásáról, 

Karácsony, zene, madarak…
Az iskola hírei

Oktatás
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hanem a karácsonyra való ráhangolódásról 
szólnak. A tankönyvek helyét átveszik 
a játékok, és minden osztály igyekszik 
vidáman, játékosan, mégis tartalmasan 
eltölteni ezt az időszakot. Nem történt 
ez másképp az első osztályos gyerekek 
esetében sem. A karácsonyi éneklést 
követően játékos vetélkedőt szerveztünk 
a gyerekeknek. Először zsákban 
futásban mérhették össze erejüket, majd 
tojásegyensúlyozásban és ping-pong labda-
terelésben is megmutathatták, melyik 
csapat a legügyesebb. A meseszereplőket 
is megidéztük: a kislányok Hamupipőke 
„bőrébe bújva”, babszemek közül lencsét 
válogattak, majd szívószállal pattogatott 
kukoricát pakoltak egyik edényből a 
másikba. A „királyfik” papírpohárból 
várat építettek. Nem maradhatott el a 
habcsókevési verseny sem. A vetélkedőt 
táncos mulatság követte. Székes tánccal 
melegítettünk be, majd vonatoztunk. 
A mulatságot a szülők által beküldött 
finomságokkal zártuk.

Az eseménydús adventi időszak 
ellenére az utolsó tanítási nap még 
megannyi csodálatos élményt nyújtott a 
gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. 
Az ünnepi ruhába öltözött iskola falain 
belül meghitt beszélgetések, karácsonyi 
szokások, mesék hangzottak el. Átadta 
magát minden osztály az ünnepnek, és ez a 
nap a karácsony lényegéről: a szeretetről, a 
közös együttlét öröméről szólt. 

Az egyik osztály látogatást tett a 
faluban az adventi jászolnál, útközben 
pedig egy karácsonyi dallal és aprócska 
meglepetéssel kedveskedtek az arra 
járóknak. Legnagyobb meglepetésükre az 
ajándék viszonzásra talált, volt, aki velük 
és nekik énekelt. 

Megérkezett a Jézuska az iskolába is: 
az ebédlőbe érkező gyerekeket már a 
játékok várták a karácsonyfa alatt. Öröm 
volt látni, ahogy egy-egy gyermek ebéd 
közben felugrott, és odaszaladt megnézni a 
meglepetéseket!

„Bárcsak eltehetnénk a karácsony 
szellemét befőttnek, és minden hónapban 
kinyithatnánk egy üvegnyit belőle.”

(Harlan Miller)

Zongoraverseny
Idén november végén került 

megrendezésre a II. Orbán György 
Nemzetközi Zongoraverseny.

Zeneiskolánk tanulója, Varga Emese 
Hedvig 3. helyezést ért el. Hatalmas 
eredmény egy ilyen nívós versenyen 
helyezést elérni, ezért kiemelten büszkék 
vagyunk rá!

A vírus miatt ez már egy módosított 
időpont volt, tele óvintézkedéssel. Furcsa 
volt megélni, hogy nem hallgathatták 
a versenyzők egymást, üres volt a 
hangversenyterem, csak a bizottság ült 
bent. Élő Facebook-közvetítésben lehetett 
a versenyt nézni. Minden versenyző után 
szellőztetés és hangszerfertőtlenítés volt. 
Egy kísérő mehetett a versenyzőkkel, 
és amint lejátszott a versenyző, el 

kellett hagyni az épületet. A rendezvény 
meghittségét, a találkozások örömét 
kicsit csorbította ez a helyzet. DE! Az 
eredmény kárpótolt bennünket! Reméljük, 
hogy a közeljövőben szépen, lassan 
elhagy bennünket ez a rettenetes vírus, 
és visszatérhetünk a "régi" életünkhöz, 
tele rendezvényekkel, koncertekkel, 
versenyekkel a megszokott módon!

A madárgyűrűzés előkészítése 
a madáretetés

Nagy izgalommal készülünk a januárban 
megvalósuló madárgyűrűzésekre:

1. Madáretetők: november végén 
elkezdtük etetni a madarainkat. A 
korábbi években használt madáretetőkön 
túl beszereztünk még pár darabot és 
kihelyeztük a domboldalon, így már 7 
helyen kínálunk nekik csemegét.

2. Eleség: több zsák napraforgómagot 

kaptunk támogatásként falubélinktől, így 
az egész etetési időszakban bőségesen 
tudjuk biztosítani az eledelt. A két második 
osztály december elején jókora adag 
madárkalácsot készített, amelyekből 
nemcsak a domboldali etetőkbe, de a 
Nagy-Kevély ösvényei mellé is jut! Az 
almacsutkákat a komposzt tetején hagyjuk, 
illetve tűzünk ki néhányat ágvégekre is. 
A domboldali etetők töltését az osztályok 
heti váltásban végzik, így a lehető legtöbb 
gyerek vehet részt az etetésben. 

3. Megfigyelés: az ebédlőben madármozit 
nyitottunk, ahol a legforgalmasabb etető 
vendégeit figyelhetik meg a gyerekek. A 
leggyakoribb madarak határozását két 
kis plakát segíti. Nemcsak széncinegék, 
verebek, zöldikék, csuszkák, feketerigók, 
fakopáncsok, szajkók járnak felénk, de 
visszatérő látogatóink a süvöltők is! Az 
ÖKO faliújságon további ismertetőket 
helyeztünk el az etetésről, a téli madáritatás 
fontosságáról, a telelő baglyokról 
(reménykedünk, hogy a tavalyi erdei 
fülesbaglyunk egyszer visszatér…)

4. December elején a DINPI kollégái 
látogattak el hozzánk, egyeztettünk velük 
a madárgyűrűzés kapcsán: felmérték 
a terepet, a hálók, a gyűrűzés helyét, 
pontosítottuk a részleteket. Beszámolót a 
következő számban olvashatnak. 

A Nebuló Alapítvány 
2021. évi beszámolója

 
Bevételek: Kevély körözés: 461.500 Ft, 

Szatmárkert: 20.000 Ft, képkiállítás: 
101.000 Ft, civil szervezetek önkor-
mányzati támogatása 1.100.000 Ft ,  
adó 1% 1.468.034 Ft Összesen: 
3.150.534 Ft

Két meglepetés bevétel idén a színpadra: 
6.000.000 Ft és a Nyertes Humusz pályázat 
fele 1.500.000 Ft. Ezeket külön kezeljük.

Kiadások: könyvek, jutalmak, díjak: 
140.000 Ft, ÖKO csoport (cserjék 
pótlása, föld a magas ágyásokba, fűmag, 
madáretetők): 140.000 Ft,  Állatok 
Világnapja 110.000 Ft,  olvasósarok 
kialakítása 13.000 Ft, kültéri tantermek 
(faasztalok, sátrak) 460.000 Ft, tanulmányi 
kirándulások, táborok 125000 Ft, 
tó építése 140.000 Ft, társasjátékok, 
fejlesztő játékok 120.000 Ft, Bee bot 
programozási csomag 276.000 Ft, játszótér 
megvalósítása 654.000 Ft, sportpálya 
festése 400.000 Ft, kézműves anyagok 
72.000 Ft, laptop 230.000 Ft, gyermeknap  
200.000 Ft, karácsonyi ajándékok (labdák, 
osztálylabdák) 80.000 Ft Összesen: 
3.160.000 Ft Köszönünk szépen minden 
támogatást!
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Óvodai életképek
A Márton-napi lámpás felvonulással lezár-
tuk az őszi időszak ünnepkörét. November 
29-ével pedig óvodánkban is elkezdődött 
az adventi készülődés. Minden nap gyer-
tyát gyújtottunk az adventi koszorún. Úgy 
vártuk a karácsonyt, hogy nap-nap után 
kihúztuk egy gyerek jelét, aki kapott egy 
adventi zsákocskát, melyet hazavihetett. Az 
adventi sütivásár ebben az évben a járvány 
miatt sajnos elmaradt. Reméljük, hogy jö-
vőre újra megrendezhetjük. 

A december 6-a hétfő külön-
leges nap volt az óvodában. Ün-
neplőbe öltöztünk és a csoport-
szobákat is ünnephez méltóan 
rendeztük be. Díszesen terített 
asztalok mellett habos kakaót 
és vajas kalácsot reggeliztünk és 
nagy izgalommal vártuk a Miku-
lást. A gyerekek rajzokkal, éne-
kekkel, mondókákkal készültek a 
fogadására. Idén is a Kálvária domb al-
jára sétáltunk ki, hogy találkozhassunk 
vele. Mikor minden csoport megérke-
zett, együtt is énekeltünk, erre az ének-
szóra a Mikulás is megérkezett lóháton. 
A csoportokat külön-külön is üdvözölte, 
kedves szavakkal biztatta a gyerekeket 
és osztotta ki ajándékait. 

A karácsonyi óvodai közös ünnepsé-
günket épületenként szerveztük meg. A 
Fő utcai épület udvarán és a Mindszenty 
utcai épület parkolójában várta hétfőn 
a feldíszített karácsonyfa a gyerekeket. 

Ezen a napon is ünnepi asztalnál reggeliz-
tünk, melyet a gyerekekkel közösen terí-
tettünk meg. Ezután kimentünk az udvar-
ra, hogy közösen énekeljünk. Eközben a 
karácsonyi angyalkák meghozták az aján-
dékokat a csoportokba. A gyerekek nagy 
örömmel vették birtokba az új játékokat, 
könyveket, fejlesztő játékokat, eszközöket 
a szerepjátékokhoz. A délelőtt további ré-
szét az ajándékok kibontásával, a játékok 
kipróbálásával töltöttük. Hálásak vagyunk, 
hogy minden csoport óvodapedagógusai-
nak lehetősége van ilyenkor olyan játéko-
kat és eszközöket beszerezni, melyekre az 
adott csoportban szükség van, a csoport 
összetétele és igénye szerint.  

Az egész hét folyamán egy-egy délutánra 
beosztva a szülőkkel is tudtunk ünnepelni 
a kint felállított karácsonyfa körül. Örül-
tünk, hogy nem esett az eső és hogy a hi-

deg ellenére is volt lehetőségünk ezekre a 
közös kis ünnepségekre, ahol a gyerekek 
átadhatták ajándékaikat, melyeket advent 
folyamán olyan nagy szeretettel barkácsol-
tak a szüleiknek.  

Nagy-nagy örömünkre decemberben 
egyszer a hó is esett. Kihasználva ezt a ritka 
alkalmat előkerültek a szánkók, csúszkák. 
A gyerekek minden havas területet kihasz-
náltak a játékra. 

Januárban immár kilencedik alkalommal 
rendeztük meg a nemzetiségi hetet. A gye-
rekeknek lehetőséget biztosítottunk arra, 
hogy egy kicsit megismerjék a svábok éle-
tét, hagyományait. Elmeséltük nekik, hogy 
hogyan érkeztek a svábok Magyarországra. 
Sütöttünk hagyományos sváb süteménye-
ket. Nemzetiségi táncokat tanultunk, hall-
gattunk sváb zenét, mondókáztunk. Régi 

házakat rajzoltunk, színeztünk. 
Babát öltöztettünk hagyomá-
nyos sváb ruhába. Árpi bácsi régi 
tárgyakból kiállítást rendezett a 
gyerekeknek, akik nagy rácsodál-
kozással vették kezükbe a több 
mint 100 éves eszközöket, emel-
lett a fafaragás régi mesterségét 
is bemutatta a gyerekeknek. A 
héten szerzett sok-sok élmény 

után az iskolába készülő nagycsopor-
tosainkkal meglátogathattuk a Német 
Nemzetiségi Tájházat, ahol Horváth Kor-
nélia mutatta meg a gyerekeknek, hogy 
hogyan is éltek a sváb ősök itt Pilisboros-
jenőn. Kornélia szemléletes és interaktív 
vezetése után a gyerekek nagy lelkesen 
kérték, hogy máskor is jöjjünk el ide. 

Pehm Eszter, 
német nemzetiségi óvodapedagógus 

A gyerekeknek lehetőséget 
biztosítottunk arra, hogy egy kicsit 
megismerjék a svábok életét, ha-
gyományait. 

„

Adventtől a sváb hétig

Intézményeink
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Advent a Szent Márton 
Waldorf Iskolában

Demény Rózsa írása

Egy decemberi reggelen kicsit másképp in-
dultunk iskolába. A férjemmel együtt kísér-
tük el a kislányunkat, és gondosan összera-
kott kosarat vittünk magunkkal gyújtóssal, 
fával. Aznap mi voltunk a tűzrakók, és ez 
különleges érzéssel töltött el bennünket. 

A Waldorf-iskolában az adventi időszak 
minden reggelén tüzet rakott az egyik 
szülő, és a tűz körül – a faágakból, boros-
tyánból, rönkökből a gyerekek által épített 
csodálatos betlehemi jászol mellett – közös 
énekléssel kezdtük a napot, gyerekek, taní-
tók, szülők. Ez így ment heteken keresztül. 
Az ünnep csúcspontja az utolsó tanítási 
nap estéjén jött el. Az adventi kertben egy 
fenyőágakból kirakott spirál alakzatba sé-
táltak be a gyerekek egy gyertyával a ke-
zükben, amelyet a spirál közepén található, 
„isteni fényt” jelképező gyertyáról gyújtot-
tak meg. Ezt az utat minden gyermek egye-
dül járta be, miközben a többiek karácso-
nyi dalokat énekeltek.

„Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő,
beteljesült már az idő,

törd át az ég zárt ajtaját,
vár a világ sóvárogva rád."

A járvány miatt idén ez az ünnep az isko-
la udvarán zajlott, így a végére a sötét ud-
vart a gyertyák fénye járta be, és ebből a kis 
fényből, meghittségből mindenki hazavi-
hetett magával valamit az otthonába. Ez az 
iskola minket, szülőket is tanít, elsősorban 
lassításra, arra, hogy álljunk meg, és éljük 

meg az ünnepet. Nem fényképezünk alatta, 
nem vesszük videóra, próbáljuk az emléke-
inkben elraktározni a pillanatot. 

Az évkör forog tovább, az egyik ünnep 
után jön a következő. A Waldorf ünnepei 
azért is olyan szépek, mert minden rész-
letre odafigyelnek, kreatív édesanyákból 

álló munkacsoport dolgozik azon, hogy az 
évkör ritmusát megadó ünnepeknek a de-
korációja is mesés legyen. Ezt a nagy oda-
figyelést és törődést igénylő munkát Szalai 
Szilvia, az iskola kézművestanára vezeti. Ő 
lesz 2022 szeptemberétől az első osztályo-
sok tanítója, akik különösen szerencsések, 
hiszen számos mesterségben jártas pe-
dagógust kapnak majd. Szalai Szilvia első 
diplomáját egészségügyi területen, védő-
nőként szerezte. Gyermekei születése után 
szülőként került kapcsolatba a Waldorf-pe-
dagógiával. „Három gyermekem révén a jó 
sorsunk csodás Waldorf-pedagógusokhoz 
terelte a családunkat, akiktől mindannyi-
an sokat tanulunk” – meséli Szilvi. Közben 
elvégzett egy asztalosképzést, gyermek-
játékokat és ékszereket készített, aztán 
Solymáron beiratkozott az első Waldorf 
kézimunka-tanári képzésre. 2015-től a pi-

lisszentlászlói Kékvölgy Waldorf Iskolában 
kézimunka- és fafaragástanárként dolgo-
zott. A Szent Márton Waldorf Iskola egyik 
alapítója. Jelenleg Waldorf-osztálytanító 
képzésre jár. „Munkám során azt láttam, 
hogy ahogyan a Waldorf-pedagógia bár-
mely területén, úgy a kézimunkában is ren-
geteg terápiás lehetőség rejlik. Szerettem 
volna ez irányú tudásomat elmélyíteni, 
még tudatosabban használni, ezért az osz-
tálytanító képzés mellett a gyógypedagógia 
szakot is végzem a Soproni Egyetemen.” 

Elsős gyermekek által, kézimunka órán 
szövött furulyatokok

Tavasz folyamán a leendő tanítóval több-
ször találkozhatnak az érdeklődő családok. 
További információk: 
www.szentmartonwaldorf.hu/jelentkezes
Szalai Szilvia leendő elsős osztálytanító el-
érhetősége: 
szalai.szilvia@szentmartonwaldorf.hu 

 
A Gyöngyharmat Waldorf Óvoda szeretettel 

várja az érdeklődő családokat, gyermekeiket. 
Érdeklődés és jelentkezés Pollák-Tóth Anna-
mária óvónőnél a +36 30 194 6676 számon, 
vagy az ovoda@gyongyharmatovi.hu email-cí-
men.

A karantén idején kézimunkaként szövött furulyatokok

Az elsős gyermekek saját készítésű kötőtűvel 
tanulnak kötni
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Hírek röviden
CIVIL PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG
A 2022-es évre is meghirdetjük a lakos-
ság önszerveződő közösségeinek pénz-
ügyi támogatására vonatkozó pályázatot. 
További információ és a pályázati adatlap 
a honlapon található rendeletben érhető 
el. Benyújtási határidő: 2022. február 28.

2022 AZ IFJÚSÁG ÉVE 
AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Mit jelent ez a pilisborosjenői fiatalok-
nak, és milyen uniós ifjúsági programok, 
ösztöndíjak, lehetőségek érhetőek el szá-
munkra is? Rövid előadások utáni beszél-
getés és kortárs élménybeszámolók 16-
30 év közötti érdeklődő fiatalok és szüleik 
számára.

A beszélgetés résztvevői: Dorka Áron, a 
Europe Direct Pest irodavezetője, Maczó 
József, az EURODESK Hálózat Közép-ma-
gyarországi régiós koordinátora, Hazay 
Levente, az EURODESK-TÁMASZPONT 
MOPKA nemzetközi program koordiná-
tora, Pozsonyi Fanni, a TÁMASZPONT 
MOPKA kuratóriumi elnöke, volt önkén-
tesek és uniós ifjúsági programok részt-
vevői személyesen és rövid videókon.
Időpont: 2022. február 25. 18:00-tól a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Előzetesen megküldött kérdéseiket vár-
juk a velemeny@pilisborosjeno.hu címre, 
hogy az előadók megválaszolhassák.
„A világjárvány számos lehetőségtől meg-

fosztotta a fiatalokat – attól, hogy új em-
berekkel találkozzanak, új barátokat sze-
rezzenek, illetve új kultúrákat ismerjenek 
meg és fedezzenek fel. Bár az elveszett 
időt senki nem adhatja vissza, a mai na-
pon azt javasoljuk, hogy 2022 legyen az 
ifjúság európai éve. Az éghajlatváltozástól 
kezdve a társadalmi kérdéseken át a dig-
italizációig politikai döntéshozatalunk és 
prioritásaink középpontjában a fiatalok 
ellátása áll. Készek vagyunk meghallgat-
ni őket – az Európa jövőjéről szóló kon-
ferencián is ezt kell tennünk, – és együtt 
akarunk velük dolgozni az Európai Unió 
jövőjének alakításában. Ez az Európai 
Unió erősebbé válik azáltal, ha felkarolja 
a fiatalok törekvéseit, megalapozott érté-
kekkel rendelkezik és bátran cselekszik.” 
(Ursula von der Leyen , az Európai Bizott-
ság elnöke)

HOL TARTUNK? - 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI HÍREK

Útkarbantartást rendeltünk meg több 
murvás útra, melyek kivitelezése fagy-
mentes napokon várható. A lazareth-i 
úttervezést elnyert vállalkozóval a 
szerződéskötés lapzártánk után tör-
ténik meg. Korábban arra készültünk, 
hogy a tornatermet november köze-
péig készre jelentik, kijön a helyszínre a 
megrendelő BMSK, hiba- és hiánylistát 
készít, ezt egy hónapon belül orvosolja 
a kivitelező, és indulhat az átadás-át-
vétel. Ehhez képest a kivitelező jelezte, 
hogy a gázóra felszerelése és a próba-
üzem pontos időpontja még nem látha-
tó, így akadályt közölt – ami szerződés-
módosítást jelent, ezáltal némi csúszás 
várható. Ha az üzemeltetőnek sikerül 
a közüzemi szerződéseket megköt-
ni, akkor indulhat az átadás-átvétel. A 
bölcsőde építése jó ütemben zajlik (egy 
ellenőrzésen is túl vagyunk, ami sikere-
sen zárult), arra számítunk, hogy április 

végére elkészül, és elindulhat a beirat-
kozás. A Nemzeti Fejlesztési Programi-
roda megküldte az önkormányzatnak 
falunk fővárosi szennyvízhálózatra 
csatlakozása ügyében a  Kehop-pro-
jekt közbeszerzési kiírását előkészítő 
anyagot véleményezésre, hamarosan 
indul a tervezésre és a kivitelezésre a 
közbeszerzés. A VEKOP közlekedés-
fejlesztési beruházás kapcsán meg-
indult a tulajdonosi hozzájárulások és 
engedélyek begyűjtése, és előkészítjük 
a márciusban kiírandó közbeszerzést. 
TOP Plusz pályázati rendszerben két 
komoly, nagy előkészítést igénylő pályá-
zatot nyújtottunk be (a falu felszíni víz 

elvezetésének, vízmegtartásnak javítá-
sára, az Ezüsthegyi út hiányzó vízelve-
zetésére és óvodabővítésre), összesen 
1 milliárd forint értékű fejlesztések-
re. Leadtunk pályázatot falugondnoki 
traktorra is, és az útfejlesztés témájú 
pályázatokra is ráfordultunk. Elkészült 
a Faluház alsó szintjének a felújítása is, 
és ráccsal/korláttal levédték a gondno-
kok a Kossuth téri átereszhez vezető 
mélyebb árkot.

Mozaik
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Mozaik

FACEBOOK, A MODERN AGORA

Sok téma merül fel a digitális városté-
ren, sok felmerülő kérdés helyben meg 
is oldódik. Sajnos nincs kapacitásunk ott 
is jelen lenni, segíteni, válaszolni. Az ön-
kormányzat Facebook-oldalára rögzített 
bejegyzésként az alábbi felhívás is kike-
rült:

„Tisztelt Lakosok!

Az önkormányzat Facebook-oldala tájé-
koztatásra szolgál, melyet a honlapunk 
és nyomtatott újságunk mellett nyújtunk 
Önöknek plusz szolgáltatásként nem kö-
telező jelleggel, de alkalmazkodva a lako-
sok médiafogyasztásához. Ez a platform 
viszont nem alkalmas sem ügyintézésre, 
sem a hivatallal és a képviselőkkel való 
levelezésre. Kérjük, hogy ügyintézésre a 

honlapunkon elérhető hivatalos csator-
nákat használják, ami az Önök érdeke 
is, mivel csak az azokon keresztül érke-
zett megkereséseket lehetséges iktatni (a 
kommunikációt végző személy által Face-
bookon összegyűjtött és beküldött észre-
vételeket nem, ezért ilyen feladattal nincs 
is megbízva), és csak azokra érvényes a 
törvényben meghatározott válaszadási 
határidő. A kommentelési lehetőség fenn-
áll továbbra is, de az inkább a lakosok 
egymás közötti kommunikációját kívánja 
elősegíteni, ezért az önkormányzat kom-
mentben nem ígér válaszadást.
Hivatalos kommunikációs csatornáink az 
SZMSZ-ben vannak szabályozva.
Köszönjük az együttműködésüket!"
Ha úgy tapasztaljuk, hogy valamire 
mégis szükséges reagálnunk, azt a pol-
gármesteri videójegyzetben vagy a Pilis-
borosjenői Hírmondóban megtesszük, 
témáinkba, munkánkba is folyamatosan 

beépítjük. Vagyis olvassuk a Falufóru-
mot, figyeljük az észrevételeket.
Köszönjük, hogy együtt gondolkodnak 
velünk!

HASZNÁLJA A HELYI VÁLLALKOZÓI 
ADATBÁZIST

Szüksége lenne masszőrre, vagy nem 
tudja, hogy hol találhat asztalost? Kéne 
gyerekvigyázó, vagy nem ég a kinti lám-
pa? Hidegben nem zár a kerti kapu, vagy 
új csempére vágyik a konyhában? Vagy 
épp peres ügye adódott, vagy könyvelő-
re lenne szükség? Vagy mézet, virágot, 
bort, kerámiát, csokit venne az ünne-
pekre? Vagy jógázna, lovagolna, bevizs-
gáltatná a kevély körözés alatt szedett 
gombákat? Mindezt megteheti az adat-
bázis segítségével, melyet megtalál a 
pilisborosjenoinfo.hu-n és a pilisboros-
jeno.hu-n egyaránt.
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