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Márciusnak idusán
ünnepelni szeretnék. 

Örülni a fénynek, a friss zöld leveleknek, 
a kertemben integető barkának, a nárci-
szoknak, a dicsőséges márciusi ifjak máig 
fénylő emlékének, a jácintoknak, a bimbózó 
tulipánnak, az új tornateremnek, a könyv-
tárnak, a zsibongó Faluháznak, az új focipá-
lyának, de

2022 márciusán
csúnya böjti szelek fújnak. 

Halált lehelő, szomorúságot és könnyeket 
hozó, szegénységet, éhínséget, szomjúságot 
ígérő, puskaropogástól, ágyúdörgéstől han-
gosan rommá lőtt városokat láttató, örökre 
az emlékezetembe égő képeket hurcolnak 
ezek a nagyböjti szelek. Ünnepelni nincs 
kedvünk még akkor sem, ha itt a tavasz, a 
kikelet, és a húsvét is közeleg. Háború van. 
Még leírni is nehéz. Összetört a béke.

A patikába sietek, és a Búza meg a Mester 
utca sarkán összefutok egyik kis barátom-
mal, aki édesanyja kezét fogva rögtön ráz-
endít, Anyaaa. Elkísérhetem Zsuzsát? ...de 
aztán sürgősen hazajönni!... Kis lovagom-
mal beállunk a patika előtti maszkos sorba, 
amikor feltűnik a hídon egy vékonyka idős 
hölgy, két hatalmas szatyorral. Alig bírja. 
Nem gyógyszerért jött, baktat tovább. Fel-
mérve a helyzetet, intek a tízévesnek, hogy 
vegye el a nénitől a hozzá közelebbi cso-

magot, de erre nem mozdul, csak sürgősen 
zsebre dugja a kezeit, és fel nem nézne a 
siltes sapka alól. Elveszem a néni kezéből a 
másik szatyrot is, és kérdem, merre tetszik 
lakni?... Ide megyek az Erdő utcához. Jócs-
kán emelkedik a Mester út odáig, tényleg 
nehéz a két jól megpakolt csomag, a néni 
meg ezek nélkül is nehezen jön. Az én okos, 
kedves, szép kis barátocskám szinte duz-

zogva ballag mögöttünk. …Megjöttünk, 
ez az Erdő és Budai sarok. És most melyik 
ház?... Jaj, az még fent van az erdő alatt, a Pa-
csirta utca…. Hűha. Addigra bezár a patika, 
ezért leintettem az első arra jövő autót. Jó 
nagy BMW. Készségesen megengedte, hogy 
bepakoljam hozzá a nénit, és már indult is. 
Addigra három autó ácsorgott már mögöt-
te, türelmesen, nem dudálva, és még azt is 
megvárták, hogy mi gyorsan visszaszalad-
junk a Mesterbe. Őduzzogsága megelőzött 
a megszólalással: Miért segítettél neki?... 
Te jó ég! Jól hallottam? ...és kicsit mérgesen, 
szinte felelősségre vonva megismétli – Mi-
ért segítettél neki?...

Azóta is megdermedve csak arra tudok 
gondolni, hogy aki ezt a szörnyű háborút 
ránk eresztette, valamikor tízéves volt, 
szép, okos és kedves. Mi történt vele? Hová 
fajul a világ? 

De nem. Most inkább arra gondolok, mi-
lyen lélekemelő az az igyekezet, ahogy ez a 
tulajdonképp kis falu segíteni próbál azzal 
a rengeteg adománnyal, amivel talán enyhí-
teni tudja a menekülni kénytelen, házat, ha-
zát otthagyni kényszerülő emberek baját. 
És arra is gondolok, hogy nagyon sok saját 
bajunk, sérelmeink, küszködésünk közben 
jut erő, akarat másokra, idegenekre és egy-
másra figyelni, segíteni ha kell, örülni, ha 
lehet, és – tegyétek kezeteket a szívetekre – 
ebben a faluban lehet. Persze nem várni, sőt 
elvárni kell, hanem részt venni benne, azzal, 
amivel tudsz. 

Olyan falu nincs, ahol nem füstöl a ké-
mény télvíz idején, ahol nem szökik meg 
néha, vagy nem ugat a kutya – érdemes ilye-
nekért leharapni egymás orrát? Egy olyan 
faluban, ahol ha nagy a szükség, azonnal jön 
az önzetlen segítség? Ahol komoly, igazán 
nagy problémákat sikerült nagyon hamar 
megoldani? Reménykedjünk, hogy hamar 
véget ér a nem várt vendég, a háború láto-
gatása, talán a Covid sem tér vissza.

„Az első húsvét megtanította nekünk: az 
élet soha nem ér véget, a szeretet soha nem 
hal meg.” (Ady Endre)

Falunkban élőket kérdezünk meg arról, hogy miképpen élnek meg jeles napokat, ün-
nepeket, vagy mit ad nekik az adott hónap, évszak. Most Varsányi Zsuzsát kértük meg, 

hogy ossza meg velünk gondolatait.

Pirosló hunyor    Fotó: Mihályi Ferenc
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Sváb sarok

A Deutschklub Weindorfer 
Singkreis életéből

A Miniszterelnökség Egyházi és Nem-
zetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtit-
kársága megbízásából a Bethlen Gábor 
Zrt., mint támogató pályázatot hirdetett 
nemzetiségi civil szervezetek 2022. évi 
költségvetési támogatására. A pályázat 
célja a nemzetiségek önazonosságának 
megőrzése, az anyanyelvük, hagyomá-
nyaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolá-
sát szolgáló célok megvalósítása.

A Deutschklub erre a kiírásra sikere-
sen pályázott, és 300.000Ft összeget 
nyert CD hanganyag és kottafüzet készí-
tésére.

A klub 2022. június 11-én szombaton 
délután tartja a Sváb Tájházban a 40 
éves jubileumi ünnepségét, a falubúcsú-
val egybekötött hagyományőrző német 
kórus-és néptánctalálkozó rendezvé-

nyét, melyre már most szeretettel hív 
minden kedves érdeklődőt.

Az Észak-magyarországi Német Ön-
kormányzatok Szövetsége Egyesület 
(EMNÖSZ) 2018. november 4-én tar-
totta Szigetszentmiklóson a 19.  Északi 
Régió Német Nemzetiségi Kulturális Gá-
laműsorát, melynek keretében a Deut-
schklub és Reichardt Ferenc úr - korábbi 
harmónikásunk - átvehették a „Für das 
Ungarndeutschtum der Region Nord”, a 
„Az Északi Régió Németségéért” című 
kitüntetést.

A Deutschklub továbbra is örömmel 
hív és vár minden énekelni vágyó, a 
német identitást, kultúrát kedvelő sze-
mélyt.

Perlinger Györgyi   
elnök

A Deutschklub, melyet Gröschl György és felesége, Gröschl Györgyné Götz Mária - Mici 
néni 1982-ben alapított a sváb ének-zenei kultúra, a hagyományok megőrzésének, 

ápolásának célkitűzésével, az idén ünnepli működésének 40 éves jubileumát.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei

Pirosló hunyor    Fotó: Mihályi Ferenc
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A megvalósításra fordulva

Gondolom, nemcsak mi vagyunk úgy 
vele, hogy vélhetően más programmal ké-
szülünk a választásokra, ha előre tudjuk, 
hogy a ciklus feléig a faluvezetést a koro-
navírus világjárvány illetve az orosz-uk-
rán háború, és azok társadalmi, gazdasági 
következményei nagymértékben uralják 
majd. Emellett nemcsak az építőipari árak 
szálltak el, szakértők szerint a nagyon kö-
zeli jövőben érkező legújabb kihívás az 
élelmiszerek, a takarmány és az energia 
árának várható nagymértékű növekedése 
lesz (van).   

Mindenesetre azt remélem, látszik, 
hogy nem a hivatalban búslakodunk, hogy 
“ezekről nem volt szó!”, hanem igyekszünk 
kezelni az új helyzeteket, illetve a falu kü-
lönböző területére fejlesztési terveket, pá-
lyázatokat kidolgozni, forrást teremteni, 
majd megvalósítani ezeket. A ciklus feléig 
(kb. az áprilisi országgyűlési választásokig) 
a források megszerzése, pályázatok beadá-
sa volt a fő cél, innentől az elnyert, előkészí-
tett projektek színvonalas megvalósítása 
lép előre. 

Nagyon köszönöm a türelmüket, mert 
elképzelem, hogy kívülről, a terveket, en-
gedélyeket, pályázatokat, ajánlattételi fel-

hívásokat, közbeszerzést nem látva, csak a 
terepi valóság alapján, messze nem látszik 
minden abból, amiken eddig dolgoztunk. Jó 
terveket készíttetni, azokra forrást terem-
teni egyáltalán nem sétagalopp, ráadásul 

idő- és erőforrásigényes, arról nem is be-
szélve, hogy nem mindenhol, nem minden 
területen és ügyben sikerült a szükséges 
beavatkozásokra forrást teremteni ennyi 
idő alatt. 

Mely projektekre 
gondolok elsősorban?

A pilisborosjenői szennyvíztisztító telep 
fejlesztése, bővítése KEHOP projektből fő-
városi szennyvízhálózatra való csatlakozás 
projekt lett. Igen sokat hátráltatta a Nem-
zeti Fejlesztési Programiroda (NFP) által 
koordinált projektet az a tény, hogy Üröm 
Község Önkormányzata nem került be a 
konzorciumi együttműködésbe korábban, 
pár hónapja sikerült megállapodni hármas 
(Pilisborosjenő, Üröm, Budapest + az NFP) 
együttműködésről. A pilisborosjenői sza-
kasz költsége jelen állás és a tervezői költ-
ségbecslések szerint mintegy 2,9 milliárd 
forintra nőttek, melyből a pilisborosjenői 
szakasz 877,6 millió forint, aminek 15 %-a, 
azaz 131,6 millió forint elvileg önerő kellett 
volna legyen. Az NFP igazgatója, dr. Módos 
István elmondta, hogy mivel nemzetközi 

Őrült sok minden történt az újság legutóbbi számának megjelenése óta! Remélem, 
mire megjelenik a falubeli postaládákban, addig még marad lelkierejük sajtóterméke-

ket forgatni, és egészségesen, stabilan várni az újabb és újabb kihívásokat.

Érdemes volt kivárni: nagy projektek 2022-ben

Úthelyreállítás helyett komplex probléma megoldásban gondolkodunk

Jegyzet
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Jegyzet

kötelezettségvállalás teljesítését célozza a 
szennyvizes projekt, így az önerőt támo-
gatja a kormányzat. Köszönjük, nagy segít-
ség! Még az első évi 116,7 millió forintos, 
a korábban szabálytalanul megvalósított 
útépítések miatti visszafizetési kötelezett-
ség miatt kapott kormányzati támogatá-
sánál is nagyobb összeg. Reméljük, mire 
az újságot kezükben fogják, addigra már 
kiírásra került a tervezésre és kivitelezésre 
kiírt közbeszerzés, és a következő lapszám 
megjelenéséig a közbeszerzés győztese is 
meglesz!

A Tücsök utca felújítása megkezdődött, 
március 18-án adtuk át végre a munka-
területet. Nagyon kellemetlenül hosszan 
elnyúlt a kezdés, mert az általunk ter-
vezett megoldás talán nem egyszerű 
és olcsó, viszont ha teljes mértékben 
megvalósul, akkor tartós megoldást 
hoz, és a problémák okára is reflektál, 
nemcsak tüneti kezelésként az út visz-
szaépítését célozza. A DMRV nagyon 
hamar kicserélte az útszakasz alatt az 
eternit csövet, ezen nem múlt. Köszön-
jük nekik és minden érintett lakosnak, 
cégnek a türelmét! 

A Bécsi úttól induló szűk, első 200 mé-
teres Tücsök utcai szakaszt több folya-
matban lévő projekt is érinti. Így egyálta-
lán nem volt könnyű úgy összehangolni 
ezeket, hogy a legtartósabb, legjobb mű-
szaki megoldást valósítsuk meg úgy, 
hogy az önkormányzatnak ne kerüljön 
plusz pénzébe és az utat ne kelljen a töb-
bi projekt miatt felbontani - miközben az 
építőipari árak alakulása sem kedvezett 
a folyamatnak. Szerencsére mind a Ma-
gyar Közút Pest Megyei Igazgatóságának 
szakemberei és igazgatója, dr. Magyari 
László Endre, mind a DMRV szakembe-
rei, Virág László vezérigazgató, Balogh 
Zsolt műszaki igazgató és kollégái mind-
végig támogatóak voltak, mert számukra 
is nagyon fontosak az ezen a szakaszon 
megvalósuló fejlesztések.

Ugyanilyen támogató volt e két szerve-
zet (a Pest Megyei Közút és a DMRV Zrt), 
és teret adtak kérésünknek egy másik 
ügyben is. A TOP Plusz pályázatoknál 
megjelent 4-5 számjegyű utak felújítása 
kiírásra a ürömi településközpontot a pi-
lisborosjenői buszfordulóval összekötő, 
11105-ös számú mellékút nagy részé-
nek felújítására adtak be pályázatot úgy, 
hogy alatta a rendszeresen csőtörést és 
műszaki problémákat jelentő, és emiatt 
gyakori útfelbontást okozó eternitcső 
cseréjét is szakaszolva, az új burkolat 
előtt megvalósítják. Fontos volt, hogy 
az út minősége a Volánbusz számára is 
rendszeres műszaki problémákat oko-

zott, illetve az is, hogy dr. Vitályos Eszter 
országgyűlési képviselő, EMMI államtit-
kár támogatta kezdeményezésünket. Na-
gyon reméljük, hogy nyerhet a pályázat!

Falunk külső településrészén nemcsak 
a Téglagyári úttól érkező új szennyvíz-
vezeték, nemcsak a Tücsök utca meg-
újulása, hanem a tavaly elnyert VEKOP 
Közlekedésbiztonság fejlesztése Pilisbo-
rosjenőn pályázat megvalósulása hozza 
talán a legláthatóbb fejlesztést, legna-
gyobb változásokat. Felújított buszmeg-
állókat, Bécsi úti gyalogátkelőket, létre-
jövő és megújuló járdákat és parkolókat 
hoz majd oda, ahol évtizedek óta alig tör-
tént fejlesztés. A tervek már tavaly elké-
szültek és az utolsó hozzájárulásokra vá-
runk a közműcégektől, az érintettektől, 
és indul a közbeszerzés, év végéig pedig 
a megvalósítás. 

Nagyon várjuk, hogy kivitelezési fá-
zisba forduljanak ezek a nagy projektek, 
és nemcsak a tornaterem, nemcsak a 
bölcsőde épüljön, hanem a fent említet-
tek is: csatlakozzunk a fővárosi szeny-
nyvízhálózatra, és a külső településrész 
eddig csatornázatlan területei is rá le-
gyenek kötve. Kerüljön kicserélésre a 
Fő utca alatti eternitcső, és újuljon meg 
az út felülete, készüljenek a Bécsi útra 
gyalogátkelők, a 10-es út menti falusza-
kaszon lévő buszmegállókhoz vezető 
járdák, és újuljanak meg maguk a busz-
megállók is!

Még nem is beszéltem arról a két na-
gyobb TOP Plusz keretében benyújtott, 
összesen 1 milliárd forintnyi fejlesztése-
ket célzó pályázatról, amelyeket esélyes-
nek remélünk, és lehet, hogy már az újság 
lapzártája után kiderül, hogy kap-e támo-
gatást valamelyik. 

Az óvodabővítés 3 csoportszobával, 
óvodai konyhai kapacitásbővítés és felújí-
tás, ételszállító jármű beszerzése, udvari 
wc és az alvógalériákat összekötő folyo-
són wc építése, és még sok apróbb fej-
lesztésre beadott pályázatunk sorsa dől-
het el a napokban. Nagyon kellene ezen 
a területen fejlesztenünk, mert kinőttük 
a meglévő épületeket, kapacitásokat. A 
másik pályázat, a kék infrastruktúra fej-
lesztése pályázatunk témája is hasonlóan 
fontos: az Ezüsthegyi úton és a Tücsök 

utcánál a víztározással kombinált ví-
zelvezetés kiépítésének hiánya szintén 
súlyos, megoldanó örökségünk, talán 
nem túlzás és remélem nem értik félre, 
de kicsit falunk szégyenfoltja is.   

A focipálya és a játszótér közötti részt 
sem szeretnénk, ha még sokáig agyag-
halom maradna - a tervpályázaton kivá-
lasztott tervezők elképzelései mentén 
megkezdődött a forrásteremtés mun-

kafázis, hogy mielőbb és lehetőleg egyben 
valósulhasson meg az egész. Köszönet a 
játszóteret látogató családosok, anyukák 
és apukák türelméért és két helyi civil 
szervezetnek, a Pilisborosjenő Sporte-
gyesületnek és a Pilisborosjenői USC-nek 
a forráskeresésben nyújtott segítségért!

Örömteli, hogy a március 16-án átadott 
Faluházban viszont már beindult az élet: 
a könyvtárba naponta új  beiratkozók 
jönnek, de ezen  túl pingpongozás, társa-
sozás, kártyázás hangja is hallik, előadá-
sokat tartanak, mozgásos foglalkozások, 
klubélet kezdődött.  

Mindenkinek szép tavaszt, jó egészsé-
get, türelmet, empátiát és - talán ami a 
legfontosabb volna - térségünknek pedig 
békét! És, ha lehet kérni, akkor kicsit ke-
vesebb stresszt kívánok!

Tömöri Balázs

A ciklus feléig a források 
megszerzése, pályázatok beadása 
volt a fő cél, innentől az elnyert, 
előkészített projektek színvonalas 
megvalósítása lép előre

„
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Hogyan segíthetünk a 
háború elől menekülőknek?

Lapzárta után megalakult a helyi humanitárius stáb, folyamatosan bővülni fog új 
tagokkal, a személyes találkozón még sokan nem tudtak részt venni. A megbeszé-
lésen számba vették a résztvevők a faluban jelenlévő akciókat, elmondták tervei-
ket, próbálták összehangolni a célokat és kitalálni a kapcsolattartás és együttmű-

ködés lehetséges és leghatékonyabb módjait. 

A fő fókusz a helyieken van

Mindannyiunkat érint a szomszédunk-
ban zajló háború. Ebben a cikkben ösz-
szegyűjtjük a segítségnyújtás helyben 
és országosan elérhető formáit. Ebben a 
kisokosban – ami egyben beszámoló is a 
stáb üléséről – a humanitárius stáb tagjai 
összegyűjtötték a segítés lehetséges mód-
jait, tartsák kezük ügyében. Létrejött egy 
Google csoport/levelezőlista is a témában 
– szabadon lehet csatlakozni – ahol a fo-
lyamatosan változó aktualitásokról tájé-
kozódhat: pbj_menedekkerok_segitese@
googlegroups.com

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és a 
helyi Máltai csoport képviselői elmondták, 
hogy összehangoltan gyűjtik az adományo-
kat, melyekből a helyben befogadott mene-
kült családok igényeit próbálják kielégíte-
ni és a ráti Szent Mihály Gyermekotthont 
támogatni, a felesleget pedig a központi 
Máltai Szeretetszolgálat szállítja el tőlük. 
Sperka Tamás helyi lakos már évek óta tá-
mogatja a kárpátaljai otthont jótékonysági 
futásaival és egyéb módon is. Ebben a ráti 
otthonban árva gyerekek vannak békeidő-
ben, most viszont befogadtak sok kelet- 
ukrajnai menekültet is. Amint tudomást 
szerzünk arról, hogy valamire szükségük 

lenne, azonnal jelezzük. Aki pedig közvet-
lenül szeretne nekik utalni, támogatását a 
Majnek Antal püspök által alapított Kárpát-
alja Hitéletéért Alapítványhoz lehet külde-
ni, a közlemény rovatba írva: Szent Mihály 
Gyermekotthon, Rát. Számlaszám: IBAN: 
HU45 1199 1102 0216 4379 0000 0000, 
SWIFT kód: GIBAHUHB, Bank: Erste Bank 
Hungary Zrt. A Családsegítő munkatársai 
próbálják megtalálni azt az arányt, hogy ne 
kerüljenek hátrányba más helyi nehézsor-

súak sem, és legyen egy egészséges 
biztonsági tartalék is helyben, mert 
egyre több menekülőre lehet számí-
tani a jelenlegi hírek alapján. Elérhe-
tőségeik:

A Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat jelenleg a Fő utca 30-ban ta-
lálható meg. 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-szer-
da-péntek: 8.00 – 14.00, kedd-csü-

törtök: 12:00-18:00. Amit náluk lehet lead-
ni: tisztálkodó- és tisztítószerek (tusfürdő, 
fogkrém, fogkefe, tisztasági betét, szappan, 
mosószer, öblítő, lakásban használatos 
tisztító szerek…), babaápolási termékek 
(pelenka, popsitörlő, popsikrém, baba-
fürdető…), élelmiszer (főzéshez való és 
azonnal fogyasztható is, alapélelmiszerek, 
konzervek, kekszek, édességek, bébiétel, 
felvágott, sajt, zöldségek, kis mennyiség-
ben tudunk hűteni is).

Máltai csoport adományboltja: Iskola 
utca 2., nyitvatartás: szerda 18:30-20:00, 
szombat 8-10, ezekben az időpontokban a 
falu lakossága részére. Kimondottan a me-
nekültek részére nyitva vagyunk szerdán-
ként 16-18.30-ig, szombatonként 10-12-ig, 
sürgős esetben soron kívül is. Keressék 
Heves Ilonát 06 30 415 2897. A menekül-
teknek a következő adományokat várjuk: 
készpénzt (bevételi pénztárbizonylat elle-
nében) a határon érkezők buszoztatására, 
gyógyszereire, egyéb szükségleteikre, nem 
téli ruhaneműt, élelmiszert, tisztasági sze-
reket. 

Jótékonysági koncert végén a résztvevők egy perces néma csenddel kívántak békét Ukrajna számára.

Fókusz
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Fókusz

A Család és Gyermekvédelmi Szolgálat-
tól elhangzott, hogy a pénzadományok 
gyűjtésében a 2097 Csoport Egyesület 
segít a bevett módon: számlaszámuk-
ra - MagNetbank 16200223-10154337 
- továbbra is várják az adományokat. A 
megjegyzés rovatba írják be: „segítség a 
menekülteknek”. Készpénzt is le lehet adni 
személyesen az irodájukban átvételi elis-
mervény ellenében a fent leírt nyitvatartá-
si időben.

A Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál 
jelezzék azt is, ha lelkileg megviseli Önö-
ket a háború és/vagy az önkénteske-
dés, és nem tudnak magánrendendelést 
pszichológusnál kifizetni, mert elérhető 
helyben ingyenes pszichológusi segít-
ség is. Jelezze igényét az alábbi telefon-
számon: 

Petromán Anikó 06-30-85-85-960. 

A humanitárius stáb ülésén résztve-
vők beszámoltak arról is, hogy helyben 
és helyiek által a városban is nagyon sok 
egyéni akció jött létre a menekültek meg-
segítésére. Vannak olyan lakostársak, akik 
éjszakánként a pályaudvarokról rászo-
rulókat fuvaroznak felajánlott szálláshe-
lyekre, mások szállásaikat ajánlották fel és 
esetleg már a többedik családot fogadták 
be ideiglenesen, vannak akik a Nyugatit 
is útjukba ejtik napközben, és beadnak 
pár szendvicset, vagy éppen nagyobb he-
lyi gyűjtés eredményét szállítják oda vagy 

a határra, és a határról fuvart is vállalnak 
vissza. Van olyan, aki a ráti gyermekott-
hont támogatja évek óta, és aki mögé most 
beállni próbál a falu. Vannak olyanok, akik 
elfoglaltságokat szerveznek a menekültek-
nek, meseterápiától jótékonysági koncer-
tig, mert nagyon fontos, hogy ki tudjanak 
mozdulni a négy fal közül és értelmes el-
foglaltságot találjanak, akár olyat, amivel 
visszaadhatnak valamennyit a kapott szí-
vességből. (A nemrég alakult Ifi Klubba 
például mindenkit szeretettel várnak, de 
a több éves menekülttábori tapasztalattal 
bíró stábtag, Balázs Nelly elmondta, hogy 
kézen kell őket fogni és odavezetni, mert 

lelkileg bezárultak a negatív élményeikbe, 
ami teljesen érthető. De elvihetjük őket ki-
rándulni is vagy kézműveskedjünk együtt, 
állítsunk össze kis segélycsomagokat a pá-
lyaudvarokra, veteményezzünk…). És van, 
aki ezek összefogására Facebook csopor-
tot hozott létre. Ha csatlakozni szeretne a 
helyi kezdeményezésekhez, ezt üsse be a 
Facebook keresőjébe: Pilisborosjenői ösz-
szefogás a menekültekért. Ha már tagok 
vagyunk, hívjuk meg a helyi ismerőseinket 
is oda.

Wilheim Péter atya és Légrádi Gabriel-
la nővér felajánlásaikat osztották meg a 
humanitárius stábbal. A nővérek tíz fő át-
meneti jellegű (maximum 14 nap) befoga-
dását tudják vállalni a templom mögötti 
rendházban március 16- tól június 30-ig. 
Az élelmezésüket azonban nem tudják 
megoldani. Ebben majd a falu segítségét 
fogják kérni az önkormányzattal egyeztet-
ve. Ennek legcélszerűbb módját ma még 
ki kell találni, ebben a Facebook csoport-
ban fognak hírt adni. Továbbá szükségük 

lesz szociális munkás, 
pszichológus, adott 
esetben tolmács se-
gítségre is. Péter atya 
és Gabi nővér kép-
zett lelkigondozók is 
egyben, így ezáltal is 
tudnak segíteni, akár 
falubelieknek, akár az 
ideérkező rászorulók-
nak. Ehhez a szervezés 
miatt célszerű időpon-
tot egyeztetni, amit 
lehet a szentmisék 

után vagy telefonon (Gabi nővér +36 20 
770 4002, Péter atya +36 20 775 2793). 
Péter atya felajánlotta, hogy a plébánia 
kertjében is lehet szabadon gyermekprog-
ramot vagy akár kertszépítési szabadidős 
projektet kivitelezni. A templomban a 
nagyböjti időszakban gyűjtést is tartanak, 
az adományokat a misék előtt vagy után 
várják a sekrestyében. A templom falán a 
hirdetőtáblán részletesen is olvasható a 
gyűjtésekkel kapcsolatos információ. (Mi-
serend: h,k,cs,p,szo 18:00, vasárnap 9:00 
és 10:30, Nagyböjt péntekein a szentmise 
előtt 17:30-kor keresztút imádkozása a 
templomban.)

Az önkormányzat részéről elhangzott 
a megbeszélésen, hogy épületeinkben 
(hivatal nagyterme, esetleg Faluház) szin-
tén mérlegeljük a menekültek elhelyezé-
sét egy későbbi időpontban, akkor amikor 
már nincs esély számukra ennél méltóbb 
elhelyezésre. De egy ilyen tömegszállás-
ra reméljük, hogy soha nem lesz szükség, 
előbb fejeződik be a háború. A magán-
szállásokon és a kolostorban sokkal jobb 
dolguk lesz, ezért mindenben szeretnénk 
segíteni a befogadókat. 

Ugyanis hallomásból értesülünk róla, 
hogy szép számban fogadnak be helyi 
családok menekülőket, mélyen érint 
minket nagylelkűségük! Szeretnénk kér-
ni, hogy írják meg nekünk a hivatal@
pilisborosjeno.hu-ra, ha befogadtak há-
ború elől menekülteket (hányan és mi-
lyen címen szálltak meg), és azt is, ha 
azok tovább- vagy visszautaztak, mert a 
Kormányhivatal kér tőlünk információt 

erről, illetve a szabadidős programok és az 
adományok szervezése miatt is fontos.

Szeretnénk kapcsolódni ahhoz az orszá-
gos mozgalomhoz, mely segít szállást ta-
lálni a menekülteknek. Kérjük, hogy írja-
nak azok a lakosok a kommunikacio@
pilisborosjeno.hu-ra, akiknek vannak 
menekült hozzátartozóik, barátaik, 
akiket szeretnének, de saját házukban 
már nem tudnak elhelyezni. Ha lesznek 
jelentkezők, akik helyhiánnyal küzde-
nek, akkor kérni fogjuk azt is hamarosan, 
hogy jelentkezzenek azok a lakosok is 
ezen a mail címen, akiknek van átmeneti-
leg szabad lakrészük, szobájuk. Próbáljuk 
helyben megoldani a lakosaink egy részét 
közvetlenül is érintő krízist. A ráti gyerme-
kotthon kvázi örökbefogadásával akkor is 
jelentkezni fogunk ezzel a kéréssel, ha ők 
szeretnének átköltözni ideiglenesen.

Felmerült a humanitárius stáb ülésén 
az az ötlet is, hogy az országos linkeket 
is el kéne juttatni a lakosokhoz, mert nem 
mindenki van fent a Facebookon, vagy ha 
igen, nem biztos, hogy tudja, hogy melyik 
oldalakat, csoportokat, honlapokat érde-
mes figyelni.

Szállásfelajánlás:
Migration Aid: 
https://bit.ly/34gp01i

A humanitárius segítségnyújtás meg-
kezdésekor mindenki egyénileg mérlegel-
jen, hogy milyen keretek között és milyen 
mértékben tud, akar ebben szerepet vál-
lalni. Nagyon fontos, hogy mindenki annyit 
és úgy segítsen, amennyit elbír anyagilag 
és fizikailag, mert elképzelhető, hogy ez 
hosszútávfutás lesz.

Nagyon fontos, hogy 
mindenki annyit és úgy segít-
sen, amennyit elbír anyagilag 
és fizikailag, mert elképzelhető, 
hogy ez hosszútávfutás lesz

„
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Az ülések teljes felvételeit megtekinthetik 
a honlapon (pilisborosjeno.hu → Önkor-
mányzat → Dokumentumtár → Ülések fel-
vételei).

2022. január 26-i képviselő-
testületi ülés összefoglalója

Az előzetesen kiküldött meghívóhoz 
képest két napirendi pontot a képviselők 
előrehoztak, és megtárgyalandó témaként 
felvették a 2097 Csoport Egyesület kérel-
mét a Reitter pince ügyében pályázati ha-
táridő miatt.

ZÁRT ÜLÉS

1.) Javaslat az 575 hrsz. és 638. hrsz-ú 
ingatlanok ügyében hozott határozat fe-
lülvizsgálati kérelmének elbírálására

Poteczki Imréné 1.000.000 Ft település-
fejlesztési hozzájárulásra befizetett összeg 
visszafizetésére irányuló kérelmét az összes 
benyújtott dokumentumban foglaltak megis-
merése és mérlegelése után elutasítja. Tájé-
koztatja a kérelmezőt, hogy kérelmének elbí-
rálása nem a képviselő-testület hatáskörébe 
tartozik, arról a Budakörnyéki Járásbíróság 
dönthet érdemben. 

NYÍLT ÜLÉS

2.) Javaslat Solymár 3783/4 hrsz alatt 
tervezett acélszerkezet gyártó üzem va-
gyonkezelői kérelmének elbírálására

A testület a vagyonkezelői/mederkezelői 
hozzájárulását az alábbi feltételek mellett 
megadja: A jelenlegi hozzájárulás kizárólag 
erre az üzemre, kérelembe foglalt tevékeny-
ségre és legfeljebb egy évre érvényes. A havi 
rendszerességgel előírt akkreditált mérése-
ket a bebocsátási pont felett és alatt is elvégzi, 
az Önkormányzatnak folyamatosan - a labo-
reredmények kézhezvételétől számított 3 
napon belül – a labor jegyzőkönyveket meg-

küldi. Szúrópróbaszerű mintavétel lehetősé-
gét és ennek fedezetét biztosítja – évente leg-
feljebb négy alkalommal - az Önkormányzat 
által felkért szakértők részére. További felté-
telek is felmerültek lakossági kérések alapján 
(fizikai zár szennyezés esetén, hosszabbítás 
feltétele az előírt zajszint betartása, növény-
sáv telepítésére kertészeti terv), melyeket kü-
lön megállapodásban rögzítenek.

3.) Beszámoló a határozatok végrehaj-
tásáról és a legutóbbi képviselő-testületi 
ülés óta történt jelentősebb események-
ről a testület elfogadta (fővárosi csatornahá-
lózatra való csatlakozás újabb fejleményei, 
országgyűlési választások, népszavazás, nép-
számlálás, vekop bölcsőde ellenőrzés rend-
ben találták, április 30-ig elkészül a kivitele-
zés, vekop közlekedésfejlesztés előkészületei, 
Top plusz pályázatok benyújtása megtörtént, 
Faluház alsó szintjének felújítása megtörtént, 
focipálya környéki tervezés, Lazarethi útter-
vezésre szerződéskötés még hátravan…).

4.) Javaslat Pilisborosjenői USC kisbusz 
vásárlásának támogatására

A testület támogatta a Pilisborosjenői 
Utánpótlás Sport Club Egyesületének autó 
vásárlás támogatási kérelmét, a kilenc sze-
mélyes kisbusz vételára 30 %-ának megfelelő 
– de legfeljebb 3 000 000 Ft – összegben, az-
zal a feltétellel, hogy ha Pilisborosjenői Után-
pótlás Sport Club Egyesülete 10 éven belül 
eladja a kisbuszt, akkor az Önkormányzatnak 
elővásárlási joga legyen, és az eladási árba a 
legfeljebb 3 000 000 Ft támogatás kerüljön 
beszámításba.

5.) Javaslat közmeghallgatás időpontja-
inak meghatározására

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete döntött, a a közmeghall-
gatások időpontjairól. Tapasztalat szerint a 
lakosok körében a tematikus lakossági fóru-
mok népszerűbbek, ezért idén három helyett 
kettő alkalom lesz.

Közmeghallgatás időpontja

Ófalu: 
2022. április 11. hétfő 18.00

Külső településrész: 
2022. november 7. hétfő 18.00 

6.) Javaslat Pilisborosjenő Önkormány-
zata 2022. évi Közbeszerzési tervének el-
fogadására és közbeszerzési eljárás meg-
indítására

Pilisborosjenő település közle-
kedésbiztonsági fejlesztések VE-
KOP-5.3.2-15-2020-00061, számú pályázat 
megvalósítását lehetővé tevő beruházás 
megvalósítása érdekében a közbeszerzések-
ről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Kbt. 
115. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hirdet-
ménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárást 
indít. Három tagú Bíráló Bizottságot hoz létre 
a beérkezett ajánlatok elbírálására. A Bíráló 
Bizottsági tagnak felkéri: dr. Sasi Nagy Editet, 
Dr. Zádor Istvánt, Kujbus Mariannt. Felkéri a 
Polgármestert és a Jegyzőt a közbeszerzés le-
bonyolításhoz szükséges valamennyi eljárás 
cselekmény megtételére. Felkéri a Polgár-
mestert és a Jegyzőt, hogy a Bíráló Bizottság 
javaslatát terjessze döntésre a képviselő-tes-
tület elé. 

7.) Javaslat tanácsnok lemondásának 
elfogadására és új tanácsnok kinevezésé-
re 

Bozsódi Borbála képviselő munkáját meg-
köszönve tanácsnoki megbízatásáról való le-
mondását jelen Képviselő-testületi ülés dátu-
mával elfogadta. Antonovits Bence képviselőt 
a tanácsnoki feladatok ellátásával 2022. janu-
ár 01. napjával megbízza az előterjesztésben 
szereplő feladatokkal.

8.) Javaslat pályázat kiírására Mese-
völgy óvoda vezetésére

A Pilisborosjenői Mesevölgy Óvoda és 

Mi történt 
a testületi üléseken?

2022. január 26-i és február 15-i testületi ülések összefoglalója

Kiemelt ügyek, döntések

Testület
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Testület

Bölcsőde vezetője – Metzlerné Kutvölgyi 
Eszter - vezetői megbízása 2022. július 31. 
napjával megszűnik. A közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(a továbbiakban: Kjt.) 20/B.§ (1) bekezdése 
értelmében a magasabb vezető beosztás ellá-
tására szóló megbízásra pályázatot kell kiírni. 
A testület az előterjesztésben szereplő pályá-
zatot elfogadta.

9.) Javaslat a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzattal történő együttműködés céljá-
ból megkötött közigazgatási szerződés 
felülvizsgálatára.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvényt (a továbbiakban: Njtv.) 80. 
§-ában foglaltak alapján a helyi nemzetiségi 
önkormányzat székhelye szerinti helyi ön-
kormányzat biztosítja a helyi nemzetiségi 
önkormányzat részére az önkormányzati 
működés személyi és tárgyi feltételeit, szak-
mai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a 
működéssel kapcsolatos gazdálkodási és ad-
minisztratív feladatok végrehajtásáról. A mű-
ködési feltételek biztosítása, a költségvetés 
előkészítése és megalkotása, a gazdálkodás-
sal összefüggő adatszolgáltatási kötelezettsé-
gek teljesítése, valamint az együttműködési 
kötelezettségek meghatározása érdekében a 
korábbiakban közigazgatási szerződés kere-
tében megkötött Együttműködési megállapo-
dást minden évben – törvényi előírásoknak, 
valamint a megkötött közigazgatási szerző-
dés szerint is – felülvizsgál és idén változtatá-
sok nélkül elfogadta. 

10.) Javaslat Polgármester szabadságo-
lása tervének elfogadása

A polgármester szabadságolási ütemter-
vének tekintetében a döntési jogosultság a 
Képviselő-testületet át nem ruházható hatás-
körében illeti meg. Az előző években ki nem 
vett napok száma: 36 nap, éves szabadság 43 
nap, összesen: 79 nap, melynek ütemezése az 
előterjesztésben szerepel, bár Tömöri Balázs 
polgármester szerint vélhetően nem realizál-
ható.

11.) Javaslat Polgármester illetményé-
nek a tanácsnok és a képviselők tisztelet-
díjának módosítására

Az egyes törvényeknek az Országgyűléssel, 
valamint az önkormányzatokkal összefüggő 
módosításáról szóló 2012. évi CCIX. törvény 
módosította többek között a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. 
§-át is. Jogszabály módosítás kapcsán 2022.-
től megváltozik a polgármesterek díjazása. 
A korábbi és a megemelt illetmény közötti 
különbözet a mindenkori költségvetési tör-
vényben kerül biztosításra. Erre vonatkozó-
an a Kormány megalkotta 9/2022. (I. 14.) 

Korm. rendeletét a polgármester illetménye 
és költségtérítése 2022. évi emelésének el-
lentételezése érdekében az 5000 lakos alatti 
települési önkormányzatok támogatásáról. 
A rendelet alapján 3 610 011 Ft összegű tá-
mogatást kapunk, mely csak a polgármester 
és az alpolgármester illetményének rende-
zésére fordítható. Az Mötv. új szabályozása a 
polgármesteri illetmény vonatkozásában az 
alábbi:

Lakosság-
szám

Jelenlegi 
összeg

Új összeg 
2022-től

2001–5000 548 460 780 000

A polgármester nem kíván élni a tör-
vényadta emelés teljes lehetőségével, ha-
nem csak olyan mértékben, hogy az ő és az 
alpolgármester illetményének különbözete 
ne terhelje a település költségvetését, hanem 
azt teljes mértékben fedezni lehessen a bizto-
sított központi támogatásból. A fentiek alap-
ján Tömöri Balázs polgármester részére 691 
608 Ft, Komlós Tibor alpolgármester részére 
567 810 Ft illetmény szerepelt az előterjesz-
tésben. Ennek oka kettős, egyik ok, hogy így 
teljes egészében a központi támogatás nyújt 
fedezetet az emelésre, másik ok pedig, hogy 
az alpolgármesteri fizetés a polgármester il-
letményéhez igazodik (jelen esetben annak a 
82 %-a).

Az előterjesztés javasolja ezen felül a képvi-
selők tiszteletdíjának az emelését is az inflá-
ció mértékével: 2019 októberéhez képest 
ez 14 %, azaz a mostani 70 000 Ft mértékű 
tiszteletdíjat 80 000 Ft összegre. A tanácsnok 
bérezésére visszatérnek a következő alka-
lommal.

12.) Javaslat un. „régi iskola tanítói la-
kás” helyi védettségének elfogadására és 
a településkép védelméről szóló 17/2018. 
(VIII. 31.) önkormányzati rendelet módo-
sítását a testület elfogadta azzal a módosítás-
sal, hogy csak a régi épületrész, az “un” tanítói 
lakás legyen védett.

13.) Javaslat a CETIN Hungary Zártkörű-
en Működő Részvénytársasággal kötendő 
bérleti szerződés módosítására

Pilisborosjenő Község Önkormányzata és a 
Magyar Telenor Nyrt 1997. április         29.-
én, szerződést kötött a Pilisborosjenő külte-
rület 015/1 hrsz. alatt felvett,         található 
ingatlan egy részére mobiltelefon bázisállo-
más üzemeltetéséhez szükséges     távközlési 
berendezések elhelyezése és üzemeltetése 
céljára. A szerződő fél a Magyar     Telenor jog-
utódja a CETIN Hungary Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság. 2021.     november 29-én 
a társaság írásban megkereste önkormány-

zatunkat azzal, hogy         további szolgáltató-
nak szeretné „albérletbe” kiadni a tornyot. A 
meglévő             antennatoronyra új panelan-
tennák kerülnének úgy, hogy a kábelvezetés 
megoldható a     mostani nyomvonalon. Ezen-
kívül egy új kültéri berendezés is csatlakozna 
a már         meglévő mellé. A cég szakértője 
nyilatkozott arról, hogy a bővítés 5G techno-
lógiát     nem érint. A bérleti díj a fejlesztést 
követően kiegészülne évi 400 000 forinttal. 

A  testület a javaslatot elfogadta azzal, hogy 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a     cég-
gel a bérletidíj alapú százalékos megosztás-
ról tárgyaljon. Az FFT Bizottság         kérése, 
hogy legyen részletes ismertető arról, hogy 
az újonnan felszerelendő         berendezések 
melyik     szolgáltató milyen szolgáltatásához 
kapcsolódnak, mi         indokolja a felszerelé-
süket, továbbá felhívja a figyelmet a település 
5G             mentességének betartására. Hosz-
szabb távon kérjük, hogy csak a szükséges,         
mindenképpen indokolt mértékű sugárter-
helés növekedésnek tegyük ki a falut.

14.) Javaslat hozzájárulás megadásához 
Dr. Bernád Zsolt fogorvos részére praxis-
jog megszerzéséhez 

2021. szeptemberében megújításra került 
az önkormányzat és Dr. Bernád Zsolt között 
a feladat-ellátási szerződés, valamint az ön-
kormányzat kialakított az egészségházban 
egy korszerű fogorvosi rendelőt, amelyben 
2021. októberében a fogorvos megkezdte a 
rendelést. Időközben Dr. Bernád Zsolt az ürö-
mi fogorvosi praxisát értékesítette és jelezte, 
hogy Pilisborosjenőn kívánja kizárólagosan 
folytatni alapellátási fogorvosi tevékenysé-
gét. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
illetékeseinek tájékoztatása alapján a fogor-
vosi tevékenység közfinanszírozásnak nincs 
akadálya, mivel a lakosság szám már megha-
ladta a 3700 főt. A testülete úgy dönt, hogy 
megadja a hozzájárulását Dr. Bernád Zsolt 
számára az önálló orvosi tevékenységről szó-
ló 2000 évi II. tv. szerinti önálló pilisborosje-
női praxisjog megszerzéséhez.

15.) A tervtanács 2021. évi munkater-
vének végrehajtásáról és javaslat a 2022. 
évi munkaterve elfogadásáról szóló elő-
terjesztést a testület elfogadta.

16.) Sürgősségi előterjesztés a Reitter 
pince felújítása ügyében

A 2097 Csoport Egyesület az alábbi ké-
relemmel fordult a képviselő testülethez. A 
Magyar Falu Program keretében egyesüle-
tünknek lehetősége nyílt ingatlan felújításra 
pályázni max 7 millió Ft értékig, olyan ingat-
lanra amely önkormányzati tulajdonban van 
és azt az önkormányzat min 5 évre ingyenes 
használatra átengedi az egyesületnek. Egye-
sületünknek szüksége van egy olyan helyi-
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ségre, ahol találkozókat és egyéb egyesületi 
programokat tudunk lebonyolítani. A Reitter 
pince alkalmas lehet erre a célra, amennyi-
ben olyan felújításon és átalakításon esik át, 
amivel az ingatlanban vizesblokk, mosdó és 
fűtés is megvalósul. A pályázati kiírás szerint 
arra is van lehetőség, hogy az ingatlant közö-
sen használja az önkormányzat és az egyesü-
let, a használatot olyan arányban megosztva, 
amilyen arányban a két fél a felujítási költ-
ségekhez hozzájárult. Az egyesületünknek 
megfelel a közös használat.

A testület a kérést támogatta azzal, hogy a 
részleteket külön szerződésben rögzítik ak-
kor, ha a pályázat támogatást nyert. 

ZÁRT ÜLÉS

17.) Javaslat önállóan nem hasznosítha-
tó önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
elidegenítéséről szóló 51/2021. (VI.23.) 
KT határozat módosítására

Pilisborosjenő Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
51/2021. (VI.23.) számú határozatának 4. 
pontjában szereplő 2473/2 ingatlan 2337/6 
hrsz számú hrsz.-ének értékét az értékbecs-
lésben meghatározott 936. 000- Ft összeggel 
ellentétben a 400.000 Ft. értékben értékesíti 
Stankovics János használó részére, tekintet-
tel arra, hogy önálló ingatlan nem alakítható 
ki rajta, az ingatlan más célra nem használ-
ható, az ingatlant már amúgy is lekerítette 
és használja, valamint arra, hogy Stankovics 
János településünk díszpolgára és rengeteg 
energiát, munkát fektetnek településünk éle-
tének javításába. Az előterjesztéshez képest a 
testület azt a döntést hozta, hogy egységesen 
szeretné kezelni a területet, mert ellenkező 
esetben a földhivatal be sem jegyezné a te-
rületet, ezért megnyugtató jogi rendezésként 
azt tudja felajánlani, hogy ingyenes haszná-
latra kössünk megállapodást.

A képviselő testület 
február 15-i ülésének napi-

rendi pontjai 

2022. évi költségvetési tervezet megvi-
tatása

A költségvetés tervezését, az államház-
tartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény-a 
továbbiakban: Áht.- és a törvény végre-
hajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. 
rendelet szerint végeztük el.

A 2022. évi költségvetési bevételek ter-
vezett előirányzata 1.482 194Ft, Az adóbe-
vételek tervezésénél figyelembe vettük a 
2021-évi tényadatokat ezért ezen a soron 

csak a ténylegesen várható összeg sze-
repel, adómérték emelés nem történt. A 
2022-ben – a feladatfinanszírozás kereté-
ben – az általános működéshez és ágazati 
feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból 
származó bevétel csak a kötelezően ellá-
tandó feladatokra fordítható. A bevételek 
közül a költségvetési törvény alapján biz-
tosított normatív hozzájárulások tervezése 
a Magyar Államkincstár által megküldött 
2022. évi támogatások alapján történt, 
amely: 286 477 073 Ft. A finanszírozási 
rendszerben helyet kapó új tétel a szoli-
daritási hozzájárulás, amely községünk 
tekintetében: 4 317 903 Ft. 

A megjelenő pályázati lehetőségeket 
folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül 
fontos az önkormányzat költségvetésének 
külső forrásokkal való bővítése. Önrészt 
biztosítunk a folyamatban lévő pályázatok 
megvalósításához, és egy kisbusz vásárlá-
sához is.

A bevételek csökkenésének ellenére az 
önkormányzat a kötelező és önként vállalt 
feladatok körében egyaránt színvonalas 
közszolgáltatásokat kíván nyújtani. 

A hóeltakarításra és a közvilágításra 
szánt keret nőtt a tavalyihoz képest, mi-
vel egyre nagyobb területet érint. Az idő-
sek nappali ellátása szintén magasabb 
előirányzattal szerepel a tervezetben, 
ezenkívül a szociális támogatásokra fordít-
ható keret is növekedett.

 Az önkormányzat által működtetett szo-
ciális támogatási rendszer 2020-ban is tá-
mogatást tud nyújtani a nehéz anyagi hely-
zetben lévők számára, a most elfogadásra 
kerülő rendelet értelmében szélesebb kör-
ben vehető majd igénybe. 

A költségvetési tervezetben szereplő 
bevételi jogcímek részletezése:
Működési célú támogatások államháztartá-
son belülről: 286 476 000 Ft
Ebből: az önkormányzat működésének álta-
lános támogatása: 99 399 150Ft
köznevelési feladatok támogatása: 
117 121 600 Ft
egyéb szociális feladatok támogatása: 
8 081 870 Ft
család és gyermekjóléti szolgálat támogatása: 
4 287 440 Ft
intézményi gyermekétkeztetés támogatása: 
48 296 839 Ft
kulturális feladatok támogatása: 
9 290 174 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztar-
táson belülről: 132 318 000 Ft
Közhatalmi bevételek: 283 000 000 Ft
Működési bevételek: 46 590 000 Ft
Felhalmozási bevételek: 106 777 000 Ft 

A 2022. évi költségvetési kiadások terve-
zett előirányzata 1 408 581.  Ft.

Az önkormányzat intézményeiben és a 
Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak 
személyi jellegű kiadások előirányzatának 
tervezésekor figyelembe kellett venni a mi-

nimálbér és a garantált bérminimum változá-
sát. A minimálbér 200 000 Ft-ra, a garantált 
bérminimum 260 000 Ft-ra növekedett.

A 2022. évben a dologi kiadások emelke-
désével kell számolni, részben a kártalanítási 
kötelezettség miatt.

Az Önkormányzat két Társulásban is részt 
vesz, melynek fenntartásához hozzájárul.  

A településen működő Német Nemzetiségi 
Önkormányzat működési kiadásaihoz hozzá-
járul 2 200 000 Ft összegben.

A községben működő civil szervezete-
ket 2022-ban is támogatja, a múlt évben 
elfogadott civil rendeletnek megfelelően  
10 200 000 Ft összegben. 

A költségvetési tervezetben szereplő ki-
adási jogcímek részletezése:
Személyi juttatások: 360 840 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó:46 358 000 Ft
Dologi kiadások: 251 800 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:7000 Ft
Egyéb működési célú kiadások:51 224 000 Ft
Beruházások: 602 027 000 Ft
Felújítások:78 740 000 Ft
Finanszírozási kiadások: 340 667 000 Ft

Előzetes hatásvizsgálat
Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásá-

nak alapja a költségvetési rendelet. Ennek 
alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható 
kötelezettség a bevételek alakulásának függ-
vényében. A rendelet elfogadása az alapja 
a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos 
gazdálkodásnak. Az egyes kiadásokat a kö-
telezően teljesítendő feladatok és az elnyert 
pályázatok megvalósítása határozzák meg. A 
tervezett beruházások biztosítják az önkor-
mányzat vagyonának gyarapodását és fejlő-
dését.

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a mel-
lékelt Pilisborosjenő Község Önkormányza-
tának 2022 évi költségvetése tárgyú, 1/2022. 
(II.16.) számú önkormányzati rendeletet, 
mellékleteivel egyetemben megalkotja. Fel-
kéri a Polgármestert, hogy a költségvetési 
rendeletben elfogadottak alapján írja ki a he-
lyi civil egyesületeknek szóló a pályázatot a 
lakosság önszerveződő közösségeinek pénz-
ügyi támogatásáról szóló 15/2019 (XII.12) 
önkormányzati rendeletnek megfelelően.

Javaslat az Önkormányzat Szer-
vezeti és Működési Szabályzatá-

nak módosítására

1. A képviselő-testületi ülést a polgár-
mester indokolt esetben a soron kö-
vetkező időponttól eltérően is ösz-
szehívhatja (soron kívüli ülés).

2. A Képviselő-testület soron kívüli 
ülését a polgármester önálló jogkör-

Testület
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Testület

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

ben, valamint a képviselők 
egynegyedének, a Képvise-
lő-testület bizottságának, 
vagy a kormányhivatal veze-
tőjének az indítványára hívja 
össze. Az indítványban meg 
kell jelölni az ülés összehívás 
szükségességének indokait. 
Az indítvány a polgármester-
nél terjeszthető elő.

3. A polgármester a Képvise-
lő-testület soron kívüli ülését 
15 napon belüli hívja össze.

4. A soron kívüli ülésen az ülés 
napirendjére új napirendi 
pont csak minősített szava-
zati aránnyal megerősítve 
vehető fel. A napirendi pont 
felvételét a tárgyalás meg-
kezdése előtt szavazásra kell 
bocsájtani.

5. A soron kívüli ülés meghívó-
ját a napirendi pontként ja-
vasolt előterjesztéssel együtt 
legkésőbb a Képviselő-tes-
tület ülését megelőző napon 
kell kézbesíteni.

6. A soron kívüli ülés vezetése 
egyebekben a soron követke-
ző ülésre vonatkozó szabá-
lyok szerint történik.

A másik ok, amiért az SzMSz mó-
dosítása szükségessé vált, hogy 
Bozsódi Borbála képviselő asszony 
a Külső-településrészek Bizottsági 
tagságáról, valamint a tanácsnoki 
tisztségéről lemondott. A tanácsno-
ki tisztséget a továbbiakban Antono-
vits Bence képviselő látná el, új fel-
adatkörben meghatározva azokat a 
környezetvédelmi szakterületi kér-
déseket, amelyeket külön felkérés 
szerint a Képviselő-testület megfo-
galmazott, a 8/2022. (I. 26.) KT ha-
tározata szerint.

A Külső-településrészek Bizottsá-
gi tagságáról Kiss Ildikó külsős tag is 
benyújtotta a lemondását, így ezt is 
szükséges az SzMSz szövegezésén és 
mellékletén átvezetni. A Külső-tele-
pülésrészek Bizottsága a továbbiak-
ban 3 fővel, két képviselői tagsággal: 
Antonovits Bence, valamint Dömö-
törfy Zsolt képviselőkkel és Keresz-
tes Gábor külsős taggal látja el to-
vábbiakban a bizottsági feladatát. 

A Személyi változáson túl a kép-
viselői tiszteletdíjak és a tanácsnoki 
tiszteletdíj emelésére – hasonlóan a 
polgármesteri illetményhez javasla-
tot teszünk. A javaslat szerinti eme-
lés a költségvetésbe tervezett, annak 
pénzügyi fedezete rendelkezésre 
áll. A képviselői tiszteletdíjat brut-

tó 80.000,- forintban, a tanácsnoki 
tiszteletdíj bruttó 342.000,- forint-
ban állapítaná meg jelen előterjesz-
tés szerint a Képviselő-testület.

A fenti javaslatokat a testület elfo-
gadta. 

Szavazatszámláló bizottság tagjai-
nak megválasztására 

Pilisborosjenő Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a választási eljárás-
ról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
24-25.§-ban foglaltak alapján a sza-
vazatszámláló bizottságok tagjait 
megválasztja (a tagokat lásd a vá-
lasztási oldalakon).

Tájékoztató 2022. évi vagyonnyi-
latkozattételi kötelezettség ellenőr-
zéséről        

Pilisborosjenő Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megállapította, hogy a törvényes ha-
táridőig minden képviselő teljesítet-
te az Mötv-ben előírt vagyonnyilat-
kozat tételi kötelezettségét. Felkérte 
a Bizottság elnökét, hogy következő 
ülésén tájékoztassa a Képviselő-tes-
tületet a Bizottság vizsgálatának 
eredményéről.

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 település-
részen tartani.) A termet az éppen 
aktuális COVID-előírásoknak meg-
felelően fogjuk berendezni. Helyfog-
lalás érkezési sorrendben, a szabad 
helyek függvényében.

A közmeghallgatás moderált lesz, 
egyszerre egy helyi lakos tehet fel 
kérdéseket 2-3 percben a köz érde-
keit megjelenítő (nem egyedi ható-
sági) kérdésekben. Ha minden kér-
dező szót kapott, akkor egy második 
körben újra felszólalhat minden 
résztvevő. Élő közvetítés lesz a ren-
dezvényről az önkormányzat Face-
book-oldalán, ahol hozzászólásként 
kérdéseket lehet feltenni, melyek 
felolvasásra kerülnek a közmeghall-
gatáson. A kérdéseket e-mailben is 
fel lehet tenni: kozmeghallgatas@pi-
lisborosjeno.hu. Az itt feltett kérdé-
sekre írásban válaszolunk a törvény 
előírásai szerint, 15 napon belül. A 
lakók kényelme – esetleg egészsé-
ge – érdekében javasoljuk, hogy a 
személyes részvétel helyett éljenek 
ezzekel a lehetőséggel.
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Közlekedésbiztonságunkért 
és nyugalmunkért

Kikerültek tájékoztató és közlekedési 
táblák egyrészt olyan utakra, amelyek-
re kihelyezhetünk, mert nem a Magyar 
Közút tulajdona, másrészt ahová szük-
ségesnek tűnt egy korábbi malomdű-
lői lakossági fórum alapján, vagy a tu-
risták eligazítására, vagy éppen egy 
felújított utca és lakóinak védelmében.

Külső-településrészek 
Bizottsága rövid hírei

Érdekérvényesítés az épülő 
acélszerkezet gyártó üzemmel 

szemben

Vagyonkezelői- és tulajdonosi hoz-
zájárulás kiadásával keresete meg az 
önkormányzatot a Téglagyári település-
rész mellé, a Solymári oldalra települő 
acélszerkezet gyártó üzem. Több hónap-
nyi egyeztetés és az anyagok részletes 
megismerése mellett megkértük a céget, 
hogy egy lakossági fórumon ismertesse a 
közvetlen érintettekkel a tervezett tevé-
kenységét, és biztosítson teret a lakossá-
gi kérdéseknek. A fórumon elhangzottak 

alapján állítottuk össze azt a feltételes 
engedélyt, melyet a január 26-i ülésen 
fogadott el a testület. A cég vállalta, hogy  
folyamatos vízminőség ellenőrzést végez 
a Határréti patakon, melyet megküld az 
önkormányzatnak, egyúttal akkreditált, 
szúrópróba-szerű mintavétel lehetősé-
geket és fedezetét biztosítja. Felhívtuk 
továbbá a vállalkozó figyelmét, hogy a 
Téglagyári lakóterületen a lakóterületre 
vonatkozó zajhatások betartását vár-
juk el. A cég a tárgyalások és a lakossági 
fórum során is nyitottnak, együttműkö-
dőnek bizonyult, bízunk benne, hogy te-
vékenységének várható őszi beindítása 
után nem jelentenek majd jelentős zava-
ró hatást. 

Forgalomkorlátozó táblák

Az út állagmegóvása és a lakosság nyu-
galmának megőrzése érdekében korlá-
tozásra került a Téglagyár-Malomdűlői 
út forgalma. Márciustól tilos tehergép-
járművel engedély nélkül az útra behaj-
tani. Tárgyalásokat kezdeményezünk 
Pilisvörösvárral, hogy a korlátozást a vö-
rösvári oldalra is kiterjesszük. 

Tücsök utca

2022. március 21.- étól a Pilisborosjenő, 
Tücsök utca 10-es útba csatlakozó szaka-
szán útfelújítás miatt forgalomkorlátozások, 
lezárások várhatóak! Kérjük, hogy az esetle-
ges kellemetlenségek elkerülése érdekében 
szíveskedjenek időben gondoskodni a jár-
műveikkel az ingatlanokról való kihajtásról! 
A munkálatok befejezésének tervezett idő-
pontja: 2022. május 31. Türelmüket köszön-
jük!

Antonovits Bence, elnök

Bizottság
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A Humán Bizottság hírei
Az elmúlt időszakot két nagy projekt ha-

tározta meg, a focipálya környéki tervezés 
és a szociális térkép. A focipálya környé-
kének rendezésére és további sportolási 
lehetőségek kialakítására terveket készít-
tettünk, a kiválasztott tervezőkkel több kör-
ben egyeztettünk a részletekről, amelyek 
alapján a terv több létesítményére is (pl. öl-
töző, vizesblokk, streetball pálya, játszótéri 
játékok) pályázati anyagot nyújtottunk be.

A szociális térképet készítőkkel együtt 
dolgozunk a tanulmány értelmezésén és 
a következtetések levonásán. Az elkészült 

kutatást előreláthatólag tavasz végén köz-
zétesszük. 

Sikeresen lezajlott a szülői véleményfel-
mérés a Mesevölgy Óvodával kapcsolatban. 
Nagyon hasznos volt ez a felmérés, mert 
meggyőződtünk arról, hogy a szülők jelen-
tős többsége elégedett az óvoda működé-
sével, és az óvoda munkatársai is haszno-
sítható javaslatokat találtak a fejlesztésre, 
amiről egy találkozó keretében beszélget-
tünk velük. 

A kiírt művelődési ház vezetői pályázat-
ra a határidőig nem érkezett jelentkező, 

emiatt arra teszünk erőfeszítéseket, hogy 
az újra kiírt pályázatot szélesebb körben 
hirdessük, és bemutassuk, hogy milyen jó 
lehetőség és szép feladat a falunkban mű-
velődési házat vezetni.

A civil csoportok támogatására kiírt pá-
lyázaton idén 10 szervezet igényelt forrást. 
A márciusi képviselő-testületi ülésen szü-
letik döntés a támogatásokról, melynek 
keretösszege 10 440 000 Ft. 

Bozsódi Borbála, Buzás István, 
Nevelős-Forgács Ildima

Folyamatban lévő ügyek a Fenntartható 
Fejlődés és Településfejlesztési Bizottságnál

Újabb előrelépés a fővárosi csator-
nahálózatra való csatlakozásnál. A 
közbeszerzés előkészítésére a Nemzeti 
Fejlesztési Programiroda által felkért 
tervezők elkészítették a kiírás műszaki 
tartalmát és követeleményeit, melyet 
február 24-én jóváhagytunk. Reméljük, 
hogy napokon belül megtörténik a köz-
beszerzés kiírása és lesznek jelentkező 
cégek kiviteli tervezésre és kivitelezésre. 

Lazarethen elkezdődött az út és 
felszíni csapadékvíz elvezetés (újra)
tervezése, mivel a korábban elkészült 

tervek már érvényességüket vesztet-
ték, illetve olyan műszaki megoldások 
merültek fel, amelyek várhatóan egy-
szerűbbé és olcsóbbá tudják tenni a ki-
vitelezést. A tervezők először egy kon-
cepiótervet készítenek, amit az érintett 
tulajdonosok egy lakossági fórumon 
tudnak majd véleményezni, átbeszélni. 
Az engedélyes és kiviteli tervek ennek 
nyomán készülnek majd el.

A Településfejlesztési Koncepció 
első változata hamarosan elkészül, és 
elindul a közösségi véleményezés sza-

kasza, ahol bárki tehet mejd észrevé-
teleket, javaslatokat a Pilisborosjenő 
hosszútávú jövőjét és céljait leíró doku-
mentumhoz.

Aktív tárgyalások keretében az utolsó 
fázisban tart a Meditop új telephelyé-
hez a helyszín megtalálása.

Folyamatos tárgyalások zajlanak az 
iskolával szembeni (A Trunk Tüzép két 
oldalán található) területek tulajdono-
saival a hasznosítás módjáról, kereteiről. 
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Frivaldszky Bernadett: Félidőben va-
gyunk: hogyan látod, mennyire sikerült 
elérni, hogy a képviselők képben legye-
nek a költségvetéssel, hisz ez is egy cél 
volt. Mennyire sikerült otthonossá válni 
az államháztartási költségvetésben és 
mennyire követitek év közben a pénz-
ügyek alakulását?

Bubik Szabolcs: Ebben évről-évre fejlő-
dünk! Bár egyrészt viszonylag egyszerű a 
falu költségvetése, mert a normatívák és 
az adók képzik a bevételt, míg a különböző 
üzemeltetési feladatok és a fejlesztések te-
szik ki a kiadási oldalt, de a hivatalos költ-
ségvetés szerkezete szerintem tapasztalt 
pénzügyeseken is ki tud fogni!

A képviselőtestületben arra törekszünk, 
hogy átlássuk az egyes intézmények alap-
szintű költségvetését, illetve, hogy jól pri-
orizáljuk a fejlesztéseket. Ez utóbbi listáját 
a januári közös évtervező alkalmon állítjuk 
össze, és az év során többször újraértékel-
jük: bizonyos ügyek mégsem indulnak el, 
mások gyorsabban haladnak vagy hirte-

len, év közben merülnek fel. Egyszerre kell 
struktuáltnak és rugalmasnak lennünk.

Kampány időszakban sokszor volt szó 
a bevonásról: mennyire sikerült a költ-
ségvetésre is értelmezni ezt?

Ez lesz az első év, ahol konkrét összeget 
különítettünk el a lakossági ötletek támo-
gatására! Olyan ötleteket várunk majd, ahol 
egy-egy önszerződő csoport lelkesedésé-
hez és faluszépítő céljaihoz az önkormány-
zat anyagi segítsége hozzá tudja tenni azt a 
pluszt, amitől megvalósulhatnak olyan kez-
deményezések, mint a Júlia lépcső volt idén. 

Ígéret volt az átláthatóság fokozása is, 
az üvegzseb működés a pénzügyekben. 
Hogyan látod? Hol tart ez most?

Szerintem ha ma egy falunkbelit érdekel, 
hogy mire is költi az Önkormányzat az adó-
forintjait, akkor kis erőfeszítéssel hozzájut 
ezekhez az információkhoz: minden szer-
ződést megtalál a honlapon, évente több-
ször publikálunk a költségvetésről a Hír-
mondóban, ha pedig konkrét kérdése van, 
nyugodtan bemehet a Hivatalba, és felteheti 
a kérdését, biztosan választ fog rá kapni.

Amit idén szeretnénk erősíteni, hogy 
évközben is közérthetően elmagyarázzuk, 

Gazdálkodj okosan – évről évre!

Minden év eleje a költségvetési tervezéssel telik az Önkormányzatnál. Listák szület-
nek a hasznos fejlesztésekről, a fontos igényekről, majd kiderül, hogy mi tud mind-

ebből megvalósulni az idei bevételekből. Hogyan lehet egyszerre megfelelni a merev 
költségvetési előírásoknak és rugalmasnak maradni az egyre gyakrabban változó 

körülmények miatt? Interjú Bubik Szabolccsal, a Pénzügyi Bizottság elnökével.

Költségvetés-tervezés 2022-ben

A Pénzügyi Bizottság tagjai: Bubik Szabolcs, Dömötörfy Zsolt, Zádor István

Bizottság
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hogy miként alakultak a fejlesztések, és 
hogy összességében milyen a pénzügyi kör-
nyezetünk, az örömtelien növekvő bérek és 
az elszabaduló energiaárak mellett.

Milyen kapcsolatot sikerült kiépíteni 
a hivatali kollégákkal?

Szerencsére nagyon erős gazdasági és 
adócsoport alakult ki az elmúlt években, 
két rátermett vezetővel, Poros Anikóval 
és Lapusnyik Judittal az élen. Emlékszem, 
hogy 2019-ben, az önkormányzati munká-
ra készülőben elmentünk Pázmándra, ahol 
egy agilis polgármester-asszony mutatta 

be a falu 10 éves fejlődését sok-sok olyan 
programponttal, amit mi is szívesen láttunk 
volna Pilisborosjenőn. Ugyanakkor jelezte, 
hogy 10 évbe telt, mire a dokumentáció, az 
adónyilvántartások, az utcanevek mind a 
helyére kerültek az előtte uralkodó lazaság, 
káosz után. 

Én hasonlónak érzem a mostani hivatali 
állapotokat. Egy teljes állású kollégának az 
idei munkaidejét le fogja kötni, hogy az ut-
caneveink és a számozások végre rendben 
legyenek. Az adócsoportnak két évébe ke-
rült, hogy elmondhassuk, az Önkormányzat 
mindenkire kivetette azt az adót, amiből 
fenntartjuk a falu működését. Százával kel-
lett régi ügyeket kibogozniuk, és százával 
találtak olyan HRSZ-eket, amire még soha ki 
sem vetették az adót, azaz a tulajdonosaik 
eddig kimaradtak a közös teherviselésből.

Ezek a folyamatok nem olyan látványo-
sak, mint egy utca burkolása, de évi több 

tízmillió forinttal növelik a fejlesztésre költ-
hető pénzeket, illetve szerintem mindenki 
könnyebb szívvel fizeti be a saját adóját, ha 
tudja, hogy mindenkire egyformán érvé-
nyesek a szabályok.

Milyen évet zárt tavaly az Önkormány-
zat? Megéreztétek-e valahogy a járvány 
hatását? Volt-e vagyongyarapodás, ho-
gyan alakult az önkormányzati telkek 
sorsa? Mennyi pénzt sikerült nyerni pá-
lyázaton?

Tavaly év elején 33 fejlesztési feladatot 
állítottunk össze, aminek majd mindegyi-
kében történtek előrelépések: van, ami tel-
jesen elkészült, és van, ami átnyúlik az idei 
évre. 2021-ben végül 31 projekt keretében, 
összesen 483 millió forintot fordítottunk a 
falu fejlesztésére, pályázati pénzekből és 
saját forrásból, közülük a legfontosabbak:
• Várvölgyi kártalanítás - a korábbi, át-

gondolatlan HÉSZ módosítás peren 
kívüli egyezsége, egyben 1,5 hektár 
szántó megvétele

• Lazareth közvilágítás - a közvilágítás 
újratervezése és kivitelezése

• Településfejlesztési koncepció elindítá-
sa a Völgyzugoly Műhellyel

• Parkolás - ideiglenes parkolási rend ki-
alakítás

• A kétcsoportos bölcsőde kivitelezése
• Faluház átalakítási munkái - földszinti 

termek felújítása
• Három csoportos óvoda kiviteli terv
• Könyvtár átköltözése
• Önálló fogorvosi rendelő kialakítási 

költségei

• Szociális térkép és egészségterv készí-
tése

• Borosjenői patak - meder megerősítés 
és átfolyó bővítés

• Bor utca teljes útfelújítása
• Útkarbantartások: a saját kátyúzás mel-

lett a nagyobb sérülések szolgáltató ál-
tali kezelése

• Tűzoltószertár feletti telek megvásárlá-
sa

• Iskolai csatornaépítés
Sajnos voltak olyan projektek is, melye-

ket pénzhiány, az engedélyezés elhúzódása 
vagy a járvány miatt az idei évre halasztot-
tuk, esetleg elengedtük őket. Így 2022-re 
került át a Falugondnokság átköltöztetése, 

a Hivatal felújítása vagy például a Tücsök 
utca visszaépítése.

Az idei költségvetést hogyan jellemez-
néd? Lesz pénz a több mint 40 idei ötlet-
re, amit idénre terveztetek?

(folytatás a következő oldalon)

Ez lesz az első év, ahol konkrét összeget 
különítettünk el a lakossági ötletek támoga-
tására!

„
Lazareth közvilágítása

Bölcsőde

Júlia lépcső
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Az idei év tervezésekor már tapasztaltuk, 
hogy egyre nehezebb a megemelt bérek, 
a dráguló eszközök, anyagok és az elszállt 
közüzemi díjak mellett kigazdálkodni a 
falu üzemeltetését, úgy, hogy közben az adó 
mértéke változatlan maradt és a normatí-
va növekedése sem követi még a hivatalos 
inflációt sem. 

Természetesen idén is összeállítottuk a 
fejlesztések listáját is, és a megvalósítást 
egyrészt pályázati pénzekre, másrészt a 
saját vagyonunk felhasználására alapoztuk. 

A 40 projekt nem mindegyike igényel el-
különített költségvetési összeget, van ami 
„csak” humán munkaerőt és odafigyelést 
kíván, esetleg a pályázati pénzek teljes egé-
szében fedezik a költségeket, például a kö-
vetkezők:

• Településfejlesztési Koncepció 2. sza-
kasza

• Óvoda bővítés - pályázati forrásból
• VEKOP - 300 milliós elnyert pályázati 

forrásból
• Fitness park - elnyert pályázati forrás-

ból
• Focipálya környék fejlesztése - folya-

matban lévő pályázati források
• Ifjúsági koncepció
• Szociális háló és rendelet újragondo-

lása
• Kerékpárút fejlesztés - tervezés, pá-

lyázat esetén kivitelezés
• Házszám projekt
• Épített helyi örökség feltérképezése
• Zöldterület program
• Egészségügyi szolgáltatás bővítés

A projektek nagyobbik része költség-
vetési forrást is igényel, összesen (nem 
számítva a VEKOP önmagában 300 milli-
ós projektjét) 302 millió forint értékben. 
A közvetlen finanszírozást igénylő na-
gyobb projektek:

• Csatorna rákötés a budapesti hálózatra 
- előkészítési díj

• Bölcsőde befejezése - pályázati forrás-
ból

• Tücsök utca visszaépítése - részben pá-
lyázati forrásból

• Pálos projekt - Gesztenyés pihenőpark 
a várvölgyi út mellett, pályázati forrás-
ból

• Steinheim utca burkolása - részben pá-
lyázati forrásból

• Falugondnokság költöztetése és felsze-
relés vásárlás - saját forrás

• Kövesbérci pihenőpark kialakítása - 
saját forrás

• Úttervek készítése - saját forrás
• Falunap, kulturális program - saját for-

rás
• Parkolás végleges kialakítása - saját 

forrás
• Faluszépítő pályázat - saját forrás
• Energetikai fejlesztések tervezése - sa-

ját forrás

A projekteket 2 kategóriába soroltuk: a 
már most erős kötelezettséget, folyamat-
ban lévő pályázatot, ügyeket érintő és a na-
gyon fontos, de ütemezhető kategóriára.

Az első kategóriát már most beterveztük 
a költségvetésbe, a másodikról az áprilisi 
első helyzetértékelés után fogunk dönteni 
a pályázatok állása, egyéb ügyek előtérbe 
kerülése és az adóbevételek alakulását vizs-
gálva.

Bevált a tavalyi metódus a pályázatok 
terén? Sikerült elég pénzt félretenni, 
hogy indulni tudjunk minden kiíráson? 
Idén is lehet még számítani pályázatok 
kiírására?

Igen, úgy tűnik bevált az a módszer, hogy 
aktívan terveztetünk, és ezekkel a tervekkel 
nyerni tudunk a pályázatokon. Erre jó példa 
a megnyert 300 milliós VEKOP pályázat, és 
remélem, hamarosan a csapadékvíz elve-
zetéshez kapcsolódó másik 300 milliós pá-
lyázatunkról is ilyen kedvező hírt kapunk. 
Ugyanígy, mivel kiviteli szintű tervekkel 
rendelkezünk az óvodabővítés kapcsán, így 
nagyobb eséllyel pályázunk a 700 milliós 
kivitelezésre! Közben készülnek a tervek a 
kerékpárút hálózat kialakítására és az ön-
kormányzati épületek energetikai korsze-
rűsítésére is.

Covidnak vége, viszont épp kitört 
egy háború, ki tudja hol áll meg és mi-
lyen hatással lesz a gazdaságra. Erről 
ugyan nem lehetett még tudni a költ-
ségvetés elfogadásakor, de ilyen vá-
ratlan helyzetekre is tud reagálni jól 
a falu?

Azt fontos tudni, hogy az önkor-
mányzati szektor ma nagyon sebezhető 
pénzügyileg: bármilyen költségvetési 
normatíva elvonás, adóelengedés, köz-
pontosítás érzékenyen érint egy ekkora 
méretű települést is. Arra készülünk, 
hogy az év során több alkalommal új-
rapriorizáljuk a fejlesztési feladatokat az 
éppen aktuális helyzet alapján. A mosta-
ni világhelyzet és energiaárak mellett az 
önkormányzati épületek energetikai kor-
szerűsítése például biztosan magasabb 
prioritást kap majd idén, hiszen csak a 
rezsiköltségekre idén háromszoros szor-
zóval kellett, hogy terveznünk a kiadáso-
kat.

Bor utca felújítása

Fogorvosi rendelő

Könyvtár

Bizottság
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Lassan elérjük 
a közteherviselést

A jelenlegi ciklus félidejében beszélgetőpartnereimet arról kérdeztem, hogy mennyire 
sikerült elérni azt, hogy mindenkire ki legyen vetve az adó, és ezáltal megvalósuljon végre 
a közteherviselés. Az új vezetés ugyanis olyan állapotokat örökölt, ahol még nem volt kész 

minden lakóingatlanra a határozat és ahol nem mindenki fizetett adót.

Beszélgetés Porosné Pataki Anikó pénzügyi vezetővel 
és Lapusnyik Judit adócsoport vezetővel

Frivaldszky Bernadett: Félidejéhez 
érkezik az önkormányzat. Az új vezetés 
milyen kéréssel fordult az adócsoport 
felé?

Lapusnyik Judit: Azzal, hogy a lehető leg-
hamarabb vezessük fel az összes hiányzó 
helyrajzi számot az ASP rendszerünkbe, 
mely egy államilag biztosított szakrend-
szer. 

Történtek személyi változások a cso-
portban is. A új kollégák helybéliek, lelke-
sen láttak neki a feladatoknak. Reméljük 
év végére egyenesbe tudunk jönni, hogy 
elmondhassuk, hogy közelítünk a napra-
készség felé.

Porosné Pataki Anikó: Egyre jobban ha-
ladunk a közteherviselés felé. 

FB: Bubik Szabolcs, a Pénzügyi és Gaz-
dasági Bizottság elnöke mindig említi, 
hogy jó és folyamatos kapcsolatban áll-
tok velük és rendszeresen szoktak szá-
mokat kapni tőletek.

PPA: Kéthetente kapnak egy nyers ada-
tot a Pénzügyi Bizottság tagjai, így nyomon 
tudják követni a bevételek alakulását.

FB: Tudnátok konkrét számokat is 
mondani? Úgy tudom, hogy folyamato-
san nő a befolyt adó mértéke.

PPA: Az látszik, hogy ’19-ben és ’20-ban 

nagyjából ugyanannyi volt a telekadó és az 
építményadó együtt. ’21-ben ez megugrott 
egy-két nagyobb befizetésnek köszönhetően 
és lehet látni, hogy most ért be az adócsoport 
munkája. Az iparűzési adó is egy folyamatos 
növekedést mutat. A helyi vállalkozók ered-
ményességén múlik, hogy az adott évben 
mennyi az adófizetési kötelezettségük. Azt 
viszont érdemes tudni, hogy nálunk csak 1,5 
százalék az iparűzési adó, szemben a maxi-
málisan megengedett 2 százalékkal. 

FB: Lapzártakor közeledik a helyi 
adók első részletének befizetési határ-
ideje, ami március 15.

PPA: Az ügyfelek egy évben egyszer kap-
nak egyenlegközlőt, van aki postai úton, 
abban vannak a befizetendő csekkek is. Az 
egyéni vállalkozók és a cégek elektronikus 
úton kapják meg az értesítést. Az  éves adót 
jogszabályi előírás alapján két részletben 
kell megfizetni március 15-ig, illetve szep-
tember 15-ig.  

FB: Megjelent-e az életetekben köny-
nyebbségként, hogy most már online is 
lehet időpontot foglalni? Felfedezték-e 
a lakosok?

LJ: Igen, sokan élnek ezzel a lehetőséggel, 
de továbbra is szívesen segítünk telefonon, 
vagy e-mailben.

Adó fajták 2019 2020 2021

vagyonadók 
(telek és építmény) 108 812 310 108 014 296 144 467 200

helyi iparűzési adó 86 538 550 92 606 751 112 739 449

Adóbevételek alakulása
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Tisztelt Választópolgár!
Összeállítottunk egy kis segítséget a választásnapi teendőkről. Ez már a harmadik se-
gédanyag, a másik kettő – ezzel együtt – a honlapon olvasható. Ha bármilyen kérdésük 

lenne ezen felül, a valasztas@pilisborosjeno.hu emailcímen választ próbálunk adni.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A 
VÁLASZTÁS NAPJÁN

KI VÁLASZTHATÓ?
Nem választhat és nem választható (azaz 

nem rendelkezik sem aktív, sem passzív vá-
lasztójoggal) az, 

• aki közügyektől eltiltás hatálya alatt 
áll, 

• akit a bíróság kizárt a választójog-
ból, mert a választójog gyakorlásához 
szükséges belátási képessége mentális 
zavara következtében 

• tartósan vagy időszakonként visszaté-
rően nagymértékben csökkent, vagy 

• tartósan, teljeskörűen hiányzik (Ve. 
13/A. § (2) bekezdés). 

Szavazati joggal ugyan rendelkezik, 
ám nem választható, aki jogerős ítélet 
alapján szabadságvesztés büntetését tölti 
(feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gya-
korlásától) vagy büntetőeljárásban elren-
delt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll 
(Vjt. 2. § (3) bekezdés)

A SZAVAZÁS 
A magyarországi lakcímmel rendel-

kező választópolgár 
• a lakcíme szerinti egyéni választókerü-

leti jelöltre 
• egy pártlistára és
• a népszavazási kérdésekre szavazhat.
A magyarországi lakcímmel rendelkező, 

a szavazóköri névjegyzékben nemzetiségi 
választópolgárként szereplő választópol-
gár 

• a lakcíme szerinti egyéni választókerü-
leti jelöltre és 

• nemzetiségének listájára, ennek hiá-
nyában egy pártlistára 

• a népszavazási kérdésekre szavazhat.
A magyarországi lakcímmel nem ren-

delkező választópolgár egy pártlistára sza-
vazhat.

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 
Az országos népszavazás érvényes, ha 

az összes választópolgár több mint fele ér-
vényesen szavazott, és eredményes, ha az 

érvényesen szavazó választópolgárok több 
mint fele a megfogalmazott kérdésre azo-
nos választ adott.

AZ SZSZB 
Az SZSZB legalább 5 tagból áll: Legalább 

3 választott tagja van, a többi tag megbízás-
sal válik a bizottság tagjává. 

Az SZSZB elsődleges feladatai: 
• ellenőrzi a szavazóhelyiséget, levezeti 

a szavazást, biztosítja a szavazás törvé-
nyes lebonyolítását, 

• dönt a szavazás folyamán felmerülő vi-
tás kérdésekben, 

• megszámlálja a szavazatokat, és 
megállapítja a szavazókörben az or-
szággyűlési választás és az országos 
népszavazás eredményét, amiről jegy-
zőkönyveket állít ki.

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ VÁLASZTÓ-
POLGÁR ÁLTAL IGÉNYELT SEGÍTSÉG 

A Ve. 2. § (1) bekezdés d) pontjában 
foglalt „a fogyatékossággal élő választó-
polgárok joggyakorlásának elősegítése” 
alapelv érvényesítése érdekében a Ve. a fo-
gyatékossággal élő választópolgár részére 
lehetővé teszi, hogy a választójogának gya-
korlásához szükséges speciális segítséget 
igényeljen. 

A vak és gyengénlátó választópolgárok 
hatékony tájékoztatását szolgálja, hogy a 
szavazás helyét és idejét is tartalmazó ér-
tesítőt számukra – legkésőbb a szavazást 
megelőző 68-dik napon (január 25.) be-
nyújtott kérelmükre – Braille-írással kell 
elkészíteni. A Braille-írással ellátott szava-
zósablon alkalmazása lehetővé teszi, hogy 
önállóan, mások segítsége nélkül töltsék 
ki a szavazólapot a vak és gyengénlátó vá-
lasztópolgárok. Szavazósablont azokban a 
szavazóhelyiségekben kell biztosítani, ahol 
legalább egy olyan választópolgár szerepel 
a névjegyzékben, aki legkésőbb a szavazást 
megelőző 9-dik napig (március 25.) kérte 
annak használatát. 

A választójog gyakorlásával kapcsolatos 
tudnivalókat egyszerű, könnyen értel-
mezhető megfogalmazásban tartalmazó 
tájékoztató szórólap az írott szöveget ne-

hezen értelmező választópolgárok eligazo-
dását segíti. Ilyen tájékoztatót az a válasz-
tópolgár kap az országgyűlési választáson 
és az országos népszavazáson, aki legké-
sőbb a szavazást megelőző 68-dik napig 
(január 25.) kéri. 

Pilisborosjenőn minden szavazóhe-
lyiség akadálymentes.

A KÖZPONTI NÉVJEGYZÉKI ADATOK KI-
ADÁSÁNAK MEGTILTÁSA 

A választási iroda a Ve. 153. §-a alapján 
a jelölő szervezet, jelölt, országos népsza-
vazás esetén a szervezők és az Országy-
gyűlésben frakcióval rendelkező pártok 
kérésére köteles átadni a szavazóköri 
névjegyzékben szereplő választópolgárok 
meghatározott adatait annak érdekében, 
hogy a választási kampány keretében a 
választópolgárokat közvetlenül, névre szó-
lóan megcímzett küldemények útján vagy 
személyesen felkereshessék. A választó-
polgár az adatai ilyen célú kiadását meg-
tilthatja. 

A SZEMÉLYIADAT- ÉS LAKCÍMNYILVÁN-
TARTÁSBAN KEZELT ADATOK KIADÁSÁ-
NAK MEGTILTÁSA 

A Ve. lehetővé teszi, hogy a névjegyzéki 
adatok kiadásának megtiltása mellett – a 
választási eljáráson belül – a polgár az SZL-
ben nyilvántartott adatainak szolgáltatását 
tiltó nyilatkozatot is tegyen. Az SZL-ben 
kezelt adatokra vonatkozó önrendelkezési 
jog gyakorlásának módját a polgárok sze-
mélyi adatainak és lakcímének nyilvántar-
tásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény álla-
pítja meg. 

Ez a nyilatkozat csak annyiban függ ösz-
sze a választási eljárással, hogy ugyanazon 
formanyomtatványon is benyújtható, mint 
a névjegyzékkel kapcsolatos kérelem. Az 
ilyen kérelmet az NVR automatikusan to-
vábbítja az SZL-be.

A SZAVAZÓHELYISÉG KIALAKÍTÁSA 
A szavazóhelyiség kialakításáról, beren-

dezéséről a választási iroda gondoskodik. 
A szavazóhelyiséget úgy kell kialakítani, 

hogy 

Hivatal
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• a választópolgárok számára jól megkö-
zelíthető legyen, 

• garantálja a választópolgárok befolyá-
solástól mentes joggyakorlását, 

• biztosítsa az SZSZB zavartalan műkö-
dését. 

Az Alaptörvény 2., illetve 35. cikke elő-
írja, hogy az országgyűlési képviselőket, a 
helyi önkormányzati képviselőket és pol-
gármestereket a választópolgárok titkos 
szavazással választják. 

A szavazás titkosságának biztosítása, to-
vábbá a szavazás zökkenőmentes lebonyo-
lítása érdekében a szavazóhelyiség beren-
dezése során gondoskodni kell: 

• az SZSZB munkavégzéséhez szüksé-
ges berendezési tárgyakról, (pl. asztal, 
szék, toll stb.), 

• legalább kettő szavazófülke kialakítá-
sáról, 

• toll elhelyezéséről a szavazófülkében 
rögzítve, 

• megfelelő számú, de legalább kétsza-
vazóurna elhelyezéséről, legalább egy 
mozgóurna biztosításáról. 

A szavazófülkékkel kapcsolatos követel-
ményt fogalmazott meg a Kúria, amikor 
Kvk.III.37.981/2016/3. számú végzése 
szerint a szavazókörben az asztalra he-
lyezett, háromoldalú papír szerkezet (ún. 
mobil szavazófülke) kihelyezése sérti a 
választás titkosságának alapelvét. A Kúria 
döntésére tekintettel megállapítható, hogy 
a mobil szavazófülkék önmagukban nem 
alkalmasak a szavazófülke funkciójának 
betöltésére, ezért a hagyományos fülkék 
kialakítása minden szavazóhelyiségben 
kötelező.

A SZAVAZÁS MEGKEZDÉSÉTŐL A SZAVA-
ZÁS BEFEJEZÉSÉIG 

A szavazás megkezdésétől a szavazás be-
fejezéséig a szavazóhelyiségben az alábbi 
személyek lehetnek jelen: 

• az SZSZB tagjai, 
• a jegyzőkönyvvezető(k), 
• a nemzetközi megfigyelő és kísérősze-

mélyzete (tolmács), 
• a választópolgárok csak a választó-

joguk gyakorlásához szükséges ideig 
tartózkodhatnak a szavazóhelyiség-
ben (továbbá az egyedül szavazni nem 
tudó választópolgár segítője, a segít-
ségnyújtás időtartamára). Ezután a 
szavazóhelyiségből távozni kötelesek. 
Ha a választópolgár nem tesz eleget 
ennek a kötelességének, az SZSZB bár-
mely tagja felszólíthatja a távozásra. 

• a sajtó képviselője – külön engedély 
nélkül – jelen lehet és végezheti mun-
káját a szavazóhelyiségben, az SZSZB 
munkáját azonban nem zavarhatja. 
A szavazás titkosságát nem sértheti 

meg, a választói névjegyzékekbe nem 
tekinthet be, azokról fényképet, film-
felvételt nem készíthet. Az SZSZB csak 
a szavazók számáról adhat felvilágo-
sítást. A szavazóhelyiségben a sajtó 
nem készíthet riportot a választópol-
gárokkal. A sajtó fényképeket, kép- és 
hangfelvételt (videófelvételt, vágóké-
peket) azonban készíthet a szavazás-
ról a választópolgárok hozzájárulása 
nélkül és akár ellenkezésük ellenére 
is, amennyiben a felvételek nem port-
réjellegűek, vagyis nem egy-egy vá-
lasztópolgárról kiemelten készülnek, 
hanem a szavazást mint közéleti, kö-
zérdeklődésre számot tartó eseményt 
dokumentálják. A sajtó képviselőjének 
be kell mutatnia az SZSZB elnöke szá-
mára: 

• személyazonosságának igazolására 
egy magyar vagy külföldi fényképes 
igazolványt és 

• sajtóigazolványt vagy a médiatarta-
lom-szolgáltató által a részére kiállított 
meghatalmazást. 

A sajtóigazolvány nem hivatalos irat, 
nem állami szerv által kibocsátott igazol-
vány. A sajtóigazolványok formátuma ezért 
igen változatos lehet. Az SZSZB ezért bár-
milyen formátumot köteles elfogadni.

A SZAVAZÁS MEGKEZDÉSE
Az SZSZB 6.00 órakor kinyitja a szava-

zóhelyiséget. 
A szavazóhelyiség nyitásának időpont-

ját (ami csak 6.00 óra lehet, kivéve, ha va-
lamilyen rendkívüli esemény miatt nem le-
het megkezdeni a szavazást 6.00 órakor) a 
jegyzőkönyvvezető felvezeti mindhárom 
szavazóköri jegyzőkönyv mindkét példá-
nyának (összesen 6 db) „A” mezőjébe. 

AZ URNÁK LEZÁRÁSA 
Az SZSZB ellenőrzi a szavazás céljából 

megjelenő első választópolgár – aki az 
SZSZB tagja és a jegyzőkönyvvezető nem 
lehet – személyazonosságát és személyi 
azonosítóját (ha a személyi azonosítója 
nem áll rendelkezésre, akkor a lakcímét).

Az SZSZB ellenőrzi, hogy a választópol-
gár szerepel-e a névjegyzéken. 

Az SZSZB és az elsőként szavazó vá-
lasztópolgár együttesen megvizsgálja az 
urnák (a szavazóhelyiségben használt ur-
nák és a mozgóurna) állapotát, valamint 
azt, hogy azok üresek-e. Az SZSZB az urná-
kat az elsőként szavazó választópolgár 
jelenlétében a következők szerint zárja 
le: 

a) a műanyag urna lezárása: az urna fe-
delét az alsó részre illeszti, és a két szem-
ben lévő oldalon az erre a célra kialakított 

nyílásokon keresztül egy-egy plombával le-
zárja (a plomba helyes használatát a hozzá 
mellékelt leírás tartalmazza). 

b) a papír urna lezárása: a szalagot fe-
szesre húzza, szorosan megköti, az urna fe-
delére és testére egyaránt tapadó urnazáró 
címkéket ragaszt, amelyeket bélyegzőle-
nyomattal és aláírással lát el.

A lezárásnak úgy kell megtörténnie, 
hogy az urnából – annak szétszedése nél-
kül – ne lehessen szavazólapot kivenni 
vagy az urnába (az e célt szolgáló nyíláson 
kívül máshol) szavazólapot betenni. Az 
SZSZB tagjai aláírhatják a lezárt urnát a 
lezárásnál, ebben az esetben az aláírások 
érintsék az urnazáró címkét és az urna 
felületét is. A jegyzőkönyvvezető kitölti 
az erre a célra szolgáló ellenőrző lapot, 
amelyet az SZSZB jelen lévő valameny-
nyi tagja – tehát nem csak a mozgóurnát 
később kiszállító SZSZB tagok, hanem az 
összes tag –, valamint az elsőként szavazó 
választópolgár is aláír. Az ellenőrző lapot 
a mozgóurná(k)ba kell dobni!

A VÁLASZTÓPOLGÁR OKMÁNYAINAK 
ELLENŐRZÉSE 

Az SZSZB ellenőrzi a szavazás céljából 
megjelent választópolgár 

• személyazonosságát 
• az igazolvány érvényes? 
• az igazolvány a megjelent választópol-

gár fényképét tartalmazza? 
• az igazolványon szereplő név megta-

lálható a névjegyzéken? 

A SZEMÉLYAZONOSSÁG IGAZOLÁSA 
A személyazonosság igazolására a 

magyar hatóságok által kiállított érvényes 
igazolványok alkalmasak. 

• kártyaformátumú személyazonosító 
igazolványok:

• régi típusú, könyv formátumú sze-
mélyazonosító igazolványok (régi ne-
vén személyi igazolvány): 

• a puha borítójú köztársasági címerrel 
– a kemény borítójú népköztársasági 
címerrel

• ideiglenes személyazonosító igazol-
vány: 

• (nem plasztik kártya, hanem – a lak-
címkártyához hasonlóan – fóliázott)

• vezetői engedély:
• útlevél:
• ideiglenes útlevél:
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Az egyes okmányok igénylése során a 
kérelem benyújtásakor kapott átvételi el-
ismervény (A4-es nyomtatott lap) nem 
alkalmas a személyazonosság igazolására!

AZ IGAZOLVÁNYOK ÉRVÉNYESSÉGE 
Lejárt érvényességű igazolvánnyal nem 

lehet szavazni! 
A veszélyhelyzet idején lejárt okmányo-

kat azonban érvényesnek kell tekinteni! 
Az igazolványok érvényessége az alábbi-

ak szerint állapítható meg. 

ÉRVÉNYES a személyazonosító igazol-
vány, a vezetői engedély, illetve az útlevél, 
ha az érvényességi ideje 

2020. március 11-i vagy azt követő idő-
pont. 

ÉRVÉNYTELEN a személyazonosító iga-
zolvány, a vezetői engedély, illetve az útle-
vél, ha az érvényességi ideje 

2020. március 11. előtti időpont. 

A SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ VAGY A LAK-
CÍM IGAZOLÁSA 

Az SZSZB ellenőrzi a szavazás céljából 
megjelent választópolgár 

személyi azonosítóját (régi nevén sze-
mélyi számát) VAGY lakcímét 

a lakcímkártyán feltüntetett adatok meg-
egyeznek a személyazonosságot igazoló 
igazolvány adataival? 

a személyi azonosító megegyezik a név-
jegyzéken feltüntetett adattal? VAGY a lak-
cím megegyezik a névjegyzéken feltünte-
tett lakcímmel? 

A személyi azonosító / lakcím igazolásá-
ra a magyar hatóságok által kiállított iga-
zolványok alkalmasak, az alábbiak szerint. 

A SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ IGAZOLÁSÁRA 
személyi azonosítót igazoló hatósági iga-

zolvány (a lakcímkártya túloldala)

Vissza kell utasítani a választópol-
gárt, ha 
• a választópolgár igazolványa érvényte-

len, 

• az igazolvány nem a megjelent válasz-
tópolgáré, 

• a választópolgár az igazolványán sze-
replő névvel és személyi azonosítóval 

vagy lakcímmel nem található a név-
jegyzéken.

A NÉVJEGYZÉK ALÁÍRÁSA 
Az SZSZB egy választott vagy megbízott 

(delegált) tagja megkeresi a választópol-
gár adatait a névjegyzéken. 

A választópolgár a névjegyzék alá-
írásával igazolja a szavazólapok átvételét. 
Külön kell aláíratni a népszavazás szava-
zólapjának átvételét („a” oszlop), és külön 
az országgyűlési választás („b” vagy „c” 
vagy „d” oszlop) szavazólapjainak átvéte-
lét. Az írásképtelen választópolgár helyett 
az SZSZB két tagja írja alá a névjegyzéket, e 
körülmény feltüntetésével. 

SZAVAZÓLAPOK ÁTADÁSA
Az SZSZB a szavazólapokat a bal felső 

sarkukon, a megjelölt helyen a hivatalos 
bélyegzővel, a választópolgár jelenlété-
ben lebélyegzi. 

A szavazólapot úgy kell lebélyegezni, 
hogy szabad szemmel is egyértelműen 
megállapítható legyen a hivatalos bélyeg-
zőlenyomat megléte a szavazólapon. 

A szavazólap lebélyegzésére kizárólag a 
HVI által kifejezetten erre a célra az SZSZB 
rendelkezésére bocsátott hivatalos bélyeg-
ző használható! A bélyegző az azon szerep-
lő felirattól és a tinta színétől függetlenül 
alkalmazható. 

FIGYELEM! A bélyegző hiánya a szava-
zólap érvénytelenségét eredményezi!

A VÁLASZTÓPOLGÁROK SEGÍTÉSE A 
SZAVAZÁSBAN 

Az SZSZB feladata a választópolgárok 
tájékoztatása a szavazás menetéről és a 
választópolgároknak a törvény által előírt 
rendben történő segítségnyújtás is. 

Ennek keretében: 
1. Ha a szavazólapon szereplő jelölt vagy 

lista kiesett, az SZSZB a kiesett jelölt, lista 
nevét a szavazólapon, valamint a sza-
vazólap képét megjelenítő plakáton át-
húzza, valamint szükség szerint szóban 
tájékoztatja a választópolgárokat. 

2. Az írásképtelen választópolgár he-
lyett – e tény feltüntetésével – az SZSZB 
két tagja írja alá a névjegyzéket, illetve 
a mozgóurnát igénylő választópolgárok 
jegyzékét. 

3. Az SZSZB szükség esetén – a választó-
polgár befolyásolása nélkül – megmagya-
rázza a szavazás módját. 

4. Az, aki testi fogyatékossága vagy egyéb 
ok miatt önállóan nem tudja kitölteni a sza-
vazólapot, ehhez általa választott segítőt 
(akinek nem kell választópolgárnak lennie, 
akár gyerek is lehet) vehet igénybe, aki a fü-
lkébe kísérheti, és ott segíthet neki kitölteni 
a szavazólapokat. 

Az SZSZB-nek azonban meg kell akadá-
lyoznia, hogy a segítő visszaélésszerűen, 
több választópolgárnak is „segítséget nyújt-
va” befolyásoljon más választópolgárokat. 

5. Ha az olvasni nem tudó, vagy a szava-
zásban egyéb ok miatt akadályozott válasz-
tópolgár a szavazólap kitöltéséhez segítsé-
gül más személyt nem tud vagy nem akar 
megkérni, kérésére az SZSZB két tagja 
együttesen segítséget nyújt. Az SZSZB tagjai 
a segítségnyújtás során semmilyen módon 
nem befolyásolhatják a választópolgárokat 
abban, hogy kire vagy – népszavazás esetén 
– mely válaszra szavazzanak – ilyen befo-
lyásolás sem a szavazat leadása során, sem 
azt megelőzően nem megengedett. Ha az 
SZSZB választott vagy megbízott (delegált) 
tagjai segítséget biztosítanak annak a vá-
lasztópolgárnak, aki nem tud olvasni, illet-
ve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok 
akadályoz a szavazásban, ez a segítség nem 
terjedhet ki arra, hogy a választópolgárt a 
jelöltek, listák, válaszok közötti döntésben 
befolyásolják. Az ilyesfajta segítségnyújtás 
során is semlegesen, pártatlanul kötelesek 
eljárni az SZSZB választott és megbízott 
(delegált) tagjai.

A látássérült választópolgár Brail-
le-írással ellátott szavazósablont vehet 
igénybe annak érdekében, hogy önállóan 
adhassa le szavazatát. Ilyen sablon csak ott 
áll rendelkezésre, ahol legalább egy válasz-
tópolgár azt előzetesen igényelte. 

Az SZSZB – lehetőleg két – tagja a vá-
lasztópolgár szavazólapját belehelyezi a 
szavazósablonba oly módon, hogy a sablon 
kivágásai sorban illeszkedjenek a szavazó-
lapon feltüntetett, a szavazat elhelyezésére 
szolgáló körökhöz. Emellett az SZSZB átad-
ja a választópolgárnak a jelöltek, listák, nép-
szavazási kérdések felsorolását tartalmazó, 
Braille-írással készült tájékoztatót is. 

A szavazást követően a választópolgár a 
szavazólapokat kiveszi a szavazósablonok-
ból, borítékba helyezi (a boríték használata 
ebben az esetben sem kötelező, de a vak 
vagy látássérült választópolgár esetében 
nagyobb a veszélye, hogy véletlenül úgy 
hajtogatja a szavazólapot, hogy boríték 
használata nélkül a szavazat láthatóvá vá-
lik), majd az urnába dobja, a szavazósab-
lonokat és a tájékoztatót pedig visszaadja 
az SZSZB-nek. A választópolgár maga kell, 
hogy bedobja szavazatát az urnába, de 
szükség esetén fel kell ajánlani a segítséget 
ahhoz, hogy választási bizottsági segítség-
gel oldhassa meg.

RONTOTT SZAVAZÓLAP CSERÉJE 
Ha a választópolgár a szavazólap urnába 

dobása előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöl-
tését elrontotta, a rontott szavazólapot az 
SZSZB bevonja, áthúzza, ráírja, hogy „RON-

Hivatal
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Hivatal

TOTT”, egy külön e célra szolgáló boríték-
ba helyezi, és a rontott szavazólap helyett 
új szavazólapot ad ki. Az SZSZB a rontott 
szavazólap helyett újat – választópolgáron-
ként és szavazólapfajtánkét – csak egyszer 
adhat ki.

SZAVAZÓLAPOK
Népszavazás szavazólap
Országos lista szavazólap
Egyéni választókerületi szavazólapon 
a Pest megyei 03. számú Országgyűlés  
Egyéni Választókerületi Választási bizottság 
17/2022. (II. 25.) OEVB HATÁROZATA alap-
ján a jelöltek sorrendjét a szavazólapon az 
alábbiak szerint állapítja meg:

1. Pálmai Ferenc a Magyar Munkáspárt – 
Igen Szolidaritás Magyarországért
Mozgalom
2. dr. Vitályos Eszter a Fidesz Magyar Polgá-
ri Szövetség – Kereszténydemokrata
Néppárt
3. Polocsányi Béla a Megoldás Mozgalom
4. Kövesdi Miklós a Magyar Kétfarkú Kutya 
Párt
5. Tihanyi Csaba a Normális Élet Pártja
6. Pál Béla a Mi Hazánk Mozgalom
7. Buzinkay György – a Demokratikus Koa-
líció – Jobbik Magyarországért Mozgalom
– LMP–Magyarország Zöld Pártja – Magyar 
Szocialista Párt – Momentum Mozgalom
– Párbeszéd Magyarországért Párt

ÉRVÉNYES ÉS ÉRVÉNYTELEN SZAVAZA-
TOK 

Érvényesen szavazni a körbe tett két, egy-
mást metsző vonallal lehet. A szavazat ér-
vényességének megítélésekor a szavazólap 
körein belüli részt (a népszavazás szavazó-
lapján csak az adott kérdés két körét) kell 
vizsgálni, a körökön kívüli részt nem kell fi-
gyelembe venni, az ott elhelyezett jelölések 
nem érintik a szavazat érvényességét. 

Azt kell vizsgálni, hogy a két vonal met-
széspontja a körön belül (érvényes szava-
zat) vagy azon kívül (érvénytelen szava-
zat) van. Ha a metszéspont a kör vonalán 
van, akkor azt érvényes szavazatnak kell 
elfogadni. Kétség esetén érdemes egy mo-
biltelefon kameráját a szavazatra irányítani, 

és a kép nagyításával („zoom” funkció) dön-
tést hozni.

REND FENNTARTÁSA
Az SZSZB elnöke felelős a szavazás nap-

ján a szavazóhelyiségben a rend fenntartá-
sáért, szavazást zavaró események elhárítá-
sáért. Ennek érdekében hozott intézkedése 
mindenkire kötelező. 

A szavazóhelyiség rendjének fenntartása 
a választópolgárok választójogának zavar-
talan gyakorlása érdekében szükséges. 

A szavazás titkosságának biztosítása ér-
dekében a szavazókat meg kell kérni, hogy 
használják a szavazófülkét, illetve a kitöltött 
szavazólapokat azonnal az urnába kell dob-
ni. 

Az SZSZB-nek meg kell akadályoznia, 
hogy a szavazóhelyiségben tartózkodók 
közül bárki befolyásolni próbálja a többi vá-
lasztópolgárt. Kényszert azonban az SZSZB 
tagjai rendfenntartási célból sem alkalmaz-
hatnak, ha azonban bűncselekmény elköve-
tése közben érnek tetten valakit, a rendőr-
ség megérkezéséig az illető feltartóztatása 
érdekében arányos kényszer alkalmazható. 
Az SZSZB továbbá az adott szavazókörben 
szavazni jogosult választópolgárt nem uta-
síthatja vissza rendfenntartásra hivatkozva, 
azaz nem akadályozhatja meg a választójog 
gyakorlását pusztán rendfenntartási indok-

ból. A kirívóan rendzavaró választópolgárt 
legfeljebb meg lehet kérni, hogy hagyja el a 
szavazóhelyiséget és kevéssel később tér-
jen vissza, de nem lehet “kitiltani” a szava-
zóhelyiségből. 

Esetleges jogsértés esetén a törvényes 
rend helyreállítása nem minden esetben 
az SZSZB feladata – így különösen a kam-
pányra vonatkozó szabályokat a szavazó-
helyiségen kívül megsértő tevékenység 
megakadályozása. Ha a választópolgárok 
ilyen cselekményeket az SZSZB-nél észre-
vételeznek, tájékoztatni kell őket, hogy az 
OEVB-hez nyújthatnak be kifogást.

A SZAVAZÁS LEZÁRÁSA 
A szavazás 19.00 óráig tart. 
Az SZSZB a szavazást 19.00 órakor lezár-

ja, ekkor a szavazóhelyiséget be kell zárni. 
Abban az esetben, ha 19.00 órakor még 

sorban állnak a választópolgárok a sza-
vazáshoz, a 19.00 órakor már sorban ál-
lók még szavazhatnak, a később érkezők 
azonban nem. Hosszabb sor esetén ez úgy 
biztosítható, ha az SZSZB egyik tagja 19.00 
órakor beáll a sor végére. Az SZSZB az utol-
só választópolgár szavazását követően zár-
ja le a szavazást.

dr. Horti István jegyző
Helyi Választási irodavezető
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FONTOS JAVÍTANI 
A LEVEGŐNK MINŐSÉGÉN
A Fővárosi Önkormányzat az Európai Bi-
zottság Magyarországi képviseletének 
támogatásával nemzetközi szakmai kon-
ferenciát rendezett a levegőminőség javí-
tásának lehetőségeiről Budapesten és az 
agglomerációban, melyen Pilisborosjenő 
Község Önkormányzatától Antonovits Ben-
ce vett részt.
A rendezvényen a Fővárosi Önkormányzat 
munkatársai részletes adatokkal mutatták 
be a főváros térségének légszennyezett-
ségét, míg az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség képviselője az európai uniós 
trendekről adott átfogó képet. Az Európai 
Bizottság képviselője a küszöbön álló euró-
pai szabályozási módosításokat ismertette, 
négy európai város (Bécs, Barcelona, Varsó 
és Milánó) önkormányzata pedig levegőmi-
nőséggel kapcsolatos kezdeményezéseiket 
mutatta be.
A szakmai konferencia aktualitását adja, 
hogy novemberben tette közzé az illetékes 

környezetvédelmi hatóság Budapest és 
környéke levegőminőségének javítását cél-
zó intézkedési terv felülvizsgált verzióját, 
társadalmi véleményezésre. A Fővárosi Ön-
kormányzat is eljuttatta a hatósághoz a do-
kumentummal kapcsolatos véleményét és 
javaslatait, emellett a mai szakmai rendez-
vénnyel is gazdagítani kívánta a levegőmi-
nőségi terv tartalmát.
Pilisborosjenő 2020-ban saját mérési 
ponttal csatlakozott a nemzetközi Sensor 
Community levegőminőség-mérő mozga-
lomhoz. A hivatal épületén elhelyezett mé-
rőműszer valós időben szolgáltat adatot a 
levegő szállópor-tartalmáról. 

PILISI PARKERDŐ KÉRÉSE 
A LAKOSSÁG FELÉ
A Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársai rend-
szeresen találnak kisebb-nagyobb illegális 
zöldhulladék-lerakó helyeket, ahová a kertes 
házakban élő lakosság kihordja a kertek-
ben keletkezett hulladékot. A köztudatban 
ugyanis az a nézet terjedt el, hogy zöldhulla-
dék elhelyezése közterületen vagy az erdőte-
rületeken megengedett, a növényi részek ott 
úgyis elkorhadnak. A valóság ezzel szemben 
az, hogy a zöldhulladék illegális elhelyezése 
éppúgy szabálytalan és büntetendő, mint a 
kommunális, vagy bármely más hulladék le-
rakása.
Milyen veszélyeket rejt a természetre és az 
emberekre nézve az illegálisan elhelyezett, 
szabálytalanul kezelt zöldhulladék?
Nyárvégi időszakban az egyik leggyakoribb 
zöldhulladék a frissen levágott fű és a lehul-
lott, rohadó, emberi fogyasztásra már nem 
alkalmas gyümölcs. Az ilyen hulladék azon-
ban kiváló táplálék a vaddisznó számára, így 
lehetővé teszi az állatok belterületen való 
megtelepedését, állandó jelenlétét. 

• Örökzöldjeink lenyesett ágai más ve-
szélyforrást jelentenek: a fenyő, a tuja 
és a többi örökzöld – főleg elszáradt 
állapotban – fokozottan tűzveszélyes, il-
legális lerakásuk aszályos, forró időszak-
ban könnyen belterületi vagy erdőtüzek 
okozója lehet.

• A nagy mennyiségben, egyben lera-
kott zöldhulladék ugyancsak fokozott 
tűzveszélyt jelent, mert a végbemenő 
lebomlási folyamatok öngyulladáshoz 
vezethetnek, így az „erdei komposzt-
nak” hitt zöldhulladék-halom akár több 

hektárnyi erdőt (és akár lakott területet) 
veszélyeztető tűzfészekké válhat.

• A zöldhulladék illegális lerakásának 
komoly természetvédelmi kockázata is 
van, ugyanis elősegíti az invazív fajok, 
így például a bálványfa, a parlagfű és a 
japán keserűfű terjedését. A kertekből 
kikerülve ezek az agresszív idegenhonos 
fajok a főváros környékén még meglévő 
őshonos védett erdők rovására terjesz-
kednek, visszaszorításuk komoly erőfe-
szítéseket igényel.

A Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársai folyama-
tosan dolgoznak az illegális zöldhulladék 
lerakók felderítésén, és szükség esetén jelzik 
azokat az illetékes hatóságoknak. Azonban a 
probléma megoldása ebben az esetben is a 
lakosság környezettudatos magatartásában 
rejlik. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS A CORVINUS EGYE-
TEMMEL A TURIZMUS ÁRTALMAINAK 
CSÖKKENTÉSÉRE

Egy online egyeztetés során Tömöri Balázs 
polgármesterrel és Frivaldszky Bernadett 
kommunikációs vezetővel egyeztették azt 
a két kérdést is, amit a diákok elé tárnának 
ötletelésre:

• Hogyan érjük el, hogy a lakosok haszo-
nélvezői és ne elszenvedői legyenek a 
turizmusnak?

• Hogyan érjük el, hogy faluszéli parko-
lókban tegyék le az autót?

• És mindkettőnél a kommunikáció 
aspektusa: hogyan érjük el a turistákat?

Zöld hírek

Mi is sokat tehetünk levegőnk tisztaságáért: ne tü-
zeljünk szeméttel, ne égessünk zöld hulladékot, ve-
gyünk részt komposztáló workshopokon (a kép egy 
nógrádi tanfolyamon készült)

Falunkat erdők ölelik körbe, ez határozza meg tele-
pülésünk identitását

Erdőink állapota rajtunk is múlik

Antonovits Bence előad falunkról 
az egyetemen

Zöld hírek

22



hírmondó

Zöld hírek

A megalapozó online megbeszélés után sze-
mélyesen mutattuk be a kurzus résztvevőinek 
a helyzetet, melyet egy helyszínbejárás köve-
tett Kádár Viktor helyi önkéntes vezetésével.
Bízunk benne, hogy a létrejövő anyag segítsé-
günkre lesz a turizmus menedzselésében.

MADÁRGYŰRŰZÉS A PILISBOROS
JENŐI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁBAN

Iskolánk egy hatalmas parkban található, ahol 
évek óta figyeljük és etetjük a madarakat. Régi 
álmunk teljesült most, amikor a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park munkatársai egy madarakról 
szóló tematikus foglalkozás keretében meg-
ismertették velünk kertünk madárfajait. A 
Humusz Szövetség és a Gammapolisz vállal-
kozás közös pályázatán nyert pénz egy részét 
tudtuk erre felhasználni, valamint a Nebuló 
alapítvány is támogatta a programot.
Január 11-12-én az alsósoknak, február 24-
25-én a felsősöknek tartottuk meg a bemuta-
tókat.
 Már novemberben megindult az egyeztetés 
a nemzeti parkos kollégákkal, felmértük a te-
repet és megbeszéltük az előzetes tennivaló-

kat. Új madáretetőket vásároltunk, melyeket 
a téli időszakban az osztályok egy előzetes 
beosztás alapján rendszeresen feltöltenek 
eleséggel. A gyűrűzés előtt különösen fontos a 
madarak beetetése, hogy ideszoktassuk őket 
a megfigyeléshez.
Az osztályokat előre beosztottuk, minden 
órában egy külön csoport vehetett részt a fog-
lalkozáson. Reggel 8-12-ig ez napi 4 osztályt 
jelentett.
A program reggelén 7 órára érkeztek ven-
dégeink, és kitettek 4 függönyhálót az iskola 
mögötti domboldalon. A gyűrűzést a domb lá-
bánál, a hálóktól picit távolabb végezték. Nagy 
szerencsénk volt az időjárással, mert sem eső, 
sem szél nem zavarta meg a munkát.
Minden csoporttal először a hálókat, azok 
működését ismertették meg, szerencséseb-
bek a madarak kiszabadítását is láthatták. A 
cserjésben éppen látható madarakat is meg-
figyelhették a gyerekek. A befogott madarak 

egyenként egy-egy vászonzsákba kerültek, 
ahol megnyugodhattak a kis szárnyasok.  A 
Nemzeti Park munkatársai minden madárról 
meséltek, és interaktív módon megismertet-
ték a legfontosabb tulajdonságait a gyerekek-
kel. Elmagyarázták és bemutatták a gyűrűzés 
menetét, a madarak korának, méretének 

meghatározását. Minden adatot feljegyeztek 
a gyűrűzési naplóba, melyekből utólag mi is 
csodálkozva láttuk, hogy milyen sok madárfaj 
él iskolánk környezetében.
A két alkalommal gyűrűztünk és alaposan 
megfigyeltünk széncinegét, kék cinegét, me-
zei verebet, fekete rigót, meggyvágót, vörös-
begyet, balkáni gerlét, erdei szürkebegyet, 
tengelicet, süvöltőt és erdei pintyet.

Láttunk és hallottunk karvalyt, egerészölyvet, 
zöld küllőt, nagy fakopáncsot, fenyőrigót, fá-
cánt, őszapót, ökörszemet, zöldikét, csízet és 
vörös vércsét. 
A gyerekek rengeteget kérdezhettek, megsi-
mogathatták a madarakat és meghallgathat-
ták azok szívverését is.
A hatalmas élmény mellett rengeteget tanul-
tak diákjaink a madarakról és azok vizsgála-
táról, kutatásáról. 
A bemutató utáni napokban az alsós tanítók 
a megfigyelt madarakkal kapcsolatos feladat-
lapokat dolgoztak fel osztályaikkal, mellyel 
elmélyítették azt a tudást, amit az élménype-
dagógiai foglalkozás alatt szereztek.
(Gyimesiné Szabó Réka)
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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! Csak időpontra le-
het jelentkezni! Súlyos akut esetekben 
azonnal a 104-et hívják! A vakcinákat 
folyamatosan rendeljük, azok beadását 
az asszisztens kollegina koordinálja. Az 
akut eseteket soron kívül látjuk el. Kisma-
mákat soron kívül fogadunk. A rendelés 
utolsó fél órájában csak sürgős eseteket 
látunk el. 

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)
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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 
ÉS ULTRAHANGOS MAGÁNRENDELÉS

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.
Ultrahang Szakrendelés (hasi, nyaki, Carotis, emlő, alsó végtag,).
Rendelési idő: hétfő 16.00-19.00. 
Rendel: Dr. Rakonczai Andrea szakorvos.
Bejelentkezés: ugyanaz a telefon és email cím.

Egészségház

26



hírmondó

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 
06-26-336-028/114
Fogadóóra: minden héten szerdán 13.00–15.00
Skype címem: jambor.laszlo43@gmail.com

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. 

Az országgyűlési választás, a népszavazás és az őszi nép-
számlálás zavartalan lebonyolítása mellett ettől az évtől 
kezdve nagyobb hangsúlyt fektetünk a dolgozók képzésére, 
bevezetjük a köztisztviselők kötelező képzését (e-learning, 
Pro Bono tisztviselői továbbképzés stb.), erősítjük a jutal-
mazási rendszer célhoz és teljesítményhez kötöttségét. 
Ennek érdekében az általános teljesítménycélok kitűzése 
mellett egyéni teljesítménycélokat is kitűzünk, ennek mag-
valósulását teljesítményértékeléshez kötjük.
Erősítjük az ügyiratkezelési rendszert, csökkentjük a pa-
pírfelhasználást digitalizálás  növelésével, javítjuk a köz-
ponti informatikai rendszerek kihasználási lehetőségét 
(ASP- Application Service Provider*).

dr. Horti István
jegyző

*Az ASP rendszer az önkormányzatoknak egységes felületen, felhőala-
pú szolgáltatásként teszi elérhetővé a feladataik ellátásához szükséges 
alkalmazásokat, így biztosítva az ügyfelek hatékony kiszolgálását.

Hivatali aktualitások  

A hivatali dolgozók a – Egészségház falára kihelyezett – defi-
brillátor használatát is elsajátították. Ugyanaznap érdeklődő 
lakosok oktatására is sor került.

Polgármesteri Hivatal elérhetőségek

27



hírmondó

Civilek hírei
NYUGDÍJAS KLUB HÍREI

Új év, új lehetőségek a Nyugdíjas klub 
életében is. Ebben az évben már a Fa-
luházban, a részünkre biztosított helyi-
ségben tarthatjuk összejöveteleinket. 
Ennek örömére február elején ünnepé-
lyes megnyitóval farsangoltunk. 
Tevékenyen teltek az első hónapok. Se-
gítettünk a tüdőszűrés adminisztrációs 
munkáiban.
Az Operett Színház parádés „Mágnás 
Miska" előadását néztük meg.
Szerveztünk cirkuszlátogatást és Rákó-
czi fejedelem születésnapja alkalmából 
zarándokvonatos emlékutazást Borsi-
ba.
Ismét ellátogattunk a Fiumei úti sír-
kertbe egy tematikus emlékezés kere-
tében.
Folytatódnak minden szerdán a senior 
tánc foglalkozások.
Kezdeményezésünkre a Faluházban 
minden páratlan héten, pénteken 16 
órától Kártya klub és minden páros 
héten, pénteken 16 órától Dalőrző klub 
indult, amelyek mindenki számára nyi-
tottak. 
Szeretettel várjuk továbbra is azok 
csatlakozását, akik kedvet éreznek ah-
hoz, hogy tartalmasan, jó csapatban 
töltsék szabadidejüket.

ELSŐ NEGYEDÉV A TŰZOLTÓKNÁL

Gyorsan eltelt ez az első negyedév, és azt 
hiszem, szerencsésnek mondhatjuk ma-
gunkat, hogy az ez idő alatt az ország szá-
mos területét súlyosan érintő viharkárok 
minket megkíméltek. Vonulási esetszá-
munk is alá tudja ezt támasztani. Január 
óta három alkalommal riasztott minket az 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A legutóbbi esetet érdemes ezek közül 
kiemelni. Február 25-én egyesületünk el-
nökhelyettese, Opor Csaba éppen hazafelé 
tartott, amikor a 10-es számú főút ürömi 
szakaszán bozóttüzet észlelt, amely már a 
közelben parkoló autókat is veszélyeztet-
ni kezdte. A helyzetet gyorsan felmérve, 
jelentette az esetet a katasztrófavédelem 
felé, és megkezdte az ebben az időszakban 
még szolgálaton kívüli önkéntesek értesí-
tését. Nem sokkal később négy fővel meg 
is kezdtük a kivonulás,t és a békásmegye-
ri hivatásos tűzoltókkal együttműködve 
hamar sikerült megfékezni a lángokat. 
Az eset kapcsán döbbenten tapasztaltuk, 
hogy az út mentén a jelzés pillanatában 
közel 20 négyzetméteren lánggal égő 
és hatalmas füsttel járó eseményt addig 
senki sem jelentette. Kérünk tehát ezúton 
mindenkit, amennyiben hasonlót tapasz-
tal, vagy úgy értékeli, hogy egy helyzetben 
a hatóságok segítségére lehet szükség, 
hívja haladéktalanul a 112-es segélyhívó 

számot. Figyeljünk oda egymásra!
Továbbra is várjuk azoknak a 18-dik éle-
tévüket betöltött, vállalkozó szellemű, 
környékbeli fiataloknak és felnőtteknek a 
jelentkezését, akik szívesen részt venné-
nek egyesületünk munkájában. Sajnála-
tos módon az elmúlt időszakban az apadó 
állomány miatt rövidebb időszakokra 
nem tudtunk aktív szolgálatot vállalni.
Ezen felül kérjük, hogy aki teheti, segítse 

működésünket adója 1%-ával, vagy egy-
szeri, kisösszegű utalással. Az Ön adomá-
nya ma nekünk a holnapot jelenti. Őriz-
zük a lángot!
Szervezetünk hivatalos neve:
Pilisborosjenő Weindorf Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület
Szervezetünk számlaszáma:
11703006-20032032-00000000 
OTP Bank

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

Civil kurázsi
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MEGNYÍLT AZ IFI KLUB

Végzettségemet tekintve pszichológus 
vagyok. Egy gyermekotthonban voltam 
pszichológus a gyereim születése előtt, 
ott nagyon élveztem a kamaszokkal való 
munkát. Átlátom, hogy ez egy nagyon 
érzékeny időszak az ember életében, 
sokszor mégsem kap elég figyelmet. Ezt 
láttuk a faluban szerveződő programo-
kat illetően is. Nem ismertem más ilyes-
fajta kezdeményezést, ezért összefogtam 
Bozsódi Borival, akinek szintén szívügye 
a fiatalság a faluban. Bár az én gyereke-
im még kisebbek, de a tágabb családban 
több kamasz is van, van falubeli is, miatta 
is érintve érzem magam.

A klubot Bozsódi Borival ketten működ-
tetjük egyelőre, még egy másik önkéntes 
besegít időnként, ő lehet, hogy idővel töb-
bet tud segíteni. Ha sikerül több megbíz-
ható önkéntest beszerveznünk, és egy ál-
landó bázist kialakítani, akkor a klub több 
napon lesz nyitva a héten. Több esemény 
is lesz a közeljövőben, amivel még több 
kamaszt szeretnénk elérni.
A klubszobában lehetőség van beszél-
getni, társasjátékozni, kártyázni, ping-
pongozni, ki lehet menni a sportpályára 
focizni, vagy kosárlabdázni. Szeretnénk, 

ha a kamaszok maguk is szerveznének 
programokat, ennek megvalósításában 
segítünk nekik. 

Molnár Margit

VÁLLALKOZÓI ADATBÁZIS A HONLAPON

Folyamatos az igény a helyi szakembe-
rek, kézművesek stb. elérhetőségeire a 
Falufórumon, ezért először – önkéntes 
alapon – egy táblázat állt össze, majd egy 
Facebook-csoport (Vegyél jenőit), végül 
Dániel Mihály helyi lakos pedig – ingye-
nes felajánlásként – egy külön weboldalt 
is létrehozott.

A készítő engedélyével Pilisborosjenő 
Község Önkormányzata saját honlapján is 
elérhetővé tette az adatbázist, mert egye-
zik azzal a célkitűzéssel, hogy helyzetbe 
hozhassuk a helyi vállalkozásokat úgy, 
hogy felhívjuk rájuk a lakosok figyelmét. 
Nagyon sok termék és szolgáltatás elér-
hető helyben is, nem szükséges hozzá a 

városba utazni vagy onnan vállalkozót ki-
hívni. Ha a helyieket részesítjük előnyben, 
azáltal támogatjuk a fenntarthatóbb gaz-
daságot, mert kevesebbet utazik az áru, 
a szolgáltató vagy maga a vásárló. A helyi 
munkahelyek iparűzési adója is helyben 
marad, és a helyieket szolgálja. Ráadásul 
új kapcsolatok is születhetnek, épülhet a 
közösség. 

LAPZÁRTA UTÁN TÖRTÉNT, EZÉRT CSAK 
RÖVIDEN:

Szemétszedés Lazareth-en
Szénási Éva, lazareth-i lakos szervezé-
sében március 19-én szervezték meg a 
lassan már szokásos szemétszedést. A 
építkezések miatt a területen ugyanis kü-
lönösen sok az eldobált hulladék.Pilisbo-
rosjenő önkormányzata a szemét elszállí-
tásával támogatta az eseményt.

Pedagógussztrájk
Szülők tartottak szolidaritási flashmobot 
a helyi iskola tanárait támogatva és for-
máltak PBJ-t az udvaron.

Nagy számú turista érkezett
Március közepén, a négynapos ünnepen 
hagyományosan sokan keresték fel tele-
pülésünket, de az önkéntes polgárőrök 
kitettek magukért és sikeresen terelték az 
autósokat a levendulásnál lévő ideiglenes 
parkolóba.
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Adószám Név Székhely

18397695 1 13 BIZEK EMI ALAPÍTVÁNY A KREATÍV GYERMEKEKÉRT FŐ UTCA 4/A.

18904143 1 13 Hangraforgó Alapítvány SZELLŐ KÖZ 8.

19140173 1 13 Kosarasokért Alapítvány LOVARDA UTCA 12.

18595604 1 13 Lanner Kvartett Alapítvány BUDAI UTCA 74.

18646023 1 13 Mátra 115 Alapítvány TEMETŐ ÚT 12.

18677557 1 13 NEBULÓ A PILISBOROSJENŐI ISKOLÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY FŐ U. 30

18724941 1 13 NobilArt Művészeti Egyesület GÁRDONYI G. UTCA 14.

18596832 1 13 Orpheusz Kulturális Egyesület MESTER UTCA 2.

18714007 1 13 PILISBOROSJENŐ ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY FŐ ÚT 41

19184661 1 13 Pilisborosjenő Weindorf Önkéntes Tűzoltó Egyesület BUDAI ÚT 15/1

18129724 1 13 Pilisborosjenői Waldorf Egyesület BUDAI ÚT 14.

18721010 1 13 A PILISBOROSJENŐI KEREKES TÁNCEGYÜTTESÉRT ALAPÍTVÁNY BAJCSY-ZSILINSZKY U. 8

18660252 1 13 PILISBOROSJENŐÉRT ALAPÍTVÁNY BUDAI ÚT 34

A 2022. rendelkező évre regisztrált szja 1%-os kedvezményezettek
*A felajánlás kiutalásának feltétele az is, hogy a kedvezményezett a kiutalás időpontjában is megfeleljen a kedvezményezetti feltételek-
nek és rendelkezzen érvényes regisztrációval. A felajánlásokból való részesedésből határozattal kizárt kedvezményezettek a kizárás 
évében nem jogosultak az szja 1%-os felajánlásokra, és a regisztrációs listában sem szerepelhetnek.  Forrás: NAV

GyászCivil kurázsi
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Egyház

Mikor e sorok születnek kedves Olvasó, 
akkor már javában tart az orosz-ukrán 
háború. Úgy ragadtam tollat, hogy nem 
lehet tudni mi lesz addigra. Mire az újság 
nyomtatásba, sőt a kezedbe kerül, nagyon 
sok hét fog még eltelni. A hírek, és szívünk 
is tele van a szívszorító helyzettel. Él 
bennünk a segítés vágya, még inkább él 
bennünk a béke iránti vágy. Vajon kedves 
Olvasó megszületett már az áhított béke, 
amikor ezeket a sorokat olvasod? Nem 
tudom, remélem, ha még nem is, de már a 
küszöbön áll. 

Szokták ilyenkor kérdezni, hogy Isten 
miért engedi meg a háborút? Egy nagyobb 
jó érdekében. Mi ez a nagyobb jó? Most 
még biztosan nem látjuk, tapasztaljuk 
pontosan. Ám egy nagy jót máris látunk! 
Összefogott a Nemzet, összefogott a Haza. 
Kisebb nagyobb települések, gazdagabbak-
szegényebbek egyaránt tesznek, 
cselekednek. Keresik a módját, hogy 
miként tudnak segíteni embertársaikon. 
Nem azt nézik, hogy kicsoda-micsoda, 
nem azt nézik hívő-nem hívő. Azt kérdezik, 
hogy mit tudok Neked segíteni? Nem 
én akarom megmondani 
kívülről (felülről?), hogy 
mire van Neked szükséged. 
Megtanultuk mit jelent 
igaziból segíteni: a másik 
szükséglete alapján teszünk 
jót Vele.

Kedves Olvasó!
 Képzeld el, észrevettük 

egymásban az Embert! 
Észrevettük egymásban 
Isten teremtményiségünket, Isten 
képmásságunkat. Hihetetlen csoda történt, 
egy „nagyobb jó” már meg is született. Sok 
hasonló cselekedetet megéltünk a Covid 
járvány idején, de most még többet. Lehet 
ezért kellett a járvány tapasztalata, hogy 
erre felkészüljünk?

A szomorúságban és félelemben 
megszületett egy olyan hatalmas kincs, 
amire bizony mindig szükség van. Nagyon 
remélem kedves Olvasóm, hogy a béke 
megszületése, és a helyzet rendeződése 
után ez megmarad. Olyan jó volna nem 
elfeledni békeidőben sem. Sokszor 
éreztem anno, hogy vannak „kampány 
segítő időszakok”. Karácsonykor főleg. 

Mindig azt kérdeztem, de miért csak 
akkor? Hiszen szegények, rászorulók 
mindig vannak velünk. Békében is 
embertársak, felebarátok vagyunk. Lehet 
nem vagyunk mindig egy véleményen, 
de ez nem azt jelenti, hogy bánthatjuk a 
másikat, megalázva sárral dobáljuk.

Nagyböjti időszak van még kedves 
Olvasóm. Kérlek, vedd elő a Bibliád. Olvasd 
el a szenvedés történetében, Jézus milyen 
türelemmel, nem vitázva, köpködve 
hordozta a keresztjét. Pedig bizony 
fájdalmas, és megalázó volt. Micsoda példa 
mindannyiunk számára! Nem lázadt, 
hanem „szerette övéit, akik a világban 
voltak, mindvégig szerette őket.” (Jn 13,1) 

Ez az a lelkület, amire szükségünk 
van!

Egy másik világ van születőben? 
Ez biztos. Nem lesz már olyan, 
amilyen volt. Megváltoztunk. 
Olyan dolgokat éltünk meg, olyan 
dolgokat éltünk át, amikre gondolni 
sem mertünk korábban. Viszont az 
biztos, hogy az új világ, nem olyan, 
mint amilyen a régi volt. Rájöttünk, 
hogy sok minden igenis csak 

rajtunk, rajtad múlik kedves Olvasóm. Mi 
(Te) lehetünk jobbak, szeretetteljesebbek, 
egymásra figyelőbbek, segítőkészebbek. 
Az egymásért való cselekvést is 
megőrizhetjük, saját közösségünkben, 
Községünkben. Mennyi apró jóságból-
szeretetből egy hatalmas jó dolog született. 
Őrizd meg ezt részben magadnak, és őrizd 
meg ezt a jövőnek is úgy, hogy tovább 
teszed, és adod már most.

Üdvözlet, és áldás a múltból, 
Péter atya

Plébániai elérhetőségek: 2096. Üröm, 
Fő utca 47. Tel. (+36) 26/950-879, és a 

Facebookon

Levél a jövőnek
Wilheim Péter atya írása

Gyász

A szomorúságban és félelem-
ben megszületett egy olyan hatal-
mas kincs, amire bizony mindig 
szükség van

„Fotó: Tim Le Berre
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Egy kicsi óvoda életét teljes mértékben 
meghatározza, hogy ki az a néhány felnőtt, 
aki nap mint nap működteti az intézményt. 
Pedagógusok, akik hivatásul választották 
a kisgyermekek nevelését. Maguk is édes-
anyák, nagymamák. Róluk szól írásunk.

A Budai út 14-es számnál az utcáról be-
nézve csak a színes üvegtábla jelzi, itt óvoda 
működik. Gyümölcsfák, magaságyás, kom-
posztáló. Málnás, egy kis ribizlis, sok virág. 
A fák árnyékában két méretes homokozó. 
Épített környezet helyett farönkök, kövecs-
kék, tágas, mozgásra hívogató domboldal.

A három pedagógust arra kértem, hogy 
mondjanak pár szót magukról.

Kiss Róbertné Zsuzsi, 
intézményvezető:
Életemet a családom, az 5 unokám és 

a rám bízott gyermekek óvodai nevelése 
tölti ki. A határtalan gyermekszeretetem 
tart még mindig ezen a szép, de nehéz 
pályán, immár 45. éve. Boldog vagyok, 
hogy nyugdíjas éveimre rátaláltam a 
Waldorf-pedagógia szellemiségére.

Szeretném, hogy az ide járó gyerme-
kek egészségesen, harmonikusan, bol-

dogan, szabadon éljék óvodai életüket, 
gyermekkorukat.

Délutános óvodapedagógusként őr-
zöm a Gyöngyharmat ovisok álmait.

Pollák-Tóth Annamária, 
csoportvezető óvónő:
A Waldorf pedagógiával több mint 10 

éve, a gyermekeim születésekor ismer-
kedtem meg és először szülőként ta-
pasztaltam meg ennek a pedagógiának a 
biztonságot adó, szeretetteljes, alapvető 
képességeket finoman kibon-
takoztató és közösségépítő 
szemléletét és gyakorlatát. 
A tanuló évek és a Waldorf 
óvónői munkám pedig csak 
megerősítette bennem, hogy 
a pedagógiai munka gyönyö-
rű hivatás.

Célom, hogy a gyerekek 
szeretetben, érzelmi bizton-
ságban, a koruknak megfe-
lelő, támogató és egészséges 
határokat adó környezetben 
fejlődhessenek, minél több 
időt töltve a természetben. 
Az óvónői munka központi 

eleme az önnevelés, mivel a ránk bízott 
gyermekek számára mi vagyunk a fel-
nőtt minta az óvodában. Szeretnék olyan 
óvónője lenni a Gyöngyharmat óvodá-
nak, aki építő értékeket közvetít, öröm-
mel fordulnak hozzá a gyermekek és a 
szülők is.

Földesy Judit (Juca), 
dajka, gazdasszony:
Vezetem az óvodánk háztartását, segítem 

az óvónők munkáját, dajkálom a gyermeke-
inket. Tanárként dolgoztam, majd lányaim 
születése után kisgyermekekkel szerettem 
volna foglalkozni. Egy otthonos, gyermek-
központú helyet kerestem, így találtam rá 
a pilisborosjenői Waldorf óvodára. Három 
éve csatlakoztam a közösséghez. 

Mi most a legaktuálisabb feladatotok?
Tizenkét  iskolába készülő gyermekünk 

van, utolsó félévük a „csemetemunkával” 
telik.  Ehhez a szülőkkel együtt festettünk 
növényekkel gyapjúfonalat, a gyerekek pe-
dig körmöcskéznek, szőnek, fonnak, saját 
kezükkel készítik el a tarisznyájukat és a 
manóházikójukat.

Március második hétvégéjén tartunk 
egy „Kert Ébresztő Napot", ahol a családok 
együtt szépítik meg a tél után a kertet: met-
szenek, ültetnek, kerti játékokat javítanak. 
A tartós reggeli melegek érkezését köve-
tően már az egész délelőttöt kint töltjük a 
gyerekekkel a kertben.

Verba Judit

Pedagógusok a Gyöngyharmat 
Waldorf Óvodában

Kik az óvónők a gyermekeink körül?

Récey Luca, Pollák-Tóth Annamária, Kiss Róbertné Zsuzsi, Földesy Judit, Gogolák Anita. A két óvónőnk és a dajkánk 
mellé a segítőnk, Gogolák Anita érkezik heti két napon, és hospitálását tölti a jövő tanévtől várhatóan negyedik 
óvónőnk, Récey Luca.

A szülők festették, a gyerekek gombolyították a csemetemunkához 
előkészített gyapjúfonalakat. 

Nevelés
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Ifjúság

Az EU közvetlenül támogatja az 
ifjúság nemzetközi mozgását

A Europe Direct feladata az EU népsze-
rűsítése, és az állampolgárok életét, EU-n 
belüli mindennapjait érintő megannyi kér-
dés megválaszolása Magyarországon 17, 
Európa-szerte 424 helyi irodán keresztül. 
A Europe Direct képviselője bátorított arra, 
hogy szükség esetén a Europe Direct csa-
tornáin tájékozódjunk más EU-s országok 
munkavállalási, társadalombiztosítási, há-
zassági vagy bármely egyéb szabályai felől. 
A Europe Direct helyi irodái nagyjából me-
gyei szerveződésűek, a pilisborosjenői pol-
gárok a pest@europedirect.hu címhez 
fordulhatnak, és az edpest.weebly.com 
címen tájékozódhatnak.

Az EURODESK Hálózat egy olyan, az 
Európai Bizottság támogatásával műkö-
dő európai ifjúsági információ-szolgáltató 
hálózat, melynek az Európai Unió tagálla-
maiban, valamint Norvégiában, Izlandon, 
Liechtensteinben, Törökországban és 
Grúziában (Georgia) több mint 1500 regi-
onális és helyi partnere van. Az ezekben az 
irodákban dolgozó szakemberek fiatalok-
nak és a velük foglalkozóknak nyújtanak 
telefonos, e-mailes és személyes informá-
ció-szolgáltatást az európai oktatási, kép-
zési és kulturális kérdésekről. Az Eurodesk 
partnerszervezetei olyan civil szerveze-
tek, amelyek célközönsége elsősorban a 

fiatalok, és számukra kínálnak különböző, 
többek között tájékoztató, információs és 
tanácsadó, fejlesztő és felvilágosító szol-
gáltatásokat. Magyarországon 24 ilyen 
helyi Eurodesk partneriroda működik, a 
hozzánk látogató veresegyházi TÁMASZ-
PONT-MOPKA 2012-óta tagja a hálózatnak.

Az EURODESK Hálózat talán legérdeke-
sebb küldetése, hogy az európai fiatalok 
számára hozzáférhetővé tegye, velük meg-
ismertesse az európai mobilitási lehetősé-
geket, vagyis azokat a programokat, ame-
lyekkel a fiatalok tanulás vagy önkéntes 
munka céljából az EU finanszírozásával 
más országokba juthatnak el. A progra-
mokon résztvevő fiatalok más országok 
nyelvét, kultúráját, az ott élőket megis-
merve, megtanulnak idegen környezetben 
eligazodni, boldogulni, sokszor életre szóló 
barátokat szereznek, de mindezt úgy, hogy 
a biztonságukat érintő vagy jogi jellegű 
problémákkal bármikor fordulhatnak a 
program szervezőihez. Az Erasmus+ prog-
rammal és az Európai Szolidaritási Testület 
szervezésében már sok éve jutnak el ma-
gyar fiatalok külföldre, akik videóüzenet-
ben mesélték el nekünk valóban lelkesítő 
élményeiket. De jó lehetőség az utazásra a 
DiscoverEU vasúti utazási pályázat is.

Az ifjúsági programokról az eurodesk.
hu oldalon érdemes tájékozódni, de az 
EURODESK Hálózat magyarországi képvi-
selői a konkrét kérdésekre közvetlenül is 
szívesen válaszolnak. Az EU ifjúsági prog-
ramjai egyébként az europa.eu/youth/
home_hu lapról érhetők el. A 2022-es 
programok nagy része tavasz folyamán fo-
lyamatosan válik elérhetővé.

Fazekas Balázs

2022 az ifjúság éve az Európai Unióban. Ennek jegyében, az EU ifjúsági programjai-
nak népszerűsítése céljából érkezett Tömöri Balázs polgármester meghívására 2022. 

február 24-én Pilisborosjenőre Dorka Áron, a Europe Direct Pest képviselője, valamint 
Pozsonyi Fanni, Maczó József és Hazay Levente, az EURODESK Hálózat és annak egyik 

koordináló szervezete, a TÁMASZPONT-MOPKA képviseletében.

Fiatalok, lássatok világot! –EU-s programokat ismerhettünk meg 
Pilisborosjenőre látogató vendégeinktől
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Fogjunk össze a menekültek 
megsegítésében!

Ebben a lapszámban eredetileg arról szerettem volna írni, hogy milyen típusú prob-
lémákkal kereshetik fel szolgálatunkat, milyen fajta ügyekben járunk el, mikor milyen 

feladatokat végzünk. Ezeket a feladatainkat továbbra is el kell látnunk, de most háttérbe 
szorította az Ukrajnát ért háborús támadás. 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat hírei

Szolgálatunknak az ukrán 
háború kitörése óta folyamatos 
elfoglaltságot jelent az adomá-
nyok gyűjtése, szortírozása és 
eljuttatása a határhoz és a hely-
ben szállást kapott menekül-
tekhez. Először a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Pilisborosje-
női Csoportja, Heves Ilona ve-
zetésével kezdeményezte a hét-
végi adománygyűjtést, melyhez 
csatlakoztunk, és melynek ke-
retében nem várt mennyiségű 
adomány gyűlt össze. Ennek 
egy részét a rákövetkező hétfőn 
Berkes Krisztináék és Somfai 

Viktor juttatták el a gyűjtőpon-
tokra. Csütörtökön még négy 
autó indult Sanics Tibor, Som-
fai Viktor, Csiky Péter és Kató 
Ernő vezetésével. Visszafelé 
menekülteknek segítettek el-
jutni különböző befogadó pon-
tokra. Biztosan volt több civil 
megmozdulás is. A Máltaiak 
koordinálják a menekültek be-
fogadását a közeli Csobánkán. 
Köszönjük mindenkinek a segí-
tő szándékot, időt, energiát! 

Azóta is folyamatosan érkez-
nek adományok részben a Fő 
út 30 (Faluház/Könyvtár/ Mű-

velődési ház) épületében 
lévő ideiglenes irodánkba 
(H-SZ-P 8.00-14.00, K-CS 
12.00-18.00) 30-4934836, 
részben pedig az Iskola 
utca 2-be, ahol a Máltai-
ak minden nap 14-18-ig 
ügyeltek, és fogadták az 
adományokat. A máltai 
önkéntesek csomagolták, 
dobozolták a beérkezett 
adományokat, így azok 

már felcímkézve jutottak el az 
elosztó pontokra. Továbbra is 
várjuk adományaikat! Sajnos 
a hírekből azt a következtetést 
vontuk le, hogy még hónapo-
kig szükség lehet a segítségre. 
Pénzadományt is átveszünk a 
Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat és a Máltai Szeretetszol-
gálat nevében is. Eddig csak 
egy családdal van rendszeres 
kapcsolatunk, akiket sok falu-
beli segítségével igyekszünk 
megfelelő ellátáshoz és mun-
kához juttatni. A következő 
hetekben a helyben segítségre 
szorulók számának növekedé-

sével számolunk. Így továbbra 
is várjuk az innivalókat, azon-
nal fogyasztható élelmiszere-
ket, főleg női és gyermekruhá-
kat, tisztálkodó- és babaápoló 
szereket, készpénzt és mun-
kaajánlatokat! Akármilyen kis 
hozzájárulás is nagyon sokat 
jelent. 

Ne feledkezzünk meg azok-
ról sem, akiket most a hirtelen 
áremelkedések a legérzéke-
nyebben sújtanak. Nagyon 
megható, hogy ügyfeleink is ön-
zetlenül segítenek, de tudjuk, 
hogy az ő életüket is nehezíti a 
háború gazdasági hatása. Nekik 
is szeretnénk segíteni az alábbi 
módon: A 2097 Csoport Egye-
sület számlaszámára - Mag-
Netbank 16200223-10154337 
- továbbra is várjuk adománya-
ikat, vagy személyesen az iro-
dánkban átvételi elismervény 
ellenében. Ugyanerre a szám-
laszámra utalhatnak az ukrán 
menekülteknek is. Ebben az 
esetben a megjegyzés rovatba 
írják be: „segítség a menekül-
teknek”!

Segítsük közösségünk tagja-
it és a befogadott családokat! 
Sok-sok hálával: 

Erzsi és Magdi

fotó: Guti Bíbor

Intézményeink
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A COVID világjárvány még be sem 
fejeződött, kezdetét vette Ukrajnában a 
háború. Felnőttekben és gyerekekben 
egyaránt megfogalmazódik a félelem és a 
tehetetlenség érzése. Hogyan segíthetjük 
a szorongás csökkenését, mit lehet 
egyáltalán mondani a gyerekeknek a 
kialakult helyzetről?

A Hintalovon Alapítvány Facebook-
oldalán hiteles és érthető szakmai anyag 
érhető el a témakörben. Az összefoglaló 
fő vonala, hogy a gyerekeknek joguk van 
a saját életkoruknak megfelelő formában 
tisztában lenni azzal, mi történik körülöttük. 
Ha a gyerek érdeklődik, válaszoljunk a 
kérdéseire, beszélgessünk vele a felvetett 

témáról. Nehéz megnyugtató válaszokat 
adni, mert mi felnőttek sem tudjuk, hogyan 
alakul a helyzet, és aggódunk. 

A beszélgetés, az egymásra figyelés, a hit, 
a közösség támogató ereje megnyugvást 
nyújthat a háborgó léleknek. A helyzet 
alkalmat adhat a családoknak, hogy olyan 
témákról kezdeményezzenek beszélgetést, 
amelyek a rohanó hétköznapokban 
nem feltétlenül jönnek szóba. Ilyen 
téma a saját helyzetünk átértékelése, 
a biztonság szerepe, az együttérzés, a 
hit és a remény. A nagyobb gyerekeket 
bevonhatjuk az adománygyűjtésbe, együtt 
kereshetünk segítő szervezeteket, így ők is 
a segítségnyújtás aktív részesei lehetnek. 

Ebben a nehéz időszakban forduljunk 
egymás felé kíváncsisággal, kellő 
empátiával és nyitottsággal! A szeretet 
és az egymásról való gondoskodás most 
különösen fontos.

Ha szeretne részt venni a Pilisborosjenő 
Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálatnál térítésmentesen igénybe 
vehető pszichológiai tanácsadáson, kérem, 
jelezze igényét az alábbi telefonszámon: 
06-30-85-85-960

Bízva a legjobbakban, 

Petromán Anikó 
tanácsadó szakpszichológus

Hogyan lehet beszélgetni 
a háborúról?

Pszichológus tanácsai szülőknek
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Február elején óvodánkban egészségvé-
delmi/fogápolási hetet tartottunk.  A har-
cias kisegér meséjét meséltük a gyerekek-
nek. Fogtündért, és tejfogtartó dobozokat 
barkácsoltunk. A mozgást és matematikai 
nevelést is ehhez a témához igazítottuk, 
illetve az egyik kisgyermek fogorvos édes-
apja is ellátogatott hozzánk, hogy a gyere-
kekkel a fogmosás fontosságáról beszél-
gessen. 

Medvehét: 
A hagyományok szerint, amikor a medve 

február 2-án kibújik a barlangjából, eldől, 

hogy közeledik-e már a tavasz. Ha meglátja 
az árnyékát és megijed, visszabújik és foly-
tatja téli álmát. Ellenben, ha felhős az ég, és 
a mackó az árnyékát nem találja, már kez-
dődik a tavasz.

A Medve-napra, mint az egyik kiemel-
kedő zöld ünnepre az óvodánk minden 
évben egy teljes héten át tartó projektet 
épít. Ezeket a programokat a gyerekek 
mindig izgatottan várják, hiszen többek 
között ilyenkor behozhatják a kedvenc 
plüssmackójukat, amelyekből kiállítást 
rendezünk. Környezeti nevelés keretein 
belül idén sok ismeretet szereztek a gyer-
mekek a barna-, illetve a fekete medvéről, 
a jegesmedvéről, valamint a pandákról. A 
kicsik sok érdekességet hallhattak az álla-
tok élőhelyéről, táplálkozási szokásaikról 
és természetesen a megjelenésükről is.

Elmeséltünk, majd eljátszottunk egy ara-
nyos mackós történetet németül, melynek 
címe: Goldlöckchen und die drei Bären 
(Aranyfürtöcske és a három medve).

A továbbiakban készültek medve for-
májú sütemények és kekszek, melyeket a 
gyerekek örömmel díszítettek mazsolával. 
Tehát az idei medve-projektünk is ese-
ménydúsan és vidáman telt el.

A gyerekek által talán az egyik legjobban 
kedvelt óvodai időszak a farsangi ünnep-
kör. Nem is csoda, hiszen tele volt ez a pár 

hét most is színekkel, énekekkel, mókás 
játékokkal, jelmezekkel. Nem csak a mulat-
ság napja izgalmas ilyenkor, hanem már az 
azt megelőző készülődés is meglepetése-
ket tartogat. Így volt ez most is. Rengeteget 
barkácsoltunk. Készültek bohócok külön-
böző technikákkal, díszes sisakok, álarcok, 
szemüvegek, nyakláncok, lufis képek… A 
mozgás is farsangi hangulatban telt: hol 
lufival, hol labdával zsonglőrködtünk. Az 
iskolaelőkészítő feladatok sem lehettek 
farsang tájt unalmasak. Egy kis szín és né-
hány bohóc bármelyik óvodást elvarázsol-
ja:

Mikorra elérkezett a mulatság napja, ad-
digra sok új éneket, verset tanultak a gyere-
kek. Ezekre táncoltunk, székfoglalóztunk, 
seprűt táncoltattunk aznap. Reggeltől jel-
mezben voltak az óvodások, és érdekes, já-
tékos feladatokkal vártuk Őket. Labdacélzó 
játék, pecázás, hajóvezetés, toronyépítés 
sportpoharakból, pingponglabda-fújás és 
ezekhez hasonló érdekességek kötötték le 
a figyelmüket. De természetesen nem ma-
radhatott el a jelmezbemutató sem, de a 
tejszínhabnyaló-, vaníliáskarikaevő-, vagy 
málnaszörpivó verseny sem, no meg a far-
sangi fánk ebédre. 

Petkovicné Wágner Anikó

Jégen járó Január, 
fagyot fújó Február…

Óvodai hírek

Intézményeink
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Ősszel benépesül 
a bölcsőde

Április végén, május elején megtörté-
nik az épület műszaki átadása. A beren-
dezéshez szükséges eszközök listáját a 
hivatal pénzügyi vezetőjével elkészítet-
tük, az árajánlatok bekérése folyamat-
ban van. Az udvari játékokra, a pancso-
lóra is komoly hangsúlyt fektetünk, hogy 
szeptemberben már megfelelő környe-
zetbe érkezhessenek a gyermekek. A fák, 
bokrok, sövények kiválasztásánál fontos 
szempont, hogy egészségre ártalmatlan, 
mutatós, árnyat adók legyenek. Az épü-
letben két, világos, tágas csoportszoba, 
közös öltöző és fürdőszoba, melegítő 
konyha, raktárak, mosókonyha, a dolgo-
zók számára nevelői szoba, öltöző, tea-
konyha található. 

A két csoportszoba előtti teraszon le-
hetőség lesz kint altatni a gyermekeket. 
A játékok kiválasztásánál figyelembe 
vettük a bölcsődei előírásokat, melynek 
három fő szempontja van: esztétikai, 
egészségügyi és pedagógiai. Ez utóbbi 
ismérvei:

• minden tevékenységformához le-
gyen megfelelő játékszer;

• a játék színe, formája, nagysága kelt-
se fel, és tartsa ébren a gyermek ér-
deklődését,

• többfajta tevékenységre lehessen 
használni,

• legyenek más nemzetek szokásait 
tükröző játékok,

• legyen szempont a nemek közötti 
egyenlőség elvének betartása.

Az alapjátékok a bölcsődében: ját-
szókendők, labdák, babák, könyvek, 
mozgásfejlesztő eszközök. 

A beépített bútorok lehetőséget biz-
tosítanak a gyermekeknek a „bekuc-
kózásra”, a játékok, eszközök megfele-
lő tárolására. 

A tervezettek szerint a bölcsőde az 
óvodával megegyezően reggel 6-tól 
17.30-ig tart majd nyitva. Az előzetes 
jelentkezéseket a megfelelő nyom-
tatvány kitöltésével és annak eljutta-
tásával április 15-ig várjuk a bolcso-

de@pilisborosjeno.hu email címre.  A 
jelentkezési lapok az óvoda mindkét 
épületében kihelyezésre kerülnek, de 
a védőnőktől és a hivatal ügyfélszol-
gálatán is kérhető. Innen a QR kód 
segítségével letölthető.  A gondozási és 

étkezési térítési díjakat a kép-
viselő-testület határozza meg 
a következő ülésén (lapzárta 
után, március 18-án), melyek-
ről az önkormányzat honlapján 
tájékozódhatnak majd. 

Terveink között szerepel, 
hogy az épület átadásakor a 
község lakói belülről is megte-
kinthetik az új intézményt.

Metzlerné Kutvölgyi Eszter

Előreláthatóan Pilisborosjenőn 2022 szeptemberében megnyitja kapuit a bölcsőde, 
amely 20 hetes kortól 3 éves korig várja a gyermekeket. 

 Előzetes igényfelmérés indul – kérjük, hogy jelentkezzenek!
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Mozgalmas heteket 
tudhatunk magunk mögött

Német 
versmondó verseny

Nagy örömünkre végre jelenléti ver-
senyt rendezhettünk. A több mint 60 lelkes 
résztvevő dicséretet érdemlő teljesítményt 
nyújtott. Különösen a másodikosok pro-
dukciója nyerte el a zsűri tetszését, akik 

tavaly hónapokig online tanulásra kény-
szerültek. Idén a solymári iskola rendezi 
a területi fordulót. Továbbjutóink, akik ki-
emelkedően szerepeltek: Győri-Szabó Ber-
nadett 1.b, Galgóczi Jázmin 2.a, Thuróczy 
Olivér 2.a, Fazekas Bernadett 2.a, Glofák 
Zsófia 2.a, Molnár Marvin 2.b, Bajkó Panna 
3.a, Fazekas Petra 3.b, Tóth-Barkóczi Nóra 
4.a, Kövécs Krisztián 4.b, Pavluska Léna 5.b, 
Bognár Dóra 6.b

Gratulálunk, sok sikert kívánunk a követ-
kező versenyre!

Kazinczy eredmények

A Kazinczyról elnevezett Szép magyar 
beszéd verseny nagy múltra tekint vissza, 
mely az eltelt öt évtized során or-
szágos mozgalommá vált. Isko-
lánkban is minden évben lelkesen 
készülnek rá a gyerekek, peda-
gógusok egyaránt. Tanítványaink 
szerencsére szeretnek olvasni, 
sőt szeretik magukat megmutat-
ni is. Az iskolai megmérettetésre 
február 2-án került sor, melyen a 
harmadik és negyedik osztályosok 

vettek részt. Az első körben egy előre, sza-
badon választott 20–21. századi magyar 
szépirodalmi alkotás részletét olvasták fel 
a gyerekek, majd egy kötelező szöveg felol-
vasásán keresztül mutatták be a tehetségü-
ket. Azonban a verseny inkább jó hangula-
tú bemutatóvá változott, hiszen a tanulók 
nemcsak magukért, hanem egymásért is 
izgultak. Ilike néni és Kati néni sok hasznos 
tanáccsal látta el őket, melyet már az első 
felolvasások során is igyekeztek beépíteni 
az előadásukba.

A zsűrinek nem volt könnyű dolga, mi-
vel mindenkitől színvonalas, élményszerű 
előadásokat hallhattak. Szívet melengető 
érzés, hogy tanulóink örömüket lelik az 
olvasásban, és fontos számukra a köny-
vek szeretete. Mindkét évfolyamon két-két 
arany helyezést osztott ki a zsűri. 3. évfo-
lyam: Fazekas Petra, Kalovits Léna, 4. évfo-
lyam: Dombovits Dalma, Cech Jázmin

Szépíró
Február elején szépíró versenyt rendez-

tünk a legkisebbeknek, ahol az elsősök 
megmutathatták, hogy az eddig tanult be-
tűket milyen szépen kerekítik, kötik, ívelik. 
Nem volt könnyű dolguk, hiszen sokat vol-
tak karanténban, az írás tudományát pedig 
nem is olyan egyszerű elsajátítani. Csodás 
munkák születtek, gyémánt díjban 3 fiú ré-
szesült, igazán kiemelkedő írásával. A má-
sodikosoknak kisebb szövegrészt kellett 
másolniuk, nekik jóval nehezebb dolguk 
volt, de kitettek magukért és fantasztiku-
san szép és igényes munkákat kaptunk tő-
lük, itt 5 gyémánt díjazott született.  Nagy 
öröm látni, ahogy fejlődnek és ügyesednek 
a legkisebbjeink,  és nem győzzük hangsú-

lyozni nekik, milyen fontos, hogy szépen 
és pontosan dolgozzanak, hiszen ez is őket 
tükrözi. 

ÖKO hírek

 
A 2021/22-es tanév első felében szep-

tember végétől kezdődően közel minden 
héten begyűjtöttük az iskola osztályai által 
gyűjtött műanyag és papír hulladékot, vala-
mint külön a joghurtos poharakat. Mindezt 
azért, hogy a gyerekeket egy verseny ke-
retében ösztönözzük a szelektív hulladék-
gyűjtésre. 

Az iskola összesen 52,5 kg hulladékot 
gyűjtött az első félévben. Ebből 29 kg papírt 
és a poharakkal együtt 22,5 kg műanyagot, 
összesen 2475 db joghurtos poharat sike-
rült külön gyűjteni. A verseny során tilos 

volt a gyerekeknek az iskolába bár-
milyen hulladékot otthonról beszál-
lítani, így az iskolában keletkező hul-
ladékot igyekeztünk kezelni. Az első 
helyezett az alsó és a felső tagozat-
ban is szabadnapot kapott. Az ered-
ményhirdetés keretében kiosztásra 
kerültek a szelektív hulladékgyűjtők 
is azon osztályok számára, akiknek 
nyitott, nem megfelelő szemetesük 

Válogatás iskolai híreinkből

Oktatás
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volt, vagy ahol a szemeteseket pótolni kel-
lett. Az új rendszert az eredményhirdetés-
sel párhuzamosan ismertettük, melynek 
szempontrendszerét az osztályok kinyom-
tatva is megkapták. Szemétbe akadt állatos 
plakátok kerültek kinyomtatásra, valamint 
felkerültek a lépcsőmatricák a túlfogyasz-
tásra, hulladéktermelés csökkentésére 
való érzékenyítés keretében. Rajzszakkö-
rön a diákok elkészítettek egy hatalmas 
bálna installációt, amelynek gyomrából 
műanyag hulladék látszódik. Ez szintén az 
érzékenyítés elemeként az aulába került 
kifüggesztésre. Kihelyezésre került 7 ki-
sebb méretű gyűjtő az almacsutkák számá-
ra a folyosókra, bejáratok mellé, illetve az 
ebédlőbe, amelyeket a helyi lovardáknak 
tudunk átadni, illetve a komposztálóba 
kerülnek. Az udvarra 3 kültéri szemetest 
vásároltunk. A rendszer átalakítása és a 
folyamatban lévő érzékenyítő programok 
reményeink szerint segítik az iskolát 
a nulla hulladék felé vezető úton, va-
lamint a gyermekeknek a probléma 
megértését, illetve a kérdésben egyé-
ni felelősségük fontosságát.

Egyesület

 Saját sportegyesülete van az isko-
lának! Az alapítás célja, hogy egye-
sület segítse az egészséges életmód 
kialakítását, a szabadidős sportte-
vékenységet, a mindennapos tes-
tedzést, az utánpótlás nevelést. Arra 
törekszik, hogy személyes és társas 
élményük legyen a mozgásos játék, 
a versengés öröme. Tevékenységével segíti, 
hogy a sportolók megbecsüljék társaik tel-
jesítményét, felismerjék a testnevelés és a 
sport egészségügyi és prevenciós értékét, 
a rendszeres fizikai aktivitás a magatar-
tásuk részévé váljék. A játék- és a sportte-

vékenység során élményként éljék meg a 
jó teljesítményt, a kollektív sikert. Szemé-
lyiségvonások fejlesztése során segítse a 

félelem leküzdését, a szabályok betartását, 
az összpontosítást, a céltudatosságot, a 
nehézségek leküzdését, a kudarc tűrését, 
a természet szeretetét, a környezetkímélő 
magatartást. A céljai elérésére és a felada-
tai hatékonyabb ellátására, valamint az 
erőforrásai jobb kihasználására a Pilis-
borosjenői Német Nemzetiségi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával 
„Együttműködési megállapodás”-t kötött.

Hatalmas köszönet az alapítóknak és dr. 
György Péter ügyvédnek. 

Hajrá Kevély DSE!
 

Farsang

Február a bolondozás, a mulatozás idő-
szaka, nem volt ez másképp az iskolában 
sem.

Sajnos a vírus miatt osztályszinten zaj-
lott a mulatozás, de azért bőven volt a 

gyerekeknek és nekünk felnőtteknek is 
meglepetésben részünk. Az aula a tenger 
élővilágává alakult át; medúzák, teknősök, 
halak úszkáltak a korallok és a tengeri csil-
lagok között. A gyerekek jobbnál jobb jel-
mezeket öltöttek magukra, amiből a taná-

rok sem maradhattunk ki!
Mi, tanárok halakká változtunk át és 

igyekeztünk más vizek felé terelgetni 
a gyerekeket a cápa elől. A nap mula-
tozással, játékokkal, evéssel-ivással 
telt és limbózással ért vé-
get.

 
Könyvajánló

Tavaly volt az első ilyen, 
amiben a február 14 misz-
tikumából az ajándékozást 
megtartva, a könyv vette 
át a főszerepet. Azonban a 
törekvés nem teljesen új, 
mert a kortárs gyermeki-

rodalmat szorgalmazók néhány 
éve könyvajándékozási napként 
ünneplik e napot. A szlogen: 

Ajándékozz! Cserélj! Ajánlj!
Egész nap zajlódhatott a csere, de ki-

emelt helyszínek és időpontok is voltak, 
például az aulában a nagyszünetben, a 
könyvtárban és az osztályokban, az aznapi 
magyarórákon vagy osztályfőnöki órákon.

Szeretnénk, hogy szabad áramlása le-
hessen a könyvnek, a diákokra bízva 
a benne megbújó lehetőséget egy 
gesztusra vagy meglepetésre és nem 
utolsóként az olvasásra. Azonban, 
hogy nyomon követhető is legyen, az 
osztályfőnökök önkéntesség alapján 
válasszanak ki egy-egy könyvfor-
galom számlálót, akik a névsorban 
regisztrálták az önszorgalomból 
történő könyv ajándékozókat, cse-
rélőket és ajánlókat. A buszmegálló 
könyvmegállóvá alakult,  levehetnek 
a polcról, illetve feltehetnek rá köny-
veket. Tavaly a résztvevőknél felpör-
gött a könyvtári élet és egy olvasási 
hullám hetekig kitartott, bízunk ben-

ne, hogy hozhat nagyobb hullámokat, akár 
életre szólóan.

Kérjük, támogassa iskolánk Nebuló Ala-
pítványát
adója 1%-ával!
A Nebuló Alapítvány adószáma:
18677557-1-13
Segítségét hálásan köszönjük!
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Hírek röviden
KORMÁNYABLAKBUSZ TELEPÜLT KI 
PILISBOROSJENŐRE

2022. március 10. napján 9:00 – 13:00 kö-
zött a pilisvörösvári okmányiroda mobil 
kormányablakbusza fogadta a lakosokat 
a Polgármesteri Hivatal parkolójában. Na-
gyon sokan vették igénybe a szolgáltatást,  
ezt jeleztük a kormányhivatal felé és kér-
tük, hogy negyedévenként települjön ki a 
szolgáltatás.

GONDNOKSÁGI ÉLETKÉPEK

Keddenként lakossági bejelentések alap-
ján faápoló munkák zajlanak rügyfaka-
dás előtt, hogy a magántulajdonokat és 
a vezetékeket védjük. Az ELMŰ is járt a 
falunkban, a Budai úti fákon nyiladékot 
vágtak a vezetékekhez, az utólagos faápo-
lásról mi fogunk gondoskodni.

Folytatódott a gondnokság udvará-
nak rendbetétele is, további parkoló-
helyek létesülhetnek ott a közeljövőben. 
Ezzel párhuzamosan a gondnokság mun-

katársai nagy gondot fordítottak a Falu-
ház környékére is a március 16-i rendez-
vények miatt.

A Gesztenyés pihenő témájában is 
volt megbeszélés a Tervtanáccsal, arra 
jutottunk, hogy a kiviteli terv befejezését 
(80%-os), mindenképp most megrendel-
jük, hogy tudjuk egyáltalán, hogy milyen 
nagyságrendű pályázatokat kell hozzá ke-
resni a menet közben elszállt építőanyag 
árak miatt. 

A VEKOP közlekedésfejlesztési pá-
lyázat kivitelezéséhez indikatív áraján-
latok érkeztek, jelenleg az engedélyekre 
várunk, azok megérkezése után közbe-
szerzést írunk ki.

A bölcsődeépítéshez szükséges háló-
zatfejlesztést az ELMŰ elvégezte, a műsza-
ki átadás lapzárta idején zajlik. Az épületet 
várhatóan március végén kötik rá a háló-
zatra. Az épület ütemterv szerint épül, a 
víz és csatorna terveket várjuk, utána ezek 
kivitelezésére kérünk be árajánlatot.

A tornaterem végfázisba érkezett, a 
gépészetet elindították és az oktatása is 
megtörtént. Lapzártakor a csatorna fe-
lülvizsgálata van folyamatban, ugyanis a 

kivitelezés során a csatorna több ponton 
megsüllyedt és a műszaki ellenőr a kriti-
kus pontokon hibajavítást írt elő.

Csomagautomata elhelyezése kapcsán 
keresett meg minket egy szolgáltató, az 
esetleges szerződéskötésben az vezérel 

minket, hogy vélhetően versenytársak is 
megjelennek, és akkor az Egészségház al-
jában, a posta közelében olcsó csomagát-
vételi pont alakulhatna ki.

A külső településrészen többszöri ne-
kifutásra, több helyszínt megvizsgálva se 
találtunk az elnyert sportpark elhelyezé-
sére alkalmas terület, ezért Lazarethen az 
Őzláb-Százszorszép utcák kereszteződé-
sében fogjuk lerakni.

AKTUÁLIS ÁLLÁSHIRDETÉSEK  
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐVEL

Részletek a pilisborosjeno.hu-n.

• Reichel József Községi Könyvtár és 
Művelődési Ház intézményvezető  
- április 29.

• Óvodavezetői (magasabb vezetői)  
pályázat - március 31.

• Bölcsődei karbantartó - április 8.
• Bölcsődei kisgyermekgondozó, -nevelő 

- április 8.
• Bölcsődei dajka - április 8.
• Bölcsődei konyhai dolgozó - április 8.

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

Impresszum – Pilisborosjenői Hírmondó  Pilisborosjenő Község Önkormányzatának  kiadványa

Fotók (ha külön nem jelezzük): Frivaldszky Bernadett, Kádár Viktor, Tömöri Balázs
Szerzők: Antonovits Bence, Bozsódi Borbála, Bubik Szabolcs, Czöndör Ádám, Darabos 
Eszter, Dienes Dóra, Dömötörfy Zsolt, dr. Horti István, Fazekas Balázs, Frivaldszky Ber-
nadett, Klinger Magdolna, Komlós Erzsébet, Lovag Melinda, Metzlerné Kutvölgyi Eszter, 
Petkovicné Wágner Anikó, Petromán Anikó, Perlinger Györgyi, Tömöri Balázs, Varsányi 
Zsuzsa, Verba Judit, Wilheim Péter Nyomda: B32 Nyomda Kft.   
Felelős vezető: Deák Kinga   E-mail: szerkesztoseg@pilisborosjeno.hu

Mozaik
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„Az én Borosjenőm"

 „Az én Borosjenőm” címmel Takáts 
Márton festményeiből nyílik kiállítás áp-
rilis 22-én a Faluházban.

Takáts Márton művészcsaládba szü-
letett 1971-ben. Szülei pilisborosjenői 
iparművészek: édesanyja Bartha Ágnes 
ötvös, édesapja Takáts Zoltán kovács. 
Dédapja szobrász, nagyszülei festők vol-
tak. Tanulmányait a Magyar Képzőmű-
vészeti Főiskola képgrafika szakán vé-
gezte. Pályája első felében mélynyomású 
grafikákat, akvatintákat, metszeteket és 
rézkarcokat készített. Tizenhat évnyi 
grafikai munkásságot követően kezdett 
festeni, 2006 óta főleg ezzel foglalkozik. 

A festmények egy személyes vizuális 
napló részét képezik, amely ciklusnak a 
művész a „Tűnő időm nyomában” címet 
adta. Képein hagyományos klasszikus 
témák jelennek meg: városi látképek, ut-
carészletek, enteriőrök, műterem részle-
tek, portrék. Csupa olyan helyszín vagy 
személy, ami valami módon fontos sze-
repet játszott a művész életében. 

A Faluházban kiállított festményeken 

a bennünket körülölelő vidéket, kerte-
ket, műtermeket, a köztünk élő művé-
szeket láthatjuk. A mi Borosjenőnket a 
művész szemén keresztül. 

Mindenkit szeretettel látunk április 
22-én 18 órakor a kiállítás megnyitóján!

Könyvtári hírek
Az új könyvek listáját megtalálják a hon-

lapunkon: muvhaz.pilisborosjeno.hu
Lehetőség van könyvtárközi kölcsönzés-

re, amit személyesen lehet kérni vagy
emailben: konyvtar@pilisborosjeno.hu
A könyvtárban a következő folyóiratokra 

fizettünk elő: Nők Lapja, Nők Lapja
Egészség, Képmás Magazin, GEO, Otthon, 

Lakáskultúra, Otthonok és Kertek,
Magyar Turista, Turista Magazin, BBC 

History, Magyar Krónika, Magyar
Narancs, Biokultúra, A Szív
A lapokat nem csak helyben lehet olvasni, 

hanem ki is lehet kölcsönözni őket. A
korábbi lapszámok a könyvmegállóból 

ingyen elvihetők.

Szeretnék Könyvtári esték címmel havi 
rendszerességgel írókat, előadókat hívni a 
könyvtárba. Lehet szó irodalomról, tudo-
mányról, kertészkedésről vagy más izgal-
mas érdekes témákról. Áprilisban Simon 
Tamás tart előadást, de ennek pontos idejét 
később pontosítjuk.  A falunkban élő  Simon 
Tamás szerkesztette a Magyarország és a 
világűr című kötetet és ennek apropóján 
tartana egy előadást. 

Rákövetkezően pedig Schäffer Erzsébet 
lesz vendégünk május 5-én, csütörtökön 18 
órától.

Takáts Márton kiállítása a Faluházban

Könyvújdonságainkból

Térey János: A Nibelung-lakópark

Térey János nagy ívű verses drámatrilógi-
ája, az életmű egyik mérföldköve 2004-ben 
jelent meg, azóta emlékezetes színházi előa-
dás és ennek nyomán film is készült belőle a 
Krétakör társulatával.

„A tompa moraj már az összeomlás
Előjele volt... Aztán jött a szélvész:
A végrobajlás légörvényt kavart;
Rengett a föld, acél, üveg csörömpölt,
A por mindent, de mindent elborított,
És aztán síri csönd lett.
Valahányan,
Akik csak ott álltak a közelemben,
Azt kérdezték: "Mi van itt? mi van itt?"
Mondtam nekik, hogy a pokol van itt.”

Bartis Attila: A vége

„Egy fotográfus története, aki… Nem: egy 
férfi története, aki… Nem: egy szerelem tör-
ténete, ami… Vagy több szerelem története, 
amik egymással… Vagy egy ország törté-
nete, ami… Na hagyjuk. Ez a regény megad 
mindent, amit egy regény adhat: igazsá-
got, őszinteséget, atmoszférát, mesét. Meg 
mindehhez még valamit, amit Bartis Attila 
rajongói már ismernek: az érzelmek olyan 
elképesztő erejű sodrását, ami magába ránt, 
és nem ereszt. Mindegy, hogy az olvasó má-
niákusnak tartja-e Szabad Andrást, vagy pe-
dig halálosan beleszeret, mindenképpen azt 
érzi, csak úgy érdemes élni, ahogy ő: ezen a 
hőfokon. Az ilyen szereplőt nevezzük főhős-
nek. Vele kell menni.”

(Kemény István)
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Betekintés a Faluház 
mindennapjaiba

Ünnepi keretek között avattuk fel azt a Faluházat, mely nemcsak rendezvényeknek ad 
helyet, hanem a lakosok által szervezett tanfolyamoknak és kluboknak is. Mostanra 

elmondhatjuk, hogy van egy hely a faluban, ahol folyamatosan pezseg az élet.

Átadtuk a Faluházat

Érdemes visszatekintenünk a Faluház 
januári programjára, a Magyar Kultúra 
Napjára. Ez alkalomból Hirtling István 
Márai szavait idézte, az előadást Peltzer 
Ferenc gitárművész szép dallamokkal szí-
nesítette. Haza és nemzet fogalmak mé-
lyebb kontextusba helyezve nyertek értel-
met, amely során értékes gondolatokkal 
indultunk a 2022-es évnek. A Farsangra a 
Kerekes Táncház jelmezes néptáncot hir-
detett Jávor Csaba vezetésével, Vizeli Bá-
lint és barátai zenéltek. Március elején a 
Művelődési Ház nagytermében a Marcato 
Ensemble hangversenyén pedig olyan ze-
nék csendültek fel, mint „A kém, aki sze-
retett engem” című 1977-es James Bond 
film híres betétdala és természetesen 
még sok szép zenemű. Balázs Nelli Mese-
érintő foglalkozása havi egy alkalommal 
került megrendezésre, március végén a 
szakpszichológus újból várja a jelentke-
zőket. A felnőtteknek szóló program jó 
lehetőség arra, hogy közelebb kerüljünk 

önmagunkhoz, problémáinkra könnyeb-
ben megoldást találjunk. A kis alkotni 
vágyók pedig továbbra is számíthatnak 

Pongrátz Anitára, aki minden hónapban 
valami érdekességgel készül „Fabrika” 
kézművesfoglalkozására.

Az év elejéhez képest a tanfolyami kí-
nálatunk palettája is színesedett, a már 
meglévő zumba, hatha jóga, gyerekeknek 
rocky, valamint tánc és dráma foglalko-
zások mellett elindult Kovács Petra veze-
tésével a társastánc felnőtteknek, Pálfalvi 
Erikával a pilates, ugyancsak Jávor Csabá-
val a néptánc kicsiknek, Jarmay Katával a 
női jóga nőket érintő kérdésekkel. Hétfőn, 
csütörtökön, pénteken és szombaton 16 és 
20 óra között az Ifi Klub termében ping-
pongozásra nyílt lehetőség, örülünk, hogy 
most már egyre többen jönnek játszani. 
Csütörtökönként délután a varrás, horgo-
lás, kötés technikákra is szert tehetünk, 
péntekenként a Kártyaklub, valamint a 

Dalőrzők tagjaihoz csatlakozhatunk. Már-
cius 16-án, az 1848–1849-es forradalom 
és szabadságharcra való megemlékezésen 

Intézményeink
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Rajzterem

Etka jóga
18.00-19.15

Zumba
19.30-20.30

Akrobatikus rocky
16.45-17.45

Hatha jóga
18.30-20.00

Néptánc kicsiknek
16.00-17.30

Zumba 
18.00-19.00

Őskerekes
19.00-20.00

Akrobatikus rocky
16.00-17.50

Hatha jóga
18.30-19.30

Néptánc 
kicsiknek
16.00-17.30

Kockavetők társas klub
jan 28. péntek 18.00
február 11. 18.00
február 26. 16.00
Március 4., péntek 18.00
Március 19., szombat 16.00
Április 8., péntek 18.00
Április 23., szombat 16.00
Május 14., szombat 16.00
Május 27., péntek 18.00

5. Terem

Kerekerdő tánc és 
dráma
17.00-18.00

Pilates
18.30-19.30

Társastánc 
18.00-19.00

Hastánc (közös tánc)
19.00-20.00

Női jóga és női kör 
(2 hetente)
8.45-11.15 

Kerekerdő tánc és 
dráma
17-18

Pilates
18.30-19.30

Kanga tréning
9.30-10.30

RTM hasizom
10.30-11.30

Női jóga és nő (két 
hetente)
16.45-19.15

4. Terem Angol óra kicsiknek 
16.00-17.00

Nyugdíjas klub
14.00-17.00

Varrás, kötés, 
horgolás
16.00-19.00 

16.00 
Kártyaklub 
(kéthetente, 
páratlan hét)
16.00 
Dalőrzők 
(kéthetente, 
páros hét)

Ifi Klub 
terme

Ifi Klub
16.00-19.00

Ifi Klub
16.00-19.00

Pingpong:
hétfő, csütörtök, péntek, 
szombat 16.00-20.00 

a Polgármester köszöntője után Endrő-
di-Mike Attila Petőfi Sándor Föltámadott 
a tenger című versét szavalta, a Pilisboros-
jenői Német Nemzetiségi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola negyedike-
sei pedig Petőfi Sándor János vitéz című 
költeményét vitték színpadra. A műsort 
követően meghívott vendégeinkkel együtt 
a Polgármesteri Hivatal épületének falán 
elhelyezett Kossuth táblánál fejet hajtva 
koszorúztunk.

A megújult Faluházban került sor a Rei-
chel Művelődési Ház és Könyvtár átadásá-
ra dr. Vitályos Eszter államtitkár (EMMI) 

jelenlétében, aki beszélt a közösségi terek 
támogatásáról, a Magyar Falu Program ke-
retében kínált pályázati lehetőségekről, to-

vábbá az elnyert 32.814.460 
Ft  összegű hozzájárulásról, 
amelyet a Faluház helyisége-
inek felújítására, egyes része-
in a vizesedések megszün-
tetésére, korszerű könyvtár 
és klubszobák kialakítására 
fordított a falu vezetősége. 
A Faluházban felállított Pest 
Megyei Értékek vándorkiál-
lítást Szabó István, a Megyei 
Közgyűlés elnöke nyitotta 
meg, gondolatait az értéktár-
ral kapcsolatban a következők szerint fo-

galmazta meg: „A megyei értékek 
összegyűjtése igazi sikertörténet, 
mert a települések újra felfedezik 
önmagukat. Sikertörténet, mert 
erősíti a település, és a megye 
identitását, és olyan értékek ke-
rülnek felszínre, amelyek nem 
mindenki előtt ismertek." A Fa-
luház előkertjében felállított sza-
badtéri Gyergyószéki értékeink 
című fotókiállítást Kolcsár Béla 
a Gyergyószárhegyi Kulturális 
és Művészeti Központ igazgatója 
adta át. Hargita megye kincse-
it bemutató kiállításmegnyitó 
alkalmával Kolcsár Béla Erdély 

1848–1849-es történelmi vonatkozásai-
ról is említést tett falunk erdélyi lakossága 
tekintetében. 

Március 17-én az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc eseményeihez kö-
tődően a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
történésze, Ress Zoltán a Honvédmenház 
történetét tárta elénk. Megtudhattuk, hogy 
az intézmény falain belül miként éltek az 
agg honvédek, illetve kik voltak a menház 
48-as lakói és Kossuth regimentjének utol-
só képviselői. Vendégünk volt Gulyás Adri-
enn, aki a Hadtörténeti Múzeumban dol-
gozott tárlatvezetőként. A Károli Gáspár 
Egyetem Történelemtudományi Doktori 
Iskola doktorandusza az 1848-as honvéd-
nők témában kutat. Előadása során a leg-
ismertebb honvédnők szabadságharcban, 
illetve a korszakban betöltött szerepüket, 
kortárs megítélésüket mutatta be. Érde-
kességként szolgált öltözékükről, esetlege-
sen maszkulin vonásukról.

Lovag Melinda, mb intézményvezető
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SZENDRŐI CSABA (ELEFÁNT)  JAZZBOIS
LOVASI ÉS BARÁTAI  GRYLLUS VILMOS

VARRÓ DANI ÉS MOLNÁR GYÖRGY
SÁRIK PÉTER TRIÓ FEAT. FALUSI MARIANN

RANDOM TRIP: DÉS LÁSZLÓ - 
PÉTERFFY LILI - HEINCZ GÁBOR ’BIGA’ 

MC KEMON - DJ Q-CEE - DELOV JÁVOR
ANIMA SOUND SYSTEM JAZZ SESSION

KÁRÁSZ ESZTER ÉS AZ ESZTER-LÁNC MESEZENEKAR TRIÓ 

BALÓ SÁMUEL TRIÓ  HÉT HAT CLUB  CAPSUL FARM

ZÁVADA PÉTER ÉS RATKÓCZI HUBA  LÉPJÜNK A HOLDRA

PRIEGER ZSOLT ÉS TÖRŐCSIK FRANCISKA  GRÜNN

ZŰRÖS BANDA  FEKETEÜGY  GREEN GUIDE BUDAPEST

PILISI PARKERDŐ ZRT.  HUMUSZ SZÖVETSÉG
 

Pilisborosjenő
2022. május 27−29.


