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Meghívó
A Deutschklub Pilisborosjenő Weindorf Egyesület örömmel értesíti Önöket, hogy

 fennállásának 40. jubileuma alkalmából

2022. június 11-én, szombaton
 15 órai kezdettel Német Nemzetiségi kórustalálkozót rendez, 

melyre minden érdeklődőt szeretettel vár.  

Fellépők:
Deutschklub Pilisborosjenő
Heimat Singkreis Német Nemzetiségi Kórus Üröm
Lustige Schwaben Kórus Budakalász
Alpenrose Táncegyüttes Budakalász
Borony Hagyományőrző Tánccsoport Csobánka
Krottendorf Német Hagyományőrző Egyesület Óbuda
Braunhaxler  Német hagyományápoló Egyesület Óbuda-Békásmegyer 
Solymári Hagyományőrző Asszonykórus

Zenét a die Spitzbuben Sramlizenekar Pilisvörösvár szolgáltatja

Táborok Helyszín Időpont Elérhetőség

Néptánc tábor Német Nemzetiségi Tájház-
Polgármesteri Hivatal nagyterem

06.27–07.01. Jávor Csaba
06 20 516 2353
vartabor@gmail.com

Foci tábor
5–15 éveseknek

A Családsegítő régi épületében 
Iskola utca 2.

06.20–06.24. 06.27-07.01.
07.04–07.08. 07.18–07.22.
07.25–07.29. 08.01–08.05.
(7.30–17.00h)

Selmeczi Tamás
06 30 303 4824
pbjsport@gmail.com

Rocky tábor
5–16 éveseknek Faluház, nagyterem 06.27–07.01.

(8–16h)

Kovács Petra
06 20 331 0182
kovacspetra2220@gmail.com

Angol kézműves 
tábor
6–14 éveseknek

Faluház, 4. terem és nagyterem
06.27–07.01
07.04–07.08.
(9–16h)

Morris Nóra
06 30 922 6639
norapocok@gmail.com

Kézműves tábor 
6–14 éveseknek Faluház 5. terem 07.04–07.08.

(9–16h)

Mák Flóra
06 20 380 9054
m.flora1@t-online.hu

Break tánc tábor
5–15 éveseknek Faluház 5. terem 07.18–07.22

(8–15h)

Szabó Mátyás
06 70 532 2656
budapestbreakingsportegyesulet@gmail.com

Ismeretterjesztő 
tábor
6–14 éveseknek

Faluház 4. terem 07.18–07.22.
(8–16h)

Hevesi Ilona
06 26 336 248
hevilus@gmail.com

Helyszín:  Német Nemzetiségi Tájház 2097 Pilisborosjenő, Fő út 49.
Támogatóink: 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat
                       Pilisborosjenő Német Nemzetiségi Önkormányzata

ÉMNÖSZ (Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége)
A belépés díjtalan!

Nyári táborok a Faluházban

Sváb sarok

2





hírmondó

Mi történt a testületi üléseken

2022. március 18-i képviselő 
testületi ülés összefoglalója

Az ülés keretében elfogadták a képvi-
selők a leendő bölcsőde térítési díjait, meg-
egyeztek abban, hogy megvizsgálják, hogy 
van-e bármilyen akadálya, hogy átvegyék 
a Magyar Közúttól a Budai utat, rábólintot-
tak az óvoda új, módosított házirendjére, 
napirenden voltak a civil beszámolók és 
elfogadták idei támogatásukat, majd aktu-
alizálták a vonatkozó rendeletet az utcane-
vek rendezése kapcsán, és újabb testületi 
döntésre volt szükség a fővárosi csatorna-
hálózatra való csatlakozás témájában is 
– harmadszor módosult a konzorciumi 
megállapodás, mert nélkülözhetetlen és 
örömteli módon Üröm is bekerült a szerző-
désbe, valamint tanácskoztak annak a tu-
lajdonos által felkínált földterületnek árá-
ról is, ahová a záportározót kell elhelyezni 
a Tücsök utcában.

2022. április 11-i 
közmeghallgatás összefoglalója

A polgármesteri köszöntő és beszámoló 
után az elmúlt időszakról a lakosok kér-
déseire válaszoltak a képviselők. Sok téma 

felmerült, többek között: Fő út felújítása 
a Magyar Közút Pest Megyei Igazgatósá-
ga által, lazareth-i egyeztetések és leendő 
utak, szemetes közterületek, a fővárosi 
szennyvízcsatornára való csatlakozás és 
DMRV ivóvízhálózat-fejlesztés hatása a 
külterületekre, a Tücsök utca tervezett ví-
zelvezetése, a Bécsi út járdái, M0, szilárd 
burkolattal nem rendelkező utak feljavítá-
sa, utak és  vízelvezetések összfalusi hely-
zete, a  Meditop régi téglagyár környékére 
való költözése, a Téglagyári út lejegyzése, 
az egészségház bővítése, két közterület- 
felügyelő indokoltsága, nyári vízhiányok 
a Bécsi út környékén esténként, átkötő út 
állapota a külső településrész és a külső 
Budai út között, tájékozódási problémák az 
Egészségházban, bejutás az ófaluba a külső 
településrészről.

2022. május 3-i képviselő- 
testületi ülés összefoglalója

Soron kívüli testületi ülésre került 
sor május 3-án kedden, mert előző este 
kapták meg a hírt, hogy dr. Bernád Zsolt 
 fogorvos engedélyéhez az Országos Kór-
házi Főigazgatóság kérésének megfe-
lelően, a folyamatosság fenntartásához 
képviselő testületi döntésre van szükség. 
Meg  kellett erősíteni a döntést, hogy őt 
neveztük ki fogorvosnak. Az új engedély 
birtokában heti öt napban, legalább 30 
órában fog nálunk rendelni. A korábbiak-
ban, a 2020/17-es rendeletünkkel létre-
hoztunk egy önálló fogorvosi körzetet és 
2021 szeptemberében dr. Bernát Zsolttal 
megújítottuk a feladatellátási szerződést 
és kialakítottunk az Egészségházban egy 
korszerű fogorvosi rendelőt, ahol 2021 

októbere óta rendel is heti két napban. 
Az engedéllyel most arra nyílik lehetőség, 
hogy önálló orvosi tevékenység kereté-
ben a hét minden napján rendelhessen. 
A testület a januári döntését az ülésen 
megerősítette, még arra van szükség a 
heti ötnapos rendeléshez, hogy a NEAK 
nyilatkozzon a finanszírozásáról.

Az ülések teljes felvételeit megtekinthetik a honlapon: 
www.pilisborosjeno.hu → Önkormányzat → Kommunikáció → Ülések felvételei

Kiemelt ügyek, döntések

Testület
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Testület

2022. május 18-i képviselő- 
testületi ülés összefoglalója

A napirendet a testület megvál-
toztatta a megjelent lakosokra te-
kintettel, majd döntöttek a telepü-
lésen lévő két magánbölcsődében 
férőhelykvóták változatlan mértékű 
támogatását a következő tanévre an-
nak ellenére, hogy lesz önkormány-
zati bölcsőde is szeptembertől, mert 
egyrészt már jelenleg is oda járnak, 
jó lenne, ha nem kéne közösséget 
váltaniuk, másrészt bármikor köz-
bejöhetnek váratlan események az 

önkormányzati bölcsőde megnyitá-
sánál is, ráadásul az előzetes jelent-
kezések alapján meg is teltek már a 
csoportok. Ezután a testület döntött 
árajánlat bekéréséről a HÉSZ egy-
szerű eljárásban történő, soron kívü-
li módosítására, hogy a Völgyzugoly 
Műhely Kft. ajánlatán felül szerezzen 
be az önkormányzat legalább két– 
szintén jelentős településrendezési 
gyakorlattal rendelkező – tervezőtől 
vagy tervező intézettől ajánlatot a 
településrendezési eszközök mó-
dosítására, különösen az önállóan 
nem hasznosítható önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok elidegenítésé-
re vonatkozó 51/2021. (VI.23.) KT 
határozat végrehajtása és a helyi 
lakosok évek óta bejelentett igé-
nyének megvalósítása érdekében. 
Ezt követően lejárt határidejű hatá-
rozatokról szóló beszámolót, majd 
 intézmények beszámolóit fogadták 
el a jelenlévők. A Budai út Pilisboros-
jenőhöz tartozó részét viszont csak 
akkor szeretnék kezelésbe átvenni a 
Magyar Közúttól, ha elkészült hozzá 
a jelenleg  hiányzó padka, és befeje-
ződött a Fő út felújítása. Pilisboros-
jenő Fő utca 14. szám alatti ingatlan 
megvételével („Celladam ház”, néhai 
Kovács Ádám ingatlana) kapcsolat-
ban felkérték a polgármestert a tár-

gyalásokra vételi szándék kifejezése 
mellett. A képviselők ezt követően 
rábólintottak a Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálat Polgármesteri Hiva-
talba való költözésére és két önkor-
mányzati ingatlan értékesítésére 
elnyert pályázatok megvalósításá-
hoz a menet közben megemelkedett 
építőanyagárak miatt, hisz amúgy is 
a falu fejlesztésére szóltak. Módosí-
tották a közbeszerzési tervet is az 
elnyert pályázatok miatt. A Reichel 
József Művelődési Ház és Könyvtár 
vezetésére a kiírt pályázat érvényes, 
viszont eredménytelen, mert a fel-

tételeknek egyik pályázó sem felelt 
meg teljes mértékben, ezért arról 
határoztak, hogy az új pályázat le-
folytatásáig Lovag Melinda ideigle-
nes vezetői megbízatását meghosz-
szabbítják. Ezt követően elfogadták 
Metzlerné Kutvölgyi Eszter kine-
vezését újabb öt évre. A többrétű 
kutatással megalapozott (lakossági 
kérdőíves felmérés, intézményveze-
tőkkel interjúk, stb.) szociális tér-
képet is elfogadták, melyet szocio-
lógusok készítettek településünk 
számára. Mindenki számára olvas-
ható a közeljövőben a könyvtárban 
és a honlapon is, és ennek alapján 
lehet majd módosítani a szociális 
rendeleteket is. Módosítani volt 
szükséges a behajtási rendeletet is, 
mert csak a magyar állam szedhet 
pénzt behajtásért, ezért átalány 
kártérítési díjat állapítottak meg 
nagysúlyú teherautóknál az utak-
ban bekövetkező okozott kárért. 
Elfogadták a Porosné Pataki Anikó, 
a Pénzügyi és Gazdasági Iroda ve-
zetője által készített és Pénzügyi 
Bizottság által tárgyalt 2021-es 
zárszámadást is. Ezt követően zárt 
ülésre tértek át, melynek témája a 
Meditoppal való együttmükődés.

Frivaldszky Bernadett

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

5



hírmondó

Mit sikerült végrehajtani 
félidőig a programunkból?

A 2097 Csoport Egyesület jelöltcsapatával a választá-
sok előtt településszerte lakossági fórumokat tartott 
annak érdekében, hogy megismerje a lakókat foglal-
koztató ügyeket, problémákat, és megvitassák a ter-
vezett programjukat, majd mindezek alapján véglege-
sítsék azt. Félidőhöz érkezve megnéztük, hogy meddig 
sikerült eljutnia a megválasztott képviselő-testületnek 
a megvalósításban. Még úgy is, ha a program egyes ele-
mei olyan témákra vonatkoztak, amik több mint 2 év 
elteltével ma kevésbé vannak a közérdeklődés fókuszá-
ban, míg új fontos ügyek is felmerültek, amikre akkor 

gondolni sem mertünk. Nehezítő, előre nem látott kö-
rülmények bőven adódtak: örökölt el nem számolt pá-
lyázatok és emiatti inkasszó, a rendezetlen fejlesztési 
területek és peres ügyek, a Covid-járvány, a központilag 
100%-ban elvont gépjárműadó, az építőipari árrobba-
nás és idén a háború a következményeivel együtt. En-
nek ellenére úgy gondoljuk, hogy sok mindenben sike-
rült előrelépni már érdemben. 

Az alábbiakban pontról pontra összehasonlítjuk az 
ígéreteket (vastagon szedve)  és az eddigi megvalósu-
lást (normál betűtípussal).

Eddigi eredményeink jelentősen nehezített pályán

Pilisborosjenő, ahol jó élni

Garantáljuk Pilisborosjenő csendes, fa-
lusias hangulatának és méretének, zsák-
falu jellegének megtartását. 

Nem adtunk ki 2019 novembere óta to-
vábbi engedélyeket belterületbe vonásra, az 
örökölt fejlesztések közül a Tücsök utcánál 
(027 hrsz) pedig sikerült tárgyalással elérni, 
hogy kevesebb lakás épüljön. A Várvölgyben 
a beépíthetőség visszaállítása helyett inkább 
a kártalanítást választottuk. A településkép 
védelmére építészeti–műszaki tervtanácsot 
állítottunk fel. Egy házat helyi védettséggel 
láttunk el. A szőlőterület lakó célú beépítése 
ellen változtatási tilalmat rendeltünk el.

Valódi, hosszú távú megoldásokat kere-
sünk útjaink, járdáink és a felszíni vízelve-
zetés megoldására. 

A kisebb kátyúkat saját gépünkkel javítjuk 
ki, a nagyobb és összefüggő hibák javítását 
1200 négyzetméternyi területen szakembe-
rekkel végeztettük el. Az utak felújítására fo-
lyamatosan pályázunk, a Steinheim utca nyert 
eddig. A Bor utcát vis maior pályázatból állí-
tottuk helyre, a Kossuth téri átereszt szintén 
vis maior keretből újítottuk fel. A Tücsök utca 
vízelvezetésének hosszú távú megoldása ér-
dekében határidő-hosszabbítást kértünk, és 
pályáztunk vis maioron kívüli forrásra is, hogy 
korszerű vízelvezetést kaphasson a szimpla 
helyreállítás helyett. Pályázatot adtunk be az 
Ezüsthegyi út és a vele összefüggő utcák egy 
részének vízelvezetésére 2780 m hosszúság-
ban, illetve a Tücsök utca menti záportározók 
és vízelvezetés építésére a TOP Plusz Élhető 
települések pályázaton, és nyertünk is erre 

299.977.175 Ft támogatást – a teljes igényelt 
összeget. A Fő utca mentén nyertes VEKOP 
pályázatból idén több járda megújul. Kitar-
tó erőfeszítéseink eredményeképpen a Ma-
gyar Közút felújítja a Fő utat Ürömig – előtte 
a DMRV kicseréli a rendszeres csőtöréseket 
okozó eternitcsöveket.

Prioritásként kezeljük az iskola előtti 
zebra és az iskolához vezető járda közvilá-
gításának kiépítését. 

A zebra és a zebránál a  közvilágítás elké-
szült, bár sok akadályba ütköztünk, és a VE-
KOP Közlekedésbiztonsági pályázatból a járda 
állapotán is javítunk. A Kevély felől a gyalogos 
megközelítést lehetővé tevő Szajkó utca köz-
világítása is elkészült.

Elkészítjük a Bécsi út melletti járdát és a 
Bécsi úton átvezető zebrákat. Megkezdjük 
a Bécsi úti buszmegállók cseréjének elő-
készítését. 

Nyertes VEKOP pályázatból (idén nyáron 
történik meg a kivitelezés) több zebra is lét-
rejön, egy pedig majd az ipartelepi átkötőúttal 
együtt valósul meg. Buszmegállók is megújul-
nak, és az odavezető járdák is kiépülnek. Az 
átkötőút tervében szerepel a Kövesbérci út és 
Téglagyári út közti járdaszakasz. 

Szorgalmazzuk a vízvezeték-hálózat 
 elöregedett szakaszainak mielőbbi cseré-
jét a rendszeressé vált csőtörések megelő-
zése érdekében. 

Sikerült megállapodnunk a DMRV-vel, hogy 
útfelújítások előtt az érintett utak alatt kicse-
rélik az elöregedett eternitcsöveket, a Bor 
utca és a Tücsök utca esetében ez már meg is 
valósult, a Fő út felújításánál szintén így fog-
nak eljárni.

Nagyobb hangsúlyt fektetünk közterü-
leteink tisztaságára, a hulladékkeletkezés 
megelőzésére és a hulladékgyűjtés haté-
konyságára. 

A lakosok számára ingyen biztosítottunk 
szelektív kukát, több helyen biztosítjuk a hasz-
nált sütőolaj leadását, és évente egyszer a la-
kosok az elektronikai hulladékot is leadhatják. 
Évente több alkalommal ingyenes és korlátlan 
zöldhulladék-szállítást biztosítottunk. Negyed-
évente a házaktól elviszik a kihelyezett üveget, 
tárgyalásunknak köszönhetően a pilisvörösvá-
ri hulladékudvarban pedig leadhatjuk a gumi-
abroncsokat. Minden év végén kivehető hulla-
déknaptárt jelentetünk meg a Pilisborosjenői 
Hírmondóban, és a honlapon is külön menü-
pont segíti a tájékozódást, ahol illegális hulla-
déklerakást is be lehet jelenteni. Ezen felül pe-
dig folyamatosan fejlesztjük a  Falugondnokság 
eszközparkját és munkaerőállományát.

Fejlesztjük a faluközpontot, település-
kép-védelmi stratégiát dolgozunk ki a 
 falumag sváb építészeti jellegzetességei-
nek védelme érdekében. 

Az első pontban említetteken túl (védett 
épületek, Tervtanács) rendeztük az ófalu köz-
pontjában csúfoskodó falugondnoki udvart, és 
létrehoztuk a Faluházat, benne modern könyv-
tárral és sok klubszobával. Lépéseket teszünk 
a településképi jelentőségű szőlő védelmében 
– addig változtatási tilalmat hoztunk. Hátravan 
még a helyi védettséget élvező épületek felújí-
tásának támogatását célzó pályázati kiírás.

Megoldjuk a házaknál keletkező zöldhul-
ladék elszállítását és komposztálását, hogy 
a lombégetés füstje ne terhelje feleslegesen 
a falu levegőjét. 

Fókusz
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Fókusz

A szokásos zöldhulladék-elszállításon felül 
évi három korlátlan fás szárú zöldhulladék el-
szállítására szerződtünk a szolgáltatóval. Kerti 
zöldhulladék égetése tilos.

A közösség bevonásával, egészséges 
kompromisszumkereséssel pontosítjuk 
a zajrendeletet, hogy az mind a csendre 
vágyók, mind a kertjükben szorgoskodni 
kívánók igényeire tekintettel legyen, és 
gondoskodunk a rendelet betartásáról. 

Átnézte a hivatal a helyi rendeletet, és úgy 
találta, hogy bár ősszel sikerült ellentmon-
dásokat felszámolni, még mindig található 
benne pár tisztázandó fogalom (a végezhető 
tevékenységek például). A kormányrendelet 
előírásai jelenleg szigorúbbak a miénknél, 
ezért ezek kényszerű átvezetése után szi-
gorúbb lesz helyben a szabályozás. Ezeket 
nem külön rendeletben, hanem a közösségi 
együttélés szabályaiban tervezzük megjele-
níteni. A rendezvényengedélyek kiadásakor 
igyekeztünk egyensúlyozni a különböző igé-
nyek között (legyen több helyi rendezvény/
szórakozás – legyen csend). Nehéz megálla-
pítani, hogy ez mennyire sikerült, ezért 2021 
nyarán a lakosság véleményét is kikértük a 
fesztiválok ügyében. A rendelet betartatása a 
Polgármesteri Hivatal és a rendőrség felada-
ta. Idén a Szelávi Fesztivál engedélyét az Egri 
várhoz adtuk ki, a House Piknik engedélyét – 
a tavalyi tapasztalatok alapján – lényegesen 
szigorúbb feltételekhez kötöttük, és a helyszí-
nen ellenőriztük.

Műszaki ellenőrt alkalmazunk, átlátha-
tó közbeszerzéseket írunk ki, és minden 
esetben érvényesítjük a kivitelezőkkel a 
vállalt garanciát. 

Minden kivitelezésnél a törvény szerint 
járunk el, beruházások kivitelezésénél alkal-
mazunk műszaki ellenőröket is, és átlátható 
közbeszerzést írunk ki akkor, ha a beruhá-
zás eléri azt az értékhatárt, ahol minket erre 
jogszabály kötelez (az értékhatár alatti be-
szerzések az önkormányzat saját beszerzési 
szabályzata szerint történnek).  A közbeszer-
zések a honlapon bárki számára megtekint-
hetők.

Megoldást dolgozunk ki a Malomdűlő 
és a Tücsök utcai átmenő forgalom korlá-
tozására. 

Lakossági fórumokat szerveztünk a témá-
ban, a Téglagyári útnál ennek megfelelően ke-
rült ki korlátozó tábla, a Tücsök utcánál pedig 
még a helyreállítás előtt kikértük a lakosok 
véleményét a felújított utca leendő forgalmi 
rendjéről, és ennek megfelelő forgalomsza-
bályozással épül meg az utca.

A helyi gazdaság erősítése

Támogatjuk a helyben munkalehetősé-
get biztosító kisvállalkozások továbbfejlő-
dését. 

Több vállalkozói adatbázis is készült, végül 
Dániel Mihály pilisborosjenoinfo.hu oldalát 
a pilisborosjeno.hu-n keresztül is elérhetővé 
tettük. Megszületésénél támogattuk a Vegyél 
jenőit! kezdeményezést is, és az áruk/szol-
gáltatások beszerzését igyekszünk helyben 
megoldani. A helyi iparűzési adó nem éri el a 
lehetséges 2 százalékot, ami a környéken álta-
lánosnak mondható. Támogatjuk a vállalkozá-
sok megtelepedését, rendszeresen keresnek 
meg minket ötletekkel, telephelykeresés kap-
csán. 

Kiemelt figyelmet fordítunk a jelentős 
mértékű iparűzési adót fizető és sok em-
bert foglalkoztató helyi vállalkozások igé-
nyeire. 

A Bécsi út és a Téglagyár út mentén találha-
tó 10 hektáros gazdasági–kereskedelmi–szol-
gáltató övezet fejlesztését támogatjuk, ennek 
keretében segítjük a MEDITOP Gyógyszeripa-
ri Kft. további bővülését a volt téglagyár terü-
letén, és ezen keresztül az odavezető iparte-
lepi út megvalósulását is. Itt is elmondható, 
hogy a helyi iparűzési adó nem éri el a lehet-
séges 2 százalékot. A helyi szépkorúakat olyan 
élelmiszer-utalványokkal segítjük, amely csak 
a helyi vállalkozásoknál vátható be.

Helyi kisokost készítünk arról, hogy mi-
lyen árukkal és szolgáltatásokkal kapcso-
latos igényeket lehet helyben kielégíteni. 

Hozzákezdtünk egy ilyen tájékoztató füzet 
előállításához, de e munka egyéb fontosabb 
feladatok miatt félbemaradt.

Az önkormányzat és intézményeinek 
beszerzéseinél, ha csak lehetséges, a helyi 
vállalkozásoktól való beszerzéseket, meg-
bízásokat ösztönözzük. 

Mint ahogy fentebb is említettük, ez priori-
tás nálunk. Partnereinknek helyi művészektől 
származó ajándékot adunk.

Segítjük a falufejlesztési stratégiába 
illeszkedő lakossági vállalkozási kezde-
ményezéseket és a térségben évszázados 
hagyományokkal rendelkező tevékeny-
ségeket folytató gazdálkodókat (pl. borá-
szok). 

A falufejlesztési stratégia még nem készült 
el, a járvány miatt csak 2020 őszén tudott 
megkezdődni a közösségi tervezés. Elkészül-
téig helyi beszerzéssel – és ennek népszerűsí-
tésével – és kedvező iparűzési adóval tudjuk a 
helyi vállalkozásokat támogatni. 

Szociális és egészségügyi 
gondoskodás

A szociális igények felmérésével más ön-
kormányzatoknál már sikeresen működő 
szociális térképet készítünk, amely segíti a 
szociális támogató tevékenységet.

Pilisborosjenő szociális térképe elkészült, 
a képviselő-testület 2022. májusi ülésén el-
fogadta, a honlapon megismerhető. Ennek 

figyelembe vételével készül majd el szociális 
rendeletünk módosítása a közeljövőben.

Erősítjük a szociális támogatórendszert 
a faluban jelenleg is működő szakembe-
rek és a közösség bevonásával annak ér-
dekében, hogy a segítségre szorulók és a 
segítséget nyújtani szándékozók könnyen 
megtalálják egymást. 

A faluban rendszeresek az adománygyűjté-
sek a 2097 Csoport Egyesületen keresztül. A 
Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezetének 
adományboltját és a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálatot sikerült közös és különálló épü-
letbe költöztetni, valamint utóbbit a hivatal 
szervezetébe integrálni. Elkészült a Család-
segítő végleges helye a Polgármesteri Hivatal 
alsó szintjén. Ingyenes pszichológiai és jogse-
gélyszolgálat is elérhető a szolgálat ügyfelei 
számára. 

A szociális étkeztetés kiegészítéseként 
próbaidőre elindítjuk az idősek komatálja 
programot. 

Ezt a kezdeményezést még nem ösztönöz-
tük – az ötlet nem önkormányzati eszköz, sok-
kal inkább civil kezdeményezés lehet.

Kiemelt figyelmet fordítunk a szociá-
lisan rászoruló 14–18 éves korosztály és 
a segítségre szoruló, egyedül élő idősek 
 jelenleg megoldatlan problémáira. 

A szociális térkép felmérés mellett ifjúsági 
kérdőívet készítettünk. A két kutatás eredmé-
nyeire alapozva idén megújítjuk a szociális 
rendeletet és elkészítjük az ifjúsági stratégiát. 
Klubszobát biztosítunk a Nyugdíjas Klubnak 
és az Ifi Klubnak a Faluházban.

Innovatív megoldásokkal segítjük a 
szükséges egészségügyi szakemberek (pl. 
védőnő, ápoló) és minőségi egészségügyi 
szolgáltatások és szűrőprogramok Pilis-
borosjenőre hozatalát. 

Az Egészségház szolgáltatását bővítettük 
második háziorvosi praxissal, és van már 
helyben államilag finanszírozott fogorvosi 
rendelés is. Hívjuk, és helyet adunk a ma-
gánrendelések számára is, így elérhető hely-
ben új magánrendelésként a kardiológia, az 
ortopédia és az ultrahang-diagnosztika is. 
2022 őszére/2023 tavaszára egészségna-
pot tervezünk, ahol különböző szűrőprogra-
mok mellett előadásokkal, tanácsadással és 
programokkal szeretnénk népszerűsíteni az 
egészséges életmód fontosságát a lakosság 
körében.

A választási program félidős megvalósí-
tásának (ön)értékelését a pilisborosjeno.hu 
honlapon folytatjuk az alábbi témákban:

- A közösség építése
- Ifjúság jelene és jövője
- A Falu jövője
- Oktatási intézményeink
- Falunk irányításának alapelvei
Köszönjük, ha szakított rá időt és velünk 

együtt átnézte!
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Célegyenesben Pilisborosjenő 
településfejlesztési koncepciója

Jelen írásban először összefoglaljuk a településfejlesztési koncepció készítésének jogsza-
bályi hátterét, alkotásának helyi folyamatát, majd beszélgetőtársakkal – Jámbor László 
főépítész, Dr. habil. Vass László Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési Bizottság 

külső tagja, a projekt koordinátora – szót ejtünk annak tartalmáról 
és használhatóságáról a döntési folyamatokban. 

A tervezet a lakossági véleményeztetés után a közeljövőben kerül
a képviselő-testület elé elfogadásra

Pilisborosjenő hatályos településfejlesz-
tési koncepcióját 1998-ban fogadták el 
az 5/1998. (II.04.) számú határozattal. A 
koncepciót azóta az 51/2001. (VIII.14.) Kt. 
határozattal módosították, valamint 2010-
ben kiegészítették. Integrált Településfej-
lesztési Stratégiát Pilisborosjenőn eddig 
nem hagytak jóvá. A településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesz-
tési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településren-
dezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírta 
a négyévenkénti felülvizsgálatot. 2017-
ben el is indult egy közösségi tervezési 
folyamat Gauder Péterrel és Bojár Ivánnal, 
melynek eredményeképpen nem született 
új dokumentum több ok miatt. (A folyama-
tot a 2097 Egyesület folytatta 2018 novem-
bere–decembere során több alkalommal 
mintegy hatvan lakos aktív részvételével; 
mindenki számára nyitottan műhelymun-
kát folytattunk Pilisborosjenő új település-
fejlesztési koncepciójának megalkotásáért, 
az ebből született anyagot a lakossággal 
megosztották.) A hatályos koncepció óta 
eltelt sok idő, és a megváltozott vezetés 
döntéseinek lakossági konszenzussal való 
alátámasztás igénye is indokolta új kon-
cepció megalkotását, melynek elkészítésé-
vel az önkormányzat a Völgyzugoly Műhely 
Kft.-t bízta meg. 

2021. július 1-től életbe lépett a 2021. 
évi XXXIX. törvény a településtervezéssel 
összefüggő egyes törvények módosításá-
ról. Részletesebben a 419/2021. (VII. 15.) 
kormányrendelet rendelkezik a telepü-
léstervek tartalmáról, elkészítésének és 
elfogadásának rendjéről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről. Az eddigi szabályozás szerint 
a településtervezésnél külön el kellett 
 készíteni a településfejlesztési eszközöket 
(településfejlesztési koncepció, integrált 
településfejlesztési stratégia), valamint a 
településrendezési eszközöket (pl. a helyi 
építési szabályzatok, településszerkezeti 
és -rendezési tervek). Erre készült az ön-
kormányzat is az elmúlt években. A fent 
említett négy dokumentumot a jövőben 
két terv váltja majd fel, a településfejlesz-
tési terv, illetve a településrendezési terv. 
Ezek közös neve településterv lesz, melyet 
2027. július 1-ig el kell készíteni. A 2021-
es (újabb) jogszabályi háttér változása 
miatt jelen eljárásban stratégia elkészíté-
sével már nem bízták meg a tervezőket. A 
 középtávra szóló stratégiai dokumentum 
az újabb jogszabályi elvárásoknak megfe-
lelően készül majd a jelen koncepció ered-
ményeinek felhasználásával.

A településfejlesztési koncepció (továb-
biakban: TFK) a fejlesztés összehangolt 
megvalósulását biztosító és a településren-
dezést is megalapozó, a település közigaz-
gatási területére kiterjedő, önkormányzati 

határozattal elfogadott dokumentum. A 
TFK a település jövőbeni alakítását, fejlesz-
tését tartalmazza: Pilisborosjenő jövőképét 
és célrendszerét (átfogó célokat, részcélo-
kat), melyek hosszú távra szólnak. A kon-
cepció a település környezeti, társadalmi, 
gazdasági adottságaira alapozó, a település 
egészére készített, a változások irányait és 
a fejlesztési célokat hosszú távra meghatá-
rozó dokumentum. A koncepció jogszabá-
lyi előírás alapján 10 évet meghaladó idő-
távra, jelen esetben 15–20 évre szól.

„Pilisborosjenő Önkormányzata lakossá-
gi fórumként ún. nyitott közösségi fórumot 
tartott négy alkalommal: 2021. szeptember 
20-án, 27-én, október 4-én és 25-én 18.00-
tól kezdődően. A nyitott fórumokat kép-
zett mediátorok vezették. A nyitott fórum 
alkalmas tér volt mindenki számára, hogy 
elmondhassa a véleményét. A közösségi fó-
rumok célja volt, hogy a jövőkép megalko-
tásába és a fejlesztési irányok meghatáro-
zásában a településen élők minél szélesebb 
körét bevonják. Hatékony munka zajlott a 
négyórás fórumokon, a lakosság és a gaz-
dasági szereplők tevékenyen részt vettek 
minden alkalommal. A jelen TFK készíté-

A tervezési folyamat (Forrás: Pilisborosjenő Településfejlesztési koncepció tervezete)

Bevonás
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Bevonás

séhez tartozó közösségi fórumokat meg-
előzően (a pandémia előtti időszakban) is 
zajlott közösségi tervezés Pilisborosjenőn 
a koncepcióalkotás megalapozásaként 
Gauder Péter szakmai vezetésével. Jelen 
tervezési folyamat következő állomása, 
hogy a TFK tervezetét a polgármester vé-
leményezésre megküldi az egyeztetésben 
résztvevőknek, akik a tervezetet 21 napon 
belül véleményezhetik. A polgármester az 
előterjesztésben ismerteti az esetlegesen 
el nem fogadott véleményeket és azok in-
dokolását. Az elfogadott TFK-t az 
önkormányzat honlapján teszi majd 
közzé.” (Forrás: Pilisborosjenő Tele-
pülésfejlesztési koncepció tervezete)

Frivaldszky Bernadett: A vára-
kozásoknak megfelelő dokumen-
tum született?

Jámbor László: Nem csalódtam, 
mert a koncepció a településrende-
zés (a településrendezés a település 
egyes részeinek felhasználását és az 
építés helyi rendjének szabályozását 
szolgálja – a szerk.) vonatkozásában 
nem mond sok újat, de megerősítet-
te azt, amit eddig is gondolt a testület 
vagy jómagam is egy konkrét terü-
letről. De azon kívül, hogy már megtörtént 
belterületbevonásokat nem vehetünk el és 
hogy újabbakat már nem engedélyezünk, 
több érvet nem tudtunk mondani. Volt, 
hogy jöttek lakosok konkrét ötletekkel, 
hogy mit csináljunk egy adott területtel, 
mit építsünk oda. Tisztában voltunk vele, 
hogy ez nem ilyen egyszerű, mert minden 
mindennel összefügg. De most a kezünk-
ben lesz egy koncepció, amely összefüggé-
seiben mutat rá dolgokra.

Vass László: Két dimmenziója van a 
dolognak: egy közösségi és egy szakmai. 

Szakmai szempontból ez kiváló sorvezető, 
de nyilván nincs heti feladatokra lebontva. 
A közösség számára pedig ebben formá-
zódott meg jó színvonalon és nagy rész-
letességgel az, amit már elkezdtünk 2019 
előtt Gauder Péterrel összerakni. Akkor 
volt egy társadalmi folyamat, amiben tar-
talmilag nagyon sok minden megjelent, 
de a végeredmény egy eléggé rendezetlen, 
nem igazán jól strukturált anyag lett. Ki-
mondtunk már akkor sok mindent, de nem 
lett rendesen priorizálva, hogy mi mivel 

függ össze, mik a pillérek. Ott elmondtunk 
 csomó dolgot, hogy milyenek szeretnénk 
lenni, de nem fogalmaztuk meg ezeket 
eléggé pontosan. Viszont az ott kimon-
dott dolgokat bele lehetett vinni a mostani 
tervezési folyamatba, a közösségi gondol-
kodási alkalmakba. Jó kis muníció volt az 
elején. Akik eljöttek, azok konkrétan ér-
telmezhették, hozzátehettek, és ahogyan 
haladtunk előre, még konkretizálhatták is 
egészen odáig eljutva, hogy az egyes téma-
körökhöz egészen konkrét feladatokat is 
megfogalmaztak.

F.B.: Mennyire kötelező minden ott 
szereplő ötlet az önkormányzatra 
 nézve?

V.L.: Az ötletlista csak lehetséges javas-
latként jelenik meg és nem kötelező fel-
adatként. Az önkormányzatnak megvan 
az a szabadsága, hogy ezekből válasszon 
a megfogalmazott jövőkép és célok alap-
ján. Hisz a lakosság összetétele, a külső 
szabályozási/gazdasági környezet is ál-
landóan változik. Az adott pillanatban kell 
meghozni mindig a szakszerű döntéseket 
a lehetőségekhez képest, hisz ők a felelő-
sek jogilag, ők hozzák a döntéseket, az ő 
nyakukban van az, hogy a legjobb tudásuk 
szerint és nyilván a küldetésüknek megfe-
lelően az adott konkrét ügyekben meghoz-
zák a döntést. Egészen konkrét cheklistet 
nyomni a kezükbe azért sem lenne reális – 
hogy konkrétan ezt meg ezt kéne csinálni, 
egyébként is hibás lenne –, mert Magyaror-
szágon nem így zajlik az élet. 

F.B.: Úgy tudom, hogy a testület rögtön 
a megválasztásuk után el akarta kezde-
ni a közös jövőkép és koncepció megal-
kotását, de a Covid közbeszólt.

V.L.: A Covid nagyon megakasztotta ezt a 
tervezési folyamatot. Az emberek rendel-
kezésre állása teljesen más volt így,  később 
tudtunk csak hozzákezdeni, és amikor lehe-
tővé vált, akkor is csak maszkban. Normál 
békeidőben sokkal többen eljöttek volna, 
sokkal többféleképpen lehetett volna meg-
mozdítani a közösséget. De a  lehetősége 

mindenkinek megvolt rá így is, hogy 
részt vegyen benne és  elmondja a falu 
jövőjéről a véleményét konkrét  témák 
mentén. Nagyon hálásak vagyunk an-
nak a 70–80 embernek, aki ősszel  eljött 
ezekre az alkalmakra.

F.B.: A vezetőjük, Ferik Tünde azt 
mondta nekem, hogy igazából így is 
többen vettek részt ebben nálunk, 
mint amennyien máshol meg szoktak 
jelenni.

V.L.: Igen, nekem is azt mondták, hogy 
őket nagyon meglepte, hogy milyen nagy 
aktivitás van, mert száznál több ilyen 
 alkalmon vannak túl az országban, és az 
a tapasztalatuk, hogy nem szokott ekko-
ra érdeklődés lenni. Ez a létrejött anyag-

nak a legitimitását nagyon erősíti.
F.B.: Mennyire bevett a közösségi ter-

vezés koncepció alkotásnál az ország-
ban, vagy ez egy új, alternatív módszer, 
amellyel vagy élnek a testületek vagy 
nem? 

J.L.: A jogszabály előírja a partnerségi 
egyeztetést, de ennek több formája, mód-
szertana is létezik. A Belügyminisztérium-
nak is vannak erre módszertani füzetei 
például. A Völgyzugoly Műhely eszköztára 
speciális és igen jól működik közösségben, 
a szakmában is igen elismertek.

Pilisborosjenő község koncepciója különböző tervezési szintekből (rétegekből) tevődik össze 
Forrás: Pilisborosjenő Településfejlesztési koncepció tervezete)

Pilisborosjenő jövőképe ábrán 
(Forrás: Pilisborosjenő Településfejlesztési koncepció tervezete)
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F.B.: Ha valaki nem vett részt ebben 
a közösségi gondolkodásban, akkor 
hogyan olvassa majd a megszületett 
dokumentumot? Mik ebben a lakosok 
gondolatai, és mit tettek hozzá a Völgy-
zugoly Műhely szakemberei?

V.L.: A Völgyzugoly tartalmilag semmit 
nem tett bele, nem módosított rajta, nem 
terelt semmilyen irányba. A módszerük az 
volt – és ez volt a cél is –, hogy kibányásszák 
az elhangzottakból azt, amire tényleg kon-
cepciót lehet építeni. Az ő szakértelmük 
abban fejeződött ki, hogy a mi gondolata-
inkat fogalmazták meg szakszerűen. Ha 
 valaki a kezébe veszi a koncepciót, akkor jó, 
ha tudja, hogy ebben a lakosok gondolatai 
jelennek meg. Minden tervezésben részt-
vevő megtalálja benne a saját gondolatait. 
A tervezők a mi meglátásainknak adtak 
formát, struktúrát. Volt, hogy kértük, hogy 
hozzanak be jó gyakorlatokat az országból, 
világból, de tartózkodtak ettől, nem enged-
tek a nyomásnak, mert azt szeretnék, ha 
mi találnánk meg a saját megoldásainkat. 
Persze az önkormányzásban gyakorlatlan 
új vezetésnek jól jött volna, ha ezt megspó-
rolhatja, de nem lehet.

F.B.: A koncepció a jelenlegi vezetés 
félidejére készült csak el a Covid miatt, 
és addigra már kényszerűen rengeteg 
döntést meg kellett hozni. Hogyan látjá-
tok utólag, nem ütnek el ezek a dönté-
sek a most megfogalmazódott jövőkép-
től?

V.L.: Igen, menet közben egy csomó gya-
korlati, konkrét ügy zuhant elő és azokkal 
foglalkozni kellett, nem lehetett őket to-
vább halasztani. És tényleg nagyon örültek 
volna egy konkrét kézikönyvnek. Én azt 
gondolom, hogy egy egészséges türelmet-
lenség volt a testületben amiatt, hogy újon-
cok voltak és nagyon súlyos örökséggel 
szembesültek. Egyébként egyetemi tanár-
ként a közigazgatásról elmondhatom, hogy 
3300 településből csak 100-200 olyan van, 
ahol profinak mondható már a közigazga-
tási menedzsment, és itt helyben nagyon 

súlyos örökséggel is szembesült a vezetés. 
Ezt mindenhol ki kell izzadni, ki kell szen-
vedni a lakossággal való együttműködés-
ben, szakértő körök meghallgatásával. És 
igen, úgy gondolom, hogy az eddig megho-
zott döntések mind jól passzolnak a közö-
sen most kialakított jövőképbe. És minden-
ki, aki hozzá szeretne tenni a faluhoz  – és 

nemcsak a Facebookon poénkodni, beszól-
ni –, azoknak nagyon tudom ajánlani, hogy 
legelőször is olvassák el ezt a most megszü-
letett anyagot.

Frivaldszky Bernadett

Átfogó célok (Forrás: Pilisborosjenő Településfejlesztési koncepció tervezete)

Célrendszer (Forrás: Pilisborosjenő Településfejlesztési koncepció tervezete)

Célrendszer (Forrás: Pilisborosjenő Telepü-
lésfejlesztési koncepció tervezete)

A dokumentum a fejlesztési célokat településszerkezeti 
egységenként is megvizsgálja (Forrás: Pilisborosjenő 
Településfejlesztési koncepció tervezete)

Bevonás
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Bizottság

A felhívásra egy pályázat érkezett, 
mely a pályázati feltételeknek megfelelt. 
A pályázati anyag szakértői véleménye-
zése mellett a pályázót  a Humán Bizott-
ság hallgatta meg. Tájékoztatásuk szerint 
a pályázó minden szempontból alkalmas 
a magasabb vezetői állás betöltésére, 
ezért a testület május 18-i ülésén elfo-
gadta ismételt kinevezését újabb öt évre, 
2027. július 31. napjáig. Alább Eszter so-
rait olvashatják ebből az alkalomból:

Kedves Falu Lakók, Képviselő-testület, 
Kollégáim, kedves Családok!

Szeretném megköszönni mindenkinek 
az elmúlt 10 év közös munkáját, támoga-
tását, az újabb 5 évre szóló bizalmat. 

Szeretném megőrizni az óvoda gyer-
mekközpontúságát, színességét úgy, hogy 
továbbra is szakszerűen, magas szakmai 
színvonalon működjön, községünk, kö-
zösségünk életében továbbra is kiemelt 
helyet foglaljon el.

A következő években is nagyon sok 
feladat áll előttünk. Minden valószínű-
ség szerint a gyermekek létszáma egyre 
növekedni fog. Reményeink szerint ha-
marosan megkezdődik az óvoda épüle-
tének bővítése, de szeptemberben előt-
tünk áll az év legfontosabb feladata, a 
bölcsőde megnyitása. Annak érdekében, 
hogy jobban rálássak e munkára, minél 
magasabb színvonalon tudjak teljesíte-
ni e téren is, leendő kollégáim munkáját 
minél inkább segíteni tudjam a mindenna-
pokban, ebben a tanévben kisgyermeknevelő 
képesítést szereztem. 

A vezetői programom is tartalmaz a kü-
lönféle területeken rövid-, közép- és hosszú-
távú terveket, azonban az élet mindig hozott 

és hozni is fog újabb meglepetéseket, várat-
lan feladatokat, kihívásokat, fordulatokat 
(pl.: COVID, csoportbővítés). 

Fontosnak tartom, hogy az intézmény 
megfeleljen a külső elvárásoknak anélkül, 
hogy elvesztené arculatát, és úgy, hogy köz-

ben megőrizze önállóságát. Az újabb 
igényeket szem előtt tartva, azokra ru-
galmasan és együttműködően szeretnék 
továbbra is reagálni. Mindenekelőtt min-
dig és mindenkor a gyermekek érdeke-
inek elsődlegességét tartjuk szem előtt. 
Mindehhez hozzájárul, hogy az óvoda 
légköre szeretetteljes, a gyermekeket el- 
és befogadó közeg várja, az alkalmazotti 
közösség hangulata barátságos, jóindu-
latú, emberséges legyen.

Záró gondolatként szeretnék a vezetői 
pályázatom egyik bekezdéséből idézni és 
ezúton is megköszönni az eddigi és to-
vábbi bizalmat:

Az óvodáskor a gyermekek életének 
meghatározó szakasza, ezért nekünk, 
pedagógusoknak különösen nagy a fele-
lősségünk, hogy ez a gyermekek számára 
pozitív, érzelmekben gazdag és megfe-
lelő ismeretszerzésre adjon lehetőséget. 
A kollégáim magas szintű, elkötelezett 
munkája, támogatása nélkül ez nem si-
került volna. Ezúton is köszönöm nekik 
ezt is, és azt, hogy arra biztattak, ismét 
pályázzak az intézményvezetői állásra. 
Köszönöm mindazoknak, akik az óvodát 
ebben az időszakban segítették, akik mel-
lettem álltak, támogattak.

Feladatomnak tartom, hogy a már 
meglévő hagyományokat és az intéz-
mény jó hírét megőrizzük, továbbra is 
magas színvonalú szakmai munkával ne-
veljük a ránk bízott gyermekeket. 

Dr. Thomas Gordon azt mondja, hogy:
A kinevezés még nem tesz senkit vezetővé. 

Nem születünk vezetőnek, de az életünk so-
rán azzá válhatunk.

Metzlerné Kutvölgyi Eszter

A régi új óvodavezető 
köszöntő sorai

A Pilisborosjenői Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde vezetőjének vezetői megbízása 2022. július 
31. napjával jár le, ezért a képviselő-testület 9/2022. (I. 26.) KT határozatában a Pilisboros-

jenői Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának 
ellátására pályázatot hirdetett az év elején.

A továbbiakban is Metzlerné Kutvölgyi Eszter vezeti 
az óvodát, és idéntől a bölcsődét is

Az óvodáskor a gyer-
mekek életének meghatározó 
szakasza, ezért nekünk, peda-
gógusoknak különösen nagy a 
felelősségünk

„
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Előrelépések a háromoldalú 
partnerségben

A Pilisi Bioszféra Rezervátum keretében 
megkötött háromoldalú szerződés 2022-
es feladatainak munkaindító megbeszélé-
sét tartottuk meg március végén. A Pilisi 
Parkerdő Zrt.-vel és a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park Igazgatóságával egyeztettünk a falu 
természeti környezetének közjóléti funk-
ció bővítéséről. A fejlesztés alapját szolgá-
ló térkép elkészítésében az ELTE földrajz 
szakos hallgatói nyújtanak majd segítséget, 
ugyanakkor örömmel veszem, ha a környé-
ket jól ismerő falubeliek is csatlakoznak 
a turista útvonalak bejárásához, a tanös-
vények, pihenők, kerékpáros pályák stb. 
rögzítéséhez. Önkéntes jelentkezőket az  
antonovits.bence@pilisborosjeno.hu címre 
várok! 

Idén megindul az örökerdő művelésbe 
vont terület bejárása, és a vitális fák, a kö-
zelítő nyomok és a tervezett 25-50 lék ki-
jelölése. Az első lékvágások 2023-24-ben 
várhatók, innentől indul majd az az évente 
május-júniusban ismétlődő lékfenntartó 
munka, amiben számítunk a természetsze-
rető önkéntesekre. Az önkéntes lékkezelők 
toborzása és képzése 2023-ban indul.

Virágzáskor közösen jártuk be a hegyi 
tarsóka (Thlaspi montanum) egyetlen ma-
gyarországi előfordulási helyét, és egyeztet-
tünk az élőhelykezelési tervekről, illetve a 
terület biotikai felméréséről. 

Barczánfalvi Péter természetvédelmi őr-

rel kerül megrendezésre az idei fülemülék 
éjszakája program. Az esti madarász sétát 
június 2-ra tervezzük, melyre korosztálytól 
függetlenül várunk mindenkit.

Zöldterület kezelés

Az első negyedév fókuszában a legprob-
lémásabb közterületi fák ápolása, a ment-
hetetlen, illetve a veszélyt jelentő holtfák 
kivágása volt. Sok fán vagyunk túl, de még 
mindig csak az állomány töredékére volt 
időnk. Nagy megkönnyebbülés, hogy a fa-
lunkba érkező nagyfeszültségű vezeték 
teljes Budai út - Bárdi Ödön sétány - Fő út 
- Templom utca szakaszán sikerült a fákat a 
védőtávolság alá vágni. Sajnos a Bárdi Ödön 
sétány képét meghatározó fenyőt nem fog-
juk tudni megtartani, ugyanis az veszélyez-
teti a közműellátást. Fontos előrelépés lesz 
a szakszerű, tervezett faállomány kezelés-
ben a település fakataszterének elkészítése. 

Jók a tapasztalataim a fák védelméről 
szóló rendelettel kapcsolatban a magán-
területeken végzett fakivágások terén. A 
rendelet megszületése óta beállt az a sta-
bil ügymenet, ahogy eljutunk a kérvény 
benyújtásától az engedély kiadásáig, így ez 

a kezdeti elakadások óta dinamikusan zaj-
lik. A rendelet bevezetése óta 15 engedélyt 
adtunk ki, de ami a legfontosabb, hogy a 
rendelet hatására, a tulajdonossal folytatott 
beszélgetés, együtt gondolkodás eredmé-
nyeként több szép faegyed is megmenekült 
a fűrésztől.

Szeretném felhívni a lakosság figyelmét, 
hogy március 1. és augusztus 31. között 
vis major esetet kivéve a fészkelő madarak 
védelme érdekében élő fát kivágni tilos. 
Kérem, hogy ebben az időszakban tartóz-
kodjanak a bokor- és cserjeirtástól is, azt 
inkább az őszi- kora tavaszi időszakra üte-
mezzék, amikor az nem jelent élő- költő- és 
búvóhelyet kertjeink állatvilágának.

A tavasz folyamán kijelöltük az első kí-
sérleti méhlegelőt. A Bárdi Ödön sétány és 
a hivatal parkolója közötti zöld sávot kaszá-
lást követően egy pillangósvirágú magke-
verékkel vetettük felül, hogy gazdag táplá-
lékot biztosítsunk a beporzók számára. Ezt 
a sávot az idei évben csak egyszer fogjuk 
kaszálni, időt hagyva a növények virágzá-
sának. A terület előkészítésében Sági Zsolt, 
a beporzó fészkek megépítésében pedig az 
általános iskola ökocsoportja nyújtott segít-
séget, melyet ezúton is hálásan köszönök!

Kertjeinkben is segíthetjük a beporzó 
rovarokat, ha nem nyírjuk mindenhol a 

Kék- és zöld hírek
2022 januárja óta tanácsnokként fogom össze a Pilisborosjenő kék- és zöld infrastruktú-
rájával kapcsolatos feladatatokat. Az alábbi beszámolóban foglalom össze a legfontosabb 

környezetvédelmi-, zöldterület kezelési-, és vízügyi fejleményeket. 

Antonovits Bence tanácsnoki beszámolója

Hegyi tarsóka (Forrás: Wikipédia)

Elektromos vezetékek alatt visszavágott fák

Tanácsnok

12



hírmondó

Tanácsnok

Antonovits Bence tanácsnoki beszámolója

pázsitot, hanem hagyjuk felnőni és virágoz-
ni. A virágzó gyepfolt egyszerre lehet dísze 
kertünknek és etetője számos rovarfajnak. 
Legalább ilyen jelentőségű az itatók kihe-
lyezése.

Kék infrastruktúra

Zajlik az elnyert TOP Plusz - Élhető te-
lepülések pályázat tervezése. Az elnyert 
közel 300 millió forintból az Ezüsthegyi 
úton és a Tücsök utca mellett épül ki a 
csapadékvizet minél nagyobb arányban 
visszatartó vízelvezető rendszer. Egyúttal 
hamarosan megindul falunk Integrált Te-
lepülési Vízgazdálkodási Tervének (ITVT) 
készítése, mely a korábbi, minél gyorsabb 
levezetést célzó gondolkodással szemben 
a csapadék visszatartását helyezi előtérbe. 
Az új modell alapú stratégia előnye, hogy 
folyamatosan bővíthető, fejleszthető, így 
lekövethető vele mind a klíma, mind a tele-
pülés változása. 

Az idei súlyos aszály is figyelmeztet arra, 
mennyire fontos a lakossági csapadék visz-
szatartás. A jó példákat tanulmányozva 
dolgozunk azon, hogyan tudnánk az egyedi 
lakossági esővíz gyűjtést támogatni. 

Patakjaink

A tavasz folyamán közterületfelügyelőnk 
segítségével felmértük a Határ-réti patak-
ba vezetett illegális szennyvízbekötéseket. 
A rendszeres lakossági panasz alapján 
végzett bejárás számos környezetpusztító 
megoldást tárt fel, mely intézkedést von 
maga után. 

A DMRV Zrt szakembereivel bejárást vé-
geztünk a Borosjenői-patak/Cigány-árok 
szennyvíztelep alatti szakaszán. A bejárás 
során megállapítást nyert, hogy az ürömi 
szakaszon szakszerűtlenül kiépített műtár-
gyak lassítják a vízfolyást, a feltorlódott hor-
dalék, uszadék és szemét pedig intenzíven, 

jelentős szaghatás mellett bomlik a szeny-
nyvíztelepről érkező pehelyelúszás miatt. 
Jelenleg a DMRV Zrt-vel közösen keresünk 
megoldást, hogy a szennyvíztelep üzemel-
tetési idejének végéig konszolidáljuk a víz-
minőséget. Sajnos az általános iskola által 
végzett mintavétel arra mutatott rá, hogy a  
Borosjenői patak vízminősége a szennyvíz-
telep felett sem megfelelő. 

Illegális hulladéklerakás

A tavasz folyamán több szemétszedő ak-
ció zajlott, melynek köszönhetően tisztábbá 
vált falunk és közvetlen környezete. Köszö-
nöm az önkéntes szervezőknek és résztve-
vőknek, munkájuk eredménye látványos! A 

bejelentések nyomán a falugondnok-
ság szintén igyekszik a legrövidebb 
úton a szemétkupacok elszállításáról 
gondoskodni, hogy az ne vonzzon 
további szemetet. Amennyiben ille-
gális hulladéklerakást észlel, kérem 
jelentse a  https://pilisborosjeno.hu/
jenoi-elet/kozerdeku/illegalis-hul-
ladek-bejelento/ űrlapon!

Az illegális hulladéklerakással 
leginkább sújtott területen, a Tégla-
gyár-Malomdűlői településrészen az 
önkormányzat a megelőzésre kíván 
hangsúlyt fektetni. Egyeztetést foly-
tatunk Pilisvörösvár önkormányza-
tával annak érdekében, hogy egy-
ségesen szabályozzuk az útszakasz 
teljes hosszát, és engedélyhez kössük 

a tehergépjárművek behajtását. A forga-
lomszabályozás betartatását és az illegális 
hulladéklerakás visszaszorítását segíti az 
a rendszámfelismerő kamerával ellátott 
térfigyelő kamerarendszer, melynek telepí-
téséről szóló szerződést a napokban írta alá 
Polgármester Úr. 

Madárbarát települések 
szövetsége

Új lendületet vett a 2020-ban indult 
egyeztetés az országos Madárbarát Telepü-
lések Szövetségének felépítéséről, melyben 
falunk a kezdetektől részt vesz. A Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

koordinálásában több településsel közösen 
dolgozunk a szövetség létrehozásán, sza-
bályrendszerének kidolgozásán. 

Kövesbérci pihenőpark

Újraindul a Kövesbérci pihenőpark ter-
vezési folyamata. A VEKOP közlekedésbiz-
tonsági fejlesztést bevárva szeretnénk egy 
olyan közösségi teret létrehozni, amely 
egyszerre biztosít találkozó helyet a hely-
ben élőknek, játszó lehetőséget a gyerme-
kek számára és pihenőhelyet az Országos 
Kéktúra teljesítői számára. A felkért terve-
zővel májusban terepbejárást végeztünk, 
lapzártakor az ajánlattételre várunk. 

 
Speciális hulladékgyűjtési 

alkalmak
Június 11-én két gyűjtőpontra várjuk a 

lakossági elektronikai hulladékot. Az ófa-
luban a megszokott helyen, az óvoda par-
kolójában, a külső településrészen pedig 
a Téglagyári út elején lesz gyűjtőkonténer, 
ahova 8:00-13:00-ig hozhatják elektromos 
berendezéseiket. 

Az idei évben veszélyes hulladék gyűj-
tő alkalmat is szervezünk. Ide elsősorban 
megmaradt festéket, vegyszereket várunk 
majd. A gyűjtő alkalom pontos ideje lap-
zártakor még nem ismert. 

Antonovits Bence

Madáretető Szent Vendel - a pásztorok, jószágtartók és 
állatok védőszentjének - emlékművénél

Bárdi Ödön sétány mellett méhlegelő lesz
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Hogyan kerültél Pilisborosjenőre? Mi-
lyen munkáid voltak korábban?

Katonaként kezdtem a pályafutásomat 
az iskoláim után – ezen belül is először a 
határőrségnél, majd a büntetésvégrehaj-
tásnál, végül pedig a Honvédelmi Miniszté-
riumnál dolgoztam, és onnan tartalékos ál-
lományba kerültem és jelenleg is a Magyar 
Honvédség műveleti tartalékos állományá-
ban vagyok katonai rendész. 1996-ban ke-
rültem át a közterület-felügyelethez, a bu-
dai akciócsoport helyettes vezetője lettem. 
A fő probléma, amit meg kellett oldani, az 
a rengeteg illegális árus felszámolása volt. 
Akkoriban még a készenléti rendőrséggel 
együtt teljesítettük a szolgálatot. Négy év-
vel ezelőtt kerültem a Belváros-Lipótváros 
közterület-felügyelethez. Először területi 
ellenőr voltam, majd kineveztek a közte-
rület-felügyelet ellenőrévé, ahol a közte-
rület-felügyelők, sőt a parkoló ellenőrök is 
az ellenőrzésem alá kerültek. Rendet és fe-
gyelmet is kellett tennem köztük, és az elvá-
rásnak eleget is tettem. Ez év februárjában 
megszűnt a beosztásom, és úgy gondoltam, 
hogy megpályázom a pilisborosjenői állást 
a közelsége miatt. Én is vidéki gyerek va-
gyok, ezért szeretem a vidéki embereket, 
mert sokkal jobban összetartanak, mint a 
fővárosiak. Vonzó volt számomra a lehető-
ség, hogy egy kis békés faluba jöhetek és 
végezhetem azokat a feladatokat, amelye-
ket a polgármester, a jegyző és a képviselő 
testület meghatároz számomra.

Hogyan foglalnád össze egy közterü-
let-felügyelő munkakörét, és mik az első 
benyomásaid a falunkról?

Hogyha nagyon röviden és tömören sze-
retném összefoglalni, akkor azt mondanám, 
hogy majdnem ugyanaz a feladata, mint a 
rendőrségnek: az emberek nyugalmának 
és biztonságának a megóvása és annak 
fenntartása. Ide tartozik a parkolás is, mert 
ha nem szabályosan történik, akkor közbiz-

tonsági gondot okoz, mindenkinek megne-
hezíti az életét. Akár lakosként, akár látoga-
tóként parkol valaki szabálytalanul. Ezért a 
parkolási normák visszaállítása prioritást 
élvez, mert érezhetően van vele gond. Tény 
és való, hogy a faluban kis keskeny utcák 
vannak, és érthető, hogy mindenki szeretne 
a saját háza előtt megállni, de ez a helyzet 
adottsága miatt lehetetlen és kellemetlen 
helyzeteket okoz. Ezen szeretnék javítani. 
Bevezetésre került a figyelem felhívás cél-
jára is szolgáló “piros zacskó”. Először csak 
tájékoztatást és figyelmeztetést adok, de 
renitens személyeknek szükséges a bírság 
kiszabása is. Mind a polgármester úr, mind 
a képviselő-testület azért van, hogy ezeket a 
problémákat megoldjuk. A parkolást, a köz-
biztonságot, hogy nyugalom és béke legyen.

Gondot okoz még az illegális szemét-
lerakás, az engedély nélküli behajtások 
nagy tehergépjárművekkel, ez utóbbiak 
esetében csak akkor tudok intézkedni, ha 
tetten is tudom érni, ezért igyekszem, hogy 
minél többet legyek terepen. Bízom benne, 

hogy a lakók előbb-utóbb hozzászoknak 
ahhoz, hogy jelen vagyok. A lakosok a nap 
24 órájában számíthatnak a segítségemre, 
halaszthatatlan esetekben még hétvégén 
is. De ezzel párhuzamosan én is számítok 
a lakosok együttműködésére, mert vala-
mennyi intézkedést az ő nyugalmukért és 
biztonságukért hajtom végre. Van hogy 
hétközben és hétvégén is dolgozom, ahogy 
a rendezvények megkívánják, de kiegé-
szítjük egymást a körzeti megbízottal és 
a polgárőrökkel is, akikkel jó kapcsolatot 
ápolok. De van, hogy a saját szabaidőmből 
is áldozok, mert fontosnak tartom, hogy 
reggelente az iskolánál jelen legyek. Ez 
megnyugtatóan hat a gyerekekre és a szü-
lőkre egyaránt.

Mit tapasztaltál, mennyire épültek 
be a köztudatba a szabályok? Mennyire 
tartják be a közösségi együttélés szabá-
lyait? És lehet téged olyankor is keresni, 
ha tapasztaljuk például, hogy valaki sza-
bálytalanul tüzet rakott?

„Bízom benne, hogy a lakók előbb-utóbb 
hozzászoknak ahhoz, hogy jelen vagyok”

Szollár György sajnálatos halála óta nehezen találja meg a hivatal azt a munkatársat, akinek az itteni 
feladatok illeszkednek hosszú távú terveibe, de reméljük, hogy ezúttal sikerrel járunk. 

Róbert életútja impozáns tapasztalatokban bővelkedik, legtöbbet hangoztatott kérése pedig az volt, 
hogy a lakosok bátran forduljanak hozzá bármilyen kéréssel, javaslattal, gonddal vagy problémával.

Arnold-Tisza Róbert közterület-felügyelő bemutatkozása

Az új közterület-felügyelőnk (középen) képviselte a Polgármesteri Hivatalt a Pest Megyei Rendőrkapitányság által 
szervezett fórumon, ahol a felső vezetés is részt vett

Hivatal
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Hivatal

Nagyon ritkák a településen a kirívó esetek, tehát betartják a 
lakosok a szabályokat. A hétvégi tapasztalataim még hiányosak, 
például a vasárnapi fűnyírásról. És ha valaki látja, hogy tüzet rak-
tak valahol vagy bármi egyéb eset van, akkor egy e-mailt kérek egy 
elérhetőséggel. Ha valami nem az én kompetenciámba tartozik, 
akkor hivatalon belül továbbítom az illetékes kollégának. Ígérem, 
hogy nem maradnak hónapokig megválaszolatlanok a hozzám tar-
tozó ügyek.

Mit tapasztaltál, a lakosok rendben tartják a kertjükhöz tar-
tozó közterületet?

Az az eddigi tapasztalatom, hogy a hellyel-közzel rendet tartanak. 
Tehát mindenki a saját kis területén, birtokán, a kertjében, satöbbi. 
Talán még vannak páran, akiknek nincs információjuk arról, hogy 
például a zöldhulladékot nem lehet akármilyen zsákban kirakni. 
Ezért mindig hordok magamnál pár darabot a szolgáltató zsákjából 
is, hogy ki tudjam őket segíteni, megbeszéljük, hogy hogyan kéne 
kirakni a hulladékot.

Volt nálunk a forgalom szabályozására szakértői anyag, és 
annak mentén egy rendelet is született. Kérték-e, hogy ilyen 
tapasztalattal a hátad mögött esetleg koncepcionális javasla-
tokat is tegyél?

Igen, kérik a véleményemet, és hál' Istennek a tapasztalataim 
alapján meg is tudom tenni azokat a javaslatokat, amelyek szüksé-
gesek ahhoz, hogy a kényelem, biztonság és a fegyelem egyértel-
műen fennmaradjon, tovább javuljon Pilisborosjenő községben. 
Számíthatnak rám, és ehhez én is kérem a lakosokat, hogy írják 
meg nekem gondjaikat!                           Lejegyezte: Frivaldszky Bernadett

Helyi rendeletek, melyeket – az országos szabályokon kí-
vül (például KRESZ) – érdemes ismerni:

A közterület-felügyelő tevékenységéről - 44/2004.(XII.15.)
A fák védelméről - 9/2021. (IX.15.)
A közterület használat szabályairól - 6/2018. (III.19.)
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésé-

nek jogkövetkezményeiről - 9/2017.(III.31.)
A helyi közutakra történő behajtás korlátozásáról - 13/2017. 

(IV.28.)
A Pilisborosjenő Község területén végzett hulladékgazdálkodá-

si közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról - 
2/2017. (II.16.)

A közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól - 
6/2017. (III.3.)

Az állatok tartásáról - 27/2004. (V.15.)
A környezetvédelemről - 37/2004. (VIII.20.)
A zaj- és rezgésvédelemről - 13/2012. (05. 09.)
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről 

- 18/2015. (XII.23.)
Korlátozott várakozási övezet létrehozásáról, működésének és 

igénybevételének rendjéről - 5/2021.
Korlátozott várakozási övezet létrehozásáról, működésének és 

igénybevételének rendjéről szóló Pilisborosjenő Község Önkor-
mányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VI. 14.) számú rendelet 
módosításáról - 8/2021.

Megtalálhatóak: www.pilisborosjeno.hu/onkormanyzat/do-
kumentumtar/rendeletek/ → Hatályos rendeletek egységes 
szerkezetben tárgy szerint

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

2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.  Központi tel.sz.: +36 26 336 028
Félfogadás: hétfő: 13.00-18.00, szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.30

Polgármesteri Hivatal elérhetőségek
Ügyfélfogadási időn kívül az ügyfélszolgálati iroda áll 

az ügyfelek rendelkezésére. 
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Elindult a „Pilisborosjenő Élhető 
Település” című projekt

Pilisborosjenő Község Önkormányzata a Széchenyi Terv Plusz Program TOP_Plusz-1.2.1-21 
„Élhető települések” c. pályázati felhívás keretében sikeres támogatási kérelmet nyújtott be a 

települési csapadékvíz elvezető rendszerek kialakítására, fejlesztésére. 
A projektet az Európai Unió és a Magyar Kormány 299,97 millió Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesíti, a támogatás mértéke 100%. 

A fejlesztés célja a vízvisz-
szatartási szempontok figye-
lembe vételével a csapadékvíz 
okozta vízkárok csökkentése 
Pilisborosjenőn. A településen 
évek óta megoldatlan problé-
ma a csapadékvíz megfelelő 
levezetése, hasznosítása, en-
nek megoldása érdekében a 
TOP_Plusz-1.2.1-21 „Élhető 
települések” c. pályázati felhí-
vás keretében nyújtott be si-
keres támogatási kérelmet az 
Önkormányzat. 

A projekt az ún. kék infra-
struktúra fejlesztése terén két 
beavatkozási területet jelöl ki. 
A  megvalósítás egyik helyszí-
ne a település északi részétől a 
település központja felett hú-
zódik (Ezüsthegyi út – Szent 
Donát utca – Temető utca - 
Lazareth területen), a másik 
helyszín a Tücsök utca és kör-
nyéke, a település déli részén, 
amely szintén sok problémát 
okozott az elmúlt időszakban. 
A megvalósítandó csatorna 
szakaszok jellege nyílt csa-
torna. A csapadékvíz elvezető 
rendszer részét képezik, és 
a projektben hangsúlyosan 
megjelennek a vízvisszatartá-
si elemek: tározók és esőker-
tek jönnek létre a csapadékvíz 
befogadására, ideiglenes táro-
lására. A kék infrastrukturális 
elemeket továbbá zöldfelületi 
fejlesztések kísérik. A fejlesz-
tések a települési lakosság 
több mint felét érintik közvet-
lenül.

A 2022 tavaszán induló pro-
jekt keretében létrejön Pilis-
borosjenő Integrált Települési 
Vízgazdálkodási Terve (ITVT), 
továbbá az érintett beruházási 
elemekre műszaki tervek ké-
szülnek. A kivitelezési munkák 
a közbeszerzési eljárást köve-
tően indíthatók meg. A projekt 
lezárására 2025 decemberében 
kerül sor a tervek szerint.

A fejlesztés eredményeként 
megépül az Ezüsthegyi-Laza-
rethi csapadékvíz elvezető sza-
kasz (2119 fm, nyílt csatorna, 
esőkertekkel, tározóval), meder 
revitalizációval, a Lazareth te-
rületen akadálymentesen meg-
közelíthető zöldfelület jön létre 
és újul meg. A Tücsök utcában 
660 fm nyílt csatorna szakasz 
épül, esőkerttel, tározóval. Ösz-
szesen 2779 fm nyílt csatorna 
épül a projekt keretében, amely 
hozzájárul a lakossági, a köz-
funkciókat ellátó és hitéleti te-
vékenységhez kapcsolódó épü-
letek, ingatlanok megóvásához. 
Projektünk hozzájárul továbbá 
a biodiverzitás növeléséhez és a 
környezeti fenntarthatósághoz, 
a kialakítandó zöldfelületek (és 
a telepítendő növények, poten-
ciálisan kialakuló vizes élőhe-
lyek) által. 

Sajtóközlemény

A projektről bővebb információt 
a www.pilisborosjeno.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető: 
Tömöri Balázs polgármester
+36 26 336028
polgarmester@pilisborosjeno.hu

Pályázat
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Pályázat

Elindult a Pilisborosjenő Mesevölgy 
Óvoda Komplex Bővítése

Pilisborosjenő Község Önkormányzata a Széchenyi Terv Plusz Program TOP_Plusz-3.3.1-21 
„Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” c. pályázati felhívás keretében 

sikeres támogatási kérelmet nyújtott be a Pilisborosjenői Mesevölgy Óvoda bővítésére, fejlesz-
tésére.  A projektet az Európai Unió és a Magyar Kormány 691,38 millió Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesíti, a támogatás mértéke 100%. 

A fejlesztés célja, hogy a megnövekedett 
igényekhez igazodó, megfelelő mennyiségű 
óvodai férőhely  álljon rendelkezésre Pilis-
borosjenőn. 2021. év őszén a korábbiakhoz 
képest plusz egy csoporttal több kisgyer-
mek kezdte meg a községben a tanévet. Az 
új lakóterületek benépesülésével tovább 
nőtt az igény az óvodai férőhelyek 
iránt. Jelenleg három nagy fejlesz-
tés alatt álló terület veszi körbe az 
ófalut. A CSOK támogatásnak kö-
szönhetően településünkre első-
sorban fiatal gyermekes családok 
költöznek, ezért egyre nagyobb 
szükség van a gyermekek óvodai 
elhelyezésére. Jelen tervezett be-
ruházással megfelelő férőhelyet 
kívánunk biztosítani a faluban 
élő, majd a jövőben megszülető, 
illetve a már folyamatban lévő in-
gatlanfejlesztések eredményeként 
a településre költöző óvodáskorú 
gyermekek részére. Ennek megoldása ér-
dekében a TOP_Plusz-3.3.1-21 „Gyermek-
nevelést támogató humán infrastruktúra 
fejlesztése” c. pályázati felhívás keretében 
nyújtott be sikeres támogatási kérelmet az 
Önkormányzat. 

A 2022 tavaszán induló projekt 
keretében 72 új óvodai férőhely 
kerül kialakítása további 3

csoportszoba építésével. Meg-
épülnek a hozzájuk tartozó 
 kiszolgálóhelyiségek, és beszer-
zésre kerül az összes, működéshez 
szükséges berendezés és eszköz. 
Ugyanezen telephely meglévő mű-
ködő csoportszobáiban a délutáni 
alvás céljára kialakított alvógaléri-
án kisebb vizesblokk készül, hogy a 
gyermekek felügyelete folyamatos 
legyen mind a mosdóban mind az 
alvó helyiségben. Ugyanezen célból 

készül az udvaron is egy vizesblokk, mely 
elkészülte után a gyermekeket nem kell 
egyesével az épület megkerülésével a benti 
mosdókba kísérni. A projekt emellett tar-
talmazza az új épületrész előtt plusz parko-
lóhelyek létesítését is. Mindkét telephelyen 

a gyermekek meleg étkeztetését a Fő utca 
41. szám alatti épületben található főző-
konyha biztosítja. A főzőkonyha bővítése 
és korszerűsítése lehetővé teszi nem csak 
a megnövekvő gyermeklétszám ellátását, 
de a modernebb, egészségesebb ételek 
 elkészítését,  folyamatok jobb átszervezé-
sét és a konyhai munka hatékonyságának 
biztosítását. 

A 2024-es évi várható befejezésre a 
 beruházás legalább 9, szakképesítést 
igénylő munkahelyet is teremt.

A projektről bővebb információt a www.
pilisborosjeno.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető: 
Tömöri Balázs polgármester
+36 26 336028
polgarmester@pilisborosjeno.hu 

Sajtóközlemény
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JJeelleennttkkeezzééssii  llaapp  

wwwwww..aalleeggsszzeebbbbkkoonnyyhhaakkeerrtteekk..hhuu  
 
Jelentkező neve: ____________________________________________________________________ 
 
Nők esetében születési név: ___________________________________________________________ 
 
Címe: _____________________________________________________________________________ 
 
Elérhetőség: e-mail: ______________________________________telefon:_____________________ 
 

Minősége:  ❑ Tulajdonos  ❑ Megművelő 
 
A benevezett konyhakert címe (város, utca, házszám, vagy HRSZ szám):  _______________________  

__________________________________________________________________________________ 

Nevezési kategória:   ❑ Balkon: Erkélyen kialakított ❑ Zártkert 1.: zöldséges 

CSAK 1 kategóriát jelölhet be! ❑ Mini: 50 m2-ig   ❑ Zártkert 2.: gyümölcsös 

A következőt új lapra kell írni! ❑ Normál: 50 m2 felett  ❑ Zártkert 3.: vegyes 

    ❑ Közösségi: csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek 
 

A Jelentkező és a balkon/kert/ udvar/ telek/földterület Megművelője ezen jelentkezésével kinyilvánítja, hogy „A 
legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei 2022-es programban önként vesz részt.  
A nevezés feltételeit elfogadja, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a helyi zsűri tagjai, vagy azok megbízottjai - 
előzetes időpont egyeztetés után - május 15. és augusztus 15. között kertjét két alkalommal megtekintsék.  

FONTOS! A beküldött kertfotókhoz kérjük megadni, hogy mely kertről készült (Név, cím!)  

Bírálatnál előny: környezettudatos kertművelés, vegyszermentes művelés, komposztálás, szerves tápanyag 
utánpótlás, talaj védelme, csapadékvíz használat, öko/bio, régi módszerek alkalmazása, fűszer-, gyógynövények, 
régi, saját megőrzésű fajták a kertben, madárbarát, rovarbarát kert kialakítása, a kertet több generáció művelje, 
illetve a kertben minél többféle növény és élőlény kapjon helyet!  

Vegyszer használata esetén a Permetezési napló naprakész, szabályos vezetése KÖTELEZŐ! 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei programhoz 
benyújtott jelentkezésemmel hozzájárulásomat adom, személyes adataim kezeléséhez a program eljárásban 
résztvevők számára.  
 

Kelt:____________________, 2022. _________________ 

 
  ______________________________ 

 Jelentkező aláírása 
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hírmondó

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

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

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)

AKTUÁLIS

Az Egészségházban való jobb 
eligazodásra és a rendelési idők 
gyors áttekintésére új táblák ke-
rültek a rendelők ajtajaira és a 
folyosók falaira, valamint fóliák 
az ablakokra, melyek egyúttal a 
betekintést is gátolják kívülről.

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

Rendelés közeljövőben (figyeljék a híreket a honlapon és a Facebookon!)
hétfő: 8-14
kedd: 9-17
szerda: 14-18
csütörtök: 8-14
péntek: 8-14 (iskolafogászati rendelés)
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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

KARDIOLÓGIA ÉS ULTRAHANG MAGÁNRENDELÉS

Kardiológia szakrendelés (EKG, 
szívultrahang, mellkasi  fájdalom ki-
vizsgálás, szívbetegek gondozása, hy-
pertoniabeállitás, konzultáció. A közel-
jövőben tervezzük: ABPM, Holter.)
Rendel: Dr. Csányi Zsolt.
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 telefo-
nálni), 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 szakor-
vos
Bejelentkezés: ugyanaz a telefon és 
email cím

Egészségház
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Egyház

A nyár beköszöntével mindenki titkos, 
avagy nem titkolt vágya a pihenés, 
szabadság, fellélegzés. Érezzük, hogy az 
év felénél járunk. Kicsit visszanézünk, 
ám még az előretekintésben újabb 
célok, illetve az eddigi eredmények 
és feladatok folytatása fogalmazódik 
meg. Ám most tényleg a megállás, 
kikapcsolódás pillanatai következnek.
„A klasszikusok tanulmányozása 
nem olyan, mint egy modern levelező 
tanfolyam; nem egy létra, ami gyors 
sikerhez vezet! Az embernél sem a 
munkával eltöltött órák a fontosak, 
hanem az üres órák, a pihenés órái. Ez 
a tévedés mindnyájunkra jellemző.” 
(Agatha Christie: Herkules munkái)
Bár a népszerű írónő ezt a klasszikusok 
tanulmányozására alkalmazza, 
ám nagyon igaz a mindennapos 
gondolkodásunkra a példa, hogy 
mennyire nem tudunk kikapcsolni 
és átadni magunkat a pihenésnek. 
Komoly belső munkát jelent, hogy 
megengedjük magunknak még 
szabadság idején is a pihenést 
és a kikapcsolódást. A megállás, 
megpihenés szükségességét pedig 
már a kezdetek kezdetétől Isten 
így képzelte el:
„Isten a hetedik napon befejezte 
művét, amit alkotott. A hetedik 
napon megpihent munkája 
után, amit végzett. Isten megáldotta és 
megszentelte a hetedik napot, mert azon 
megpihent egész teremtő munkája után.” 
(Ter 2,2-3)
Megállni, gyönyörködni, megélni a 
pillanatot. Talán furcsán hangzanak 
ezek a kifejezések, mert az év nagy 

részében mindezt nem tesszük meg. 
Ám a rohanás, a következő feladatra 
fókuszálás, a feladatok megoldása, 
problémák leküzdése annyira lefoglalja 
a gondolatainkat, hogy nem is vesszük 
észre, milyen sokszor elmegyünk ezek 
mellett. Keressük napjaink és életünk 

értelmét, ám nem leljük a munkában, 
nem leljük a boltban, nem találjuk a 
rohanásban.
Tegyük fel a kérdést akkor, minek 
mindezt hajszolni és hajtani, hogyha 
nem ezekben van a létünk értelme? 
Érdekes tapasztalatokat szül, ha el 
tudjuk ezeket engedni, és leülünk 
csillogó szemű gyermekünk mellé 
játszani. Olyan kimondhatatlan 
erővel tud feltölteni egy családi 
társasjátékozás, amire nem is 
tudunk gondolni. Hihetetlen 

nyugalmat ad egy csendes 
kávézás a teraszon, amit 
csak képeken látunk és 
álmodozva nézünk télen. 
Engedjétek meg, hogy 
ezek mellé tegyem, az 
igazi békét Istennel való 
levésünk adja, amikor 
kettesben Vele vagyunk, 

akár egy templomban, akár egy hűs 
szobában, akár a szabad ég alatt. 
Számomra mi a nyár? Mindez. Amit nem 
tudok megtenni a munka idején, az most 
mind megtehető. Álljunk meg, pihenjünk 
meg, így nemcsak a vasárnapokon, 
hanem most nyáron is. „A munkánk 
legyen egészen munka, a pihenésünk 
legyen egészen pihenés.” (Fligl József 
katolikus pap, költő)
Jó pihenést!

Miserend: hétfő, kedd, csütörtök, péntek, 
szombat: 18 óra; vasárnap: 9 és 10:30 óra

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

Iroda szolgálati idő: hétfő és péntek: 16-
18 óra, szerda: 9-12 és 13-16 óra

Egészen pihenni
Wilheim Péter atya írása

Hihetetlen nyugalmat ad egy 
csendes kávézás a teraszon, amit 
csak képeken látunk és álmodozva 
nézünk télen.

„
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Civilek hírei
HÍRADÁS A MÁLTAI SZERETETSZOLGÁ-
LAT CSOPORT MUNKÁJÁRÓL

Sok minden történt az elmúlt időszakban, 
amiről úgy gondolom, érdemes beszámolni. 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) 
Közép-Magyarországi Régiójától kaptunk 
márciusban 25  „ Nem luxustáskát”, amiben 
kizárólag a tartalom volt a lényeges. Nők 
készítették nőknek, amelyben tisztálkodási 
szerek, higiéniás termékek  voltak.
 Szintén a Régiótól április 21-én kaptunk 
egy nagy adományt, mely tartalmazott 150 
kg élelmiszert,
tisztasági szereket (pumpás folyékony szap-
pan, utántöltő, fogkrém, WC illatosító, női 
betét, pelenka, ruhaadomány bugyitól a far-
merig. Összesen 1 285 082 Ft értékben. 
Ennek a szétosztásában nagy segítségünkre 
volt a Családsegítő, ők vannak szoros kap-
csolatban  a helyi családokkal. 
Lehetőségünk nyílt pályázni a Magyar Élel-
miszerbank Egyesületnél olyan élelmiszer-
re, amit a polcokról levesznek, de teljes-
séggel fogyasztásra alkalmas. Ez főképpen 
pékáru és zöldség, változó mennyiségben. 
Mi a közeli Lidl áruházat jelöltük meg. Min-
den munkanapon el kell hozni a termékeket, 
a szállítást ketten végezzük, a Családsegítő 
részéről Klinker Magdolna, az MMSZ részé-
ről én, Heves Ilona.
Az elmúlt két héten már sokak kaptak belő-
le, és örömmel fogadták.
Már kialakult az osztási rendszer: hétfőtől 
péntekig 14.30–16 óráig.
A helyszín: hétfő, szerda, péntek Családsegí-
tő,  kedd, csütörtök MMSZ Adománybolt.
Nagyon sok idős rászoruló személynek cso-
magolunk, és házhoz szállítjuk.
Ezúton szeretném megköszönni a boltban 
vásárlóknak, hogy nem nézték tétlenül a 
cipekedésünket, hanem segítettek, a sok ön-
kéntesnek, hogy feláldozzák szabadidejüket, 
az MMSZ csoport társaimnak a sok óra ön-
kéntes önkéntes munkát, csomagolást, sok 
fizikai munkát, amit lelkesen végeznek.
Az Iskola u. 2.sz. Adománybolt a lakosság 
részére továbbra is nyitva van szombaton 
8-10, szerdán 18.30-20 óráig.
Ezen az időponton kívül az Ukrajnából me-
nekülteket és a rászorulókat látjuk el, meg-
beszélt időpontban, vagy a Családsegítő 
nyitvatartási idejében.

Heves Ilona

HELYI LAKOSOK ÁLTAL KIALAKÍTOTT 
KÖZÖSSÉGI TÉR A NAPSUGÁR 
LAKÓPARKBAN

Elcsípett, élettel teli pillanat pünkösdi ré-
tünkről, hazaérkezéskor. Gyönyörű táj, fű 
vállalásunk szerint lenyírva, játszó gyere-
kek és már egy közösségi kert kezdemény 
is születőben. Jó itthon Jenő!

Gál Attila lakos Facebook bejegyzése

TÁMOGATÁST NYERTEK HELYI CIVILEK

Megjelentek a Miniszterelnökség által 
biztosított forrásból a Városi Civil Alap 
keretében, illetve a Magyar Falu Program 
Falusi Civil Alap keretében meghirdetett 
kiírások eredményei. A Magyar Kormány 
elkötelezett a kistelepüléseken élők szá-
mának megtartása, növelése, életminősé-
gének javítása iránt.

A Magyar Falu Program célja pedig az 
5000 fő lakosságszám alatti települések 
hátrányainak enyhítése, így többek kö-
zött az alapvető szükségletek kielégítését 
segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatá-
sokhoz való hozzájutás biztosítása, illetve 
olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek 
vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letele-
pedni szándékozók számára ezen telepü-
léseket.

Kiemelt figyelmet fordít a megfelelő helyi 
ismeretekkel, kötődéssel rendelkező, kis 
településeken működő, értékteremtő civil 
szervezetek támogatására, és ehhez kap-
csolódóan először 2020-ban megjelent a 
Magyar Falu Program új programeleme: a 
civil közösségi tevékenységek és feltétele-
inek támogatása is.
(Forrás: dr. Vitályos Eszter országgyűlési 
képviselő oldala)

PILISBOROSJENŐ WEINDORF ÖNKÉN-
TES TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI

Az elmúlt szűk két hónapban rengeteg 
dolog történt, így megpróbálom össze-
foglalni a legfontosabb eseményeket. A 
márciusi hónapot sajnálatosan egy mel-
léképület tűzzel kezdtük, amit azonban a 
fővárosi bajtársakkal gyorsan, a tovább-
terjedés lehetőségét hamar megakadá-
lyozva sikerült eloltani. Ebben az időben 
lett elrendelve az ország egészét érintő 
tűzgyújtási tilalom, ami a széleskörű tá-
jékoztatás ellenére, több, beavatkozást 
igénylő eseményt is hozott. Itt szeret-
ném kiemelni az önkéntes tűzoltóságok 
fontosságát és a Pilisi medencében zajló 
példás együttműködést. Március 27-én 
Pilisszántóra kaptunk riasztást, ahova a 

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

Civil kurázsi

24



hírmondó

Civil kurázsi

magas esetszám miatt mi voltunk a legkö-
zelebbi bevethető egység.
Idén a változatos időjárás településün-
kön is meglepte a közlekedőket, miután 
a márciusi forró időszakot az április eleji 
nagy lehűlés és havazás követte. Az időjá-
rási viszontagságok kapcsán egy esetben 
egy elakadt autósnak nyújtottunk segít-
séget, aki a síkossá vált útfelületet már 
önerőből nem tudta elhagyni. Az elmúlt 
időszak káreseteinek sorát most egy, a 
Budai úton történt autóbalesettel zárom, 
ahol személyi sérülés nem történt, mégis 
az eset kapcsán fokozottan szeretnénk 
felhívni a lakosok figyelmét a körültekintő 
és felelősségteljes autóvezetésre. Beveté-
seinkről részletes beszámolót az egyesü-
let Facebook oldalán találnak.
FELHÍVÁS! Továbbra is várjuk új tagok 
jelentkezését a pbjote@gmail.com e-mail 
címen. Ha csak felkeltettük az érdeklődé-
süket, de tele vannak kérdéssel, várunk 
mindenkit szeretettel a tűzoltószertár-
ban. Nézzenek körül, ismerjék meg a csa-
patot, és az önkéntes tűzoltóság működé-
sét. 
Továbbá, mostantól minden közép- és 
szakközépiskolás tanuló számára nyitva 
áll a lehetőség, hogy az érettségi kritéri-
umként meghatározott 50 órás közösségi 
szolgálati időt nálunk töltse el. Részletek-
kel és jelentkezéssel kapcsolatos tájékoz-
tatást ez esetben is a pbjote@gmail.com 
e-mail címen kérhetnek.
Végezetül, továbbra is hálásak vagyunk 
minden támogatásért:
Szervezetünk hivatalos neve:

Pilisborosjenő Weindorf Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület
Szervezetünk számlaszáma:
11703006-20032032-00000000 
OTP Bank
Szervezetünk Adószáma:
19184661-1-13

Czöndör Ádám

2097 CSOPORT EGYESÜLET HÍREI

Idén újra megszervezzük az immár ha-
gyományosnak számító jazzfesztivált a 
Mandelbrot udvarán, június 11-én. Na-
gyon sok helyi önkéntes segít a szerve-
zésben és a lebonyolításban is. A fesztivál 
finanszírozását a korábbi évekhez hason-
lóan a közönség anyagi támogatásával 
tudjuk megoldani, de fontos szponzora-
ink - az önkormányzat mellett - két helyi 
vállalat, a Fluart és a Meditop is.

Madaras Zoltán

CIVILEK AZ ÁLLATMÉRGEZÉSEK ELLEN
Figyelem!
Az elmúlt hetek során ismét több állat-
mérgezés történt Pilisborosjenőn. Az ügy-
ről értesítettük a hatóságokat, és megala-

kult a „Nyomozócsoport a pilisborosjenői 
állatmérgezések ügyében” nevű csoport a 
facebookon.
Arra kérünk minden állattartót, hogy
- fokozottan figyeljen kedvencére 
- fontolja meg a kamera felszerelését
- gyanú esetén értesítse a rendőrséget
Az állatok mérgezése bűncselekmény!
Aki bántalmaz vagy szenvedést okoz egy 
állatnak, az akár 5 év börtönre is ítélhető.

SZÁMHÁBORÚ

Május 14-én délután a pilisborosjenői Ifi 
klub szervezésében 16 helyi fiatal vette 
birtokba az „egri vár” romjainak környé-
két, ahol a tavalyi évhez hasonlóan kifulla-
dásig csatároztak egymással a játékosok. 
Jövőre is mindenképp megszervezzük a 
lassan hagyományosnak tekinthető nagy 
ifjúsági számháborút. 

Bozsódi Borbála
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NYUGDÍJAS KLUB HÍREI

A márciust Rákóczi zarándokúttal zártuk. A 
Nagyságos Rákóczi Fejedelem születésének 
346. évfordulóját szülőházában, a felújított 
Borsi kastélyban ünnepeltük több ezer 
zarándokkal együtt. Áprilisban köszöntöt-
tük  tagjainkat a nőnapon. Kártyaklubunk, 
és a dalárdánk is elindult. Elindítottuk a Ké-
zimunka szakkört, ahol tojások horgolását 
tanulhattuk meg. Tojásokkal díszítettük a 
Polgármesteri hivatalnál lévő fát, és elkészí-
tettük a nyusziváró fészket is a kút tetejére. 
Húsvétköszöntő összejövetelt tartottunk a 
húsvétra jellemző ételekből készült szend-
vicsekkel és finom süteményekkel. Színház-
ban is jártunk, az Operett színház fergete-
ges Huszka előadását láttuk. A Faluházban 
megrendezett „Káposztás nap"-ra klubtag-
jaink készítették a kóstoló finomságokat. 
Május elején az ovisok közreműködésével a 
nagymamák köszöntésével örvendeztettük 
meg tagjainkat. Hátizsákos kirándulás ke-
retében megcsodáltuk a Füvészkert tavaszi 
szépségeit, és meglátogattuk a Természet-
tudományi Múzeumot. A május (külön) au-
tóbuszos Hollókő-Szurdokpüspöki-Gyön-
gyös kirándulással zárul.

Komlós Tiborné

KÖZÖSSÉGI SZEMÉTSZEDÉS LAZARÉTEN 

Március 19-én, mielőtt még kizöldült volna a 
természet, újra összegyűltünk Lazaréten egy 
tavaszi szemétszedésre. A résztvevők főleg 
a területen élő kisgyerekes családok közül 
kerültek ki. A beépülő területen tavaly évtize-
des szemétkupacokat sikerült felszámolni, de 
akadt munka idén is: sajnos főként építkezé-
sekről származó szemetet találtunk. Sokat.
Az Őzláb utcai vízmosás–szőlőkürömi tanös-
vény–iskola–Fő út által határolt területről kb. 
35 zsák szemetet sikerült összegyűjteni. A ta-
valyi, sokkoló mennyiségű, talicskányi pálin-
kásüvegből idén is előkerült kb. 400 db, mind 
a Fő út melletti árokból. Köszönjük az Ökokör-
nek a részvételt és a szemeteszsákokat, az ön-
kormányzatnak pedig a szemét elszállítását! 
Jövőre ismétlünk.                              Szénási Éva

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS A FALUBAN 
ÉS KÖRNYÉKÉN

Áprilisban Pilisborosjenő is csatlakozott a 
„Tavaszi nagytakarítás – Tegyünk együtt 
erdeink tisztaságáért!” országos mozgalom-
hoz. Az eseményen egész nap részt lehetett 
venni, akár fél órára is. A helyi lakosok be-
vonásán túl szerettem volna a tavalyihoz 
hasonlóan most is felvenni a kapcsolatot az 
ideérkező turistákkal, ezért a legnépszerűbb 
starthelyet, a levendulás sorompóját válasz-
tottam találkozási pontnak. A kirándulókat 
egy információs tábla fogadta a szemétgyűj-
tő akcióról, valamint arról, hogy miért nin-
csenek kukák az erdőben, és hogyan vigyáz-
hatunk még környezetünkre. Többségük 
szívesen csatlakozott a nemes feladathoz, 
védőkesztyűvel és szemeteszsákokkal indul-
tak tovább. A gyerekek ismét apró ajándékok 
(játékfigurák, matricák) közül választhattak 
jutalmul, és a nap végén büszkén hozták a 
szemétzsákmányt!

A nagytakarításban egyénileg is részt lehe-
tett venni, hiszen ez a kampány mindenkit 
arra buzdított, hogy a kirándulására vigyen 
magával egy zacskót, amelybe útközben 
összegyűjtheti az eldobált szemetet. Sőt, a 
fotót a Facebookra feltöltve és #tavaszinagy-
takarítás hashtaggel megjelölve még tovább 
népszerűsítheti ezt a fajta zöld túrázást, ezál-
tal mások is bátorságot meríthetnek, kedvet 
kaphatnak hozzá.

A következő szemétszedésre a Föld napján, 
április 22-én került sor. Óvodás és kisiskolás 
gyerekekkel együtt vágtunk neki a takarítás-

nak, sikerült a játszótér, focipálya, új óvoda 
környékét és a patakmeder egy részét kitisz-
títani. Öt zsák szemét gyűlt össze kb. másfél 
óra alatt. A gyerekek nagyon jól szórakoztak 
együtt, a szemétszedő csipeszek segítségé-
vel igazi móka volt a munka! Sőt, „fizetés" is 
volt: a sok szemét mellett még egy ötszázast 
is találtak! Fontos, hogy a fiatal generációt 
már kisgyermekkorban megtanítsuk arra, 
hogy védje a természetet és környezetét, ne 
szemeteljen, de mi is tanulhatunk, példát ve-
hetünk a kicsiktől! 

Köszönjük szépen a résztvevőknek és a 
többi lakónak is, aki külön a faluban vagy az 
erdőben gyűjtött szemetet a Föld napja al-
kalmából! 

Május 7-én pedig falutakarítást szervez-
tünk Kárpáti Klárival.Az volt a célunk, hogy 
szebbé, tisztábbá tegyük közvetlen kör-
nyezetünket. Szombat délután a Faluház 
udvarán gyülekeztünk, innen indultunk a 
falu több helyszínére. Itt egy kis „öko happe-
ningre" készültünk, frissítővel szolgáltunk a 
jelentkezőknek, volt ennivaló, süti, málna-
szörp, fröccs, valamint a focipálya is várta a 
családokat egy kis játékra. A résztvevőknek 
igazi szórakozást jelentett az is, amikor a pa-
takmederben gumicsizmában lehetett „kin-
csek" után kutatni. (A régi üdítősüveg, a Leo 
jégkrémes doboz, az évtizedek óta megszűnt 
Fővárosi Cipőbolt Vállalat cicás nejlonzacs-
kójának helye inkább egy retro-kiállításon 
legyen, mint a patakban!). A falutakarításon 
kb. 15 zsák szemét gyűlt össze, nagyon kö-
szönjük a résztvevők segítségét! 

Szeretnénk azt is, ha a saját lakókörzetek-
re koordinátorok jelentkeznének, és az utca 
lakói közösen tennék szebbé környezetüket. 
Eerre még bármikor lehetőség van, zsákokat 
is tudunk adni.

Ugyanezen a hétvégén, vasárnap a kirándu-
lók is részt vettek a Teszedd! kampányban, 
hasonló módon, mint áprilisban a „Tavaszi 
nagytakarításkor". Mindkét alkalommal kel-
lemes tapasztalatokat szereztem a turisták 
hozzáállásában, lelkesen gyűjtötték a szeme-
tet az erdőből.

Örömteli, hogy minden ilyen eseményhez 
rendre csatlakoznak újabb tagok is a faluból.

Vigyázzunk közösen a falu és az erdő tisz-
taságára!                                     Várkonyi Ágota
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NevelésGyász

A Waldorf-pedagógiát alapjaiban hatá-
rozzák meg a természet visszatérő ritmusai 
és a keresztény évkör ünnepei. Ahogy ősz-
szel a levelek pompás színeikkel az avarba 
táncolnak és fokozatosan elhalnak, ahogy 
a felszínen látható élet visszahúzódik, úgy 
figyelünk az induló tanévben a belül meg-
születő bátorságra, hitre, amely lassanként 
helyet készít Jézus születésének karácsony 
idején.

A belső fény aztán a külső fény növeke-
dését is meghozza, és tavasszal az újjáéledő 
természettel együtt ünnepeljük a testet öl-
tött Isten halálát és feltámadását. A hold és 
a nap járása által kijelölt, vándorló húsvétot 
mindig ötven nappal követi a pünkösd, “a 
Szellem kiáradása”, és beteljesíti azt a meg-
újulásra törekvést, ami tavasz elején még 
csak elkezdődött. Minden húsvét után meg-
adatik tehát ötven nap – görögül pentecost, 
ami szó szerint is a pünkösd szavunk alapja 
–, az adventhez vagy a nagyböjthöz hasonló 
várakozás, ünnepre hangolódó mindennapi 
tevénykenykedés, ami alatt bennünk is fo-
kozatosan érlelődhet meg a ráébredés: “Va-
lóban feltámadott!”. Nem elég kimondani, 
nem elég a fejünkkel tudni, néha több kell, 
hogy elhiggyük: a halált valóban feltámadás 
követi, a lehulló, szél hátán szerteszálló vi-
rágszirmok nem hiába enyésznek el, hanem 
valóban termés érlelődik a nyomukban, és 
a szépségért cserébe adott munka – cseme-
téink gondozása, táplálása – valóban oda 
vezet, hogy kiteljesedő, gyümölcsöt érlelő, 
évről évre nagyobb árnyat adó fák élhetnek 
gazdagodó kertjeinkben. 

Törekszünk tudatosan együtt lélegezni, 
együttműködni a teremtett világ évről évre 
visszatérő ritmusával. Óvodás gyermekeink 
egyre többet vannak kint, együtt művelik a 
veteményest, virágoskertet, szabad játéka-
ikban diófára másznak, vadvirágokkal ke-
reskednek, és pünkösd közeledtével egyre 
több énekükben jelennek meg lepkék, ma-
darak. A galamb, a gólya, a pillangó a földre 
szálló, tovarepülő lélek szimbóluma szá-
mos kultúrában, és az embert égi eredetére 
emlékezteti. Az óvodában a mennybemene-
tel szép, égbe néző, felhőkre rácsodálkozó 
ünnep, amelynek olyan őszinte megélésére, 
mint ahogyan az a kicsiknek megadatik, 

mi, szülők talán csak vágyakozunk. Még 
néhány hét (lapzárta idején – a szerk.), és 
az óvodások, iskolások hófehér ruhában, 
színes szalagokkal, dús virágcsokrokkal 
és szárnyaló dalokkal ünneplik pünkösd 
megérkeztét. Talán évről évre más az, ami 
ebből egy-egy embernek megérkezik, de az 
ünnep vissza-visszatérte mindig megadja a 
kapcsolódás lehetőségét. 

A pünkösd ráadásul a megújuló közösség 
ünnepe is, hiszen az első pünkösd idején 
is egy közösség – Krisztus tanítványainak 
szabadságon, tiszteleten és kölcsönös sze-
reteten alapuló köre – részesült abban az 
ajándékban, hogy a szellemi megismerés 
lángnyelvei megerősítsék és új utakra in-
dítsák őket. Félelem nélkül, új minőségben 
kapcsolódva folytathatták küldetésüket, 
maguk mögött hagyva a nehézségeket, 
bizonytalanságot, a hitükben való kételke-
dést. Noha minden ember egyéni küldetés-
sel érkezik a világba és belső harcait egye-
dül kell megvívja, ehhez az erőt mégis a 
közösség ereje adhatja meg neki.

Itt, Pilisborosjenőn, ahol sok szempont-
ból mintaértékű az egymáshoz való kap-
csolódás minősége, a közösségi kezdemé-
nyezések változatossága és életereje. A 
Waldorf-intézményeket működtető kör is 
egyesületi formát választott, és rengeteg 
munkával, tudatosan törekszik mindenki 
tevékeny bevonására, ami a közösség növe-
kedésével folyamatos megújulást kíván.

Pünkösd a Waldorf-közösségben
Nagy Ida, Waldorf-tanár és -szülő írása a tavaszi ünnepkörről
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Új helyen, új lendülettel

Az önkormányzat épületében kaptunk 
egy külön bejáratú részt, ahol dolgozó-
szoba, interjúszoba, folyosó és fürdő áll 
rendelkezésünkre. Az alapterület és elren-
dezés ideális kétfős szolgálatunknak. 
Nagyon örülünk, hogy ilyen szépen 
felújított épületrészbe költözhet-
tünk, és – bár még néhány utómun-
ka szükséges – máris teljes gőzzel 
használatba vettük új „otthonunkat”. 
Köszönet érte mindenkinek, aki az 
ötletelésben, döntésben és kivitele-
zésben részt vett! A hátsó ajtón tud-
nak bejönni hozzánk, a bankomat 
mellett, az épület bal oldalában a második 
lépcsősoron.

Az előző számban főleg az ukrán me-
nekültekkel foglalkoztunk. Gutiné Sólyom 
Nikoletta egy nagyon szép és megható 
komolyzenei koncertet szervezett, ame-
lyen455.800 Ft készpénzadomány gyűlt 
össze, és további 44.000 Ft érkezett átuta-
lással. Az összeget az Ürömön és Pilisbo-
rosjenőn elszállásolt menekültek között 
osztottuk ki, mivel az est fő előadói Ürö-
mön elszállásolt zenészek voltak. Az át-
vételi igazolások a fenntartó és a szerve-
zők részére nyilvánosak. Azóta átlagosan 

10-12 családról tudunk, akiknek részben 
természetbeni, részben – jellemzően érke-
zés után – pénzbeli adományt is juttatunk. 
Legutóbb tíz napja kapott két érkező család 
30.000-50.000 Ft-os adományt. 

Minden héten hétfőn, szerdán és pénte-
ken kapunk az Élelmiszerbank jóvoltából 
és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pilis-
borosjenői Csoportjának, Heves Ilona veze-
tőnek köszönhetően a LIDL-ből előző napi 
pékárut, zöldséget és gyümölcsöt. Jelentős 
mennyiséget tudunk hozni, ezért bátran 
forduljon hozzánk, akinek segítséget jelent 
az adomány! 

Nagyon sok pelenkát, babaápolási cik-
ket, tisztító- és tisztálkodó szert hoztak 
fiatal anyukák. Természetbeni adományt 
várunk még a máltaiaktól, és a Vöröske-
reszttől is. A hétvégi bolhapiacon 215.260 
Ft gyűlt össze. Egy család 150.000 Ft-ot 
adományozott. Nagyon köszönjük nekik és 
mindenkinek, aki ott volt, és meglátogatta 
rögtönzött „adományboltunkat”! 

Néhány szóban szeretném bemutatni 

alapfeladatainkat. A Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálatot két korábbi szolgáltatásból 
vonták össze. 

A családsegítés keretében azoknak 
a családoknak nyújtunk támogatást, 
akiknél a család működése alapve-
tően rendezett, viszont valamilyen 
okból (pl: munkanélküliség, egész-
ségkárosodás) mégis segítségre szo-
rulnak. 

A gyermekjóléti szolgáltatások azo-
kat a feladatokat foglalják magukba, 
amikor gyermeknevelési problémák, 

elhanyagolás, veszélyeztetettség gyanúja 
merül fel. 

Örömmel mondhatom, hogy ezek a 
feladatok munkánk nagyon kis részét 
képezik most, ami azt jelenti, hogy gyer-
mekvédelmi szempontból dicséretet ér-
demel a falu. Gyermekeket szerető, óvó, 
védő szemlélet uralkodik a településen, 
és ez megnyugtató a falu jelene és jövője 
szempontjából.

   Erzsi és Magdi

„Az elmúlt hetekben nehéz volt megtalálni szolgálatunkat, 
de egy hete beköltöztünk végleges helyünkre"

 A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat mindennapjai

Gyermekvédelmi 
szempontból dicséretet 
érdemel a falu

„

Intézményeink
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Guzel Jahina: A Volga gyermekei 
A Volga gyermekei a tatár származású 
orosz író, Guzel Jahina második regénye 
a 2015-ös, magyarul is olvasható Zulejka 
kinyitja a szemét után, amely szerzőjé-
nek világsikert hozott, hazájában pedig az 
egyik legtöbbet olvasott prózaíróvá emel-
te. 
Guzel Jahina a mai orosz irodalom új vi-
lágsztárja, akit egyre gyakrabban hasonlí-
tanak Gabriel García Márquezhez: hasonló 
részletgazdagsággal s egyben mágikus fantáziával mesél arról, 
ami a kegyetlen huszadik században történt Oroszországban – 
úgy, ahogy senki más.

Olga Tokarczuk: Nyughatatlanok
Az elmúlt évek egyik leghíresebb és legszélesebb körben vita-
tott és méltatott nagyregénye. Lengyelországban a Nike-díjat, 
Nagy-Britanniában a Man Booker International-díjat nyerte el. 

A szerző 2019-ben megkapta az irodalmi 
Nobel-díjat.
Olga Tokarczuk könyvének hősei nomádok, 
örök utazók. Nők, akik tartalék fogkefét hor-
danak kézitáskájukban arra az esetre, ha 
sürgősen útra kell kelniük, és férfiak, akik tíz 
perc alatt képesek utazásra készen összepa-
kolni minden holmijukat. Saját határaikon 
túllépő figurák, akikkel együtt a világegye-
tem végtelenségét élhetjük át, amíg tart az 
utazás.

Charlotte Wood: Hétvége
Charlotte Wood regénye megmutat-
ja, hogyan formálják át a barátságot 
az évek, és mi történik, ha elkez-
dünk igazat mondani önmagunknak. 
Bölcs és empatikus történet hűség-
ről, öregedésről és az élet szépsé-
geiről, felejthetetlen figurákkal, sok 
nevetéssel és könnyel. "Hát ebből 
állt az öregedés? Megszokásból és 
kifogásokból, meg hogy az ember 
halálra untatja magát a saját merev 
előítéleteivel?"

Újdonságok a könyvtárban

Douglas Stuart: Shuggie Bain
Glasgow-nak leáldozott: a bányák és a 
gyárak bezártak, az iparváros munka nél-
kül maradt. Shuggie Bain az 1980-as évek 
Skóciájának kegyetlen, feszültségekkel 
terhelt világába születik, a külvárosok és 
a bányásztelepek tehetetlenséggel, dur-
vasággal és alkoholizmussal teli valósá-
gába. Douglas Stuart önéletrajzi regénye 
keresetlen szavakkal, kérlelhetetlen pon-
tossággal és rengeteg szeretettel kíséri 
végig Shuggie életét a kamaszkor végéig. 
A kiközösített, meleg kisfiú és a büszke, 
törékeny alkoholista anya kálváriája felejthetetlen tisztelgés egy 
magára hagyott város és egy derékba tört élet méltósága előtt.

Kavagucsi Tosikadzu: Történetek a kávézóból
Tokió egyik mellékutcájában több mint egy évszázada kínálja 

gondosan elkészített kávéit a Funiculi Funi-
cula. Városi legendák szerint mást is tud ez 
a hely: vendégei szigorú szabályoknak enge-
delmeskedve visszamehetnek az időben. A 
szívmelengető érzelmekkel és sok-sok bánat-
tal teli regény arra buzdítja az olvasót, hogy 
maga is feltegye a kérdést: „Mihez kezdenék, 
ha visszamehetnék az időben?”

Bodor Ádám: Az értelmezés útvesztői
Az értelmezés útvesztői tizenöt beszél-
getése az elmúlt évtizedekben készített 
Bodor Ádám-interjúk szerző által végle-
gesített, sűrű válogatása. Míg a nagy sike-
rű életútinterjú, A börtön szaga vertikális 
síkban helyezkedik el, mivel az életrajzra 
összpontosít, addig ez a könyv horizontá-
lisan a pályakép belső alakulásaival, poé-
tikai összefüggéseivel és műhelytitkaival 
foglalkozik elsősorban.

Gyermekirodalom: 
A Zengőkert Kiadó gyönyörűen illuszt-
rált mesekönyveiből vásároltunk hét 
könyvet és Julia Donaldson újabb öt 
mesekönyvét szereztük be.

Darabos Eszter könyvtáros ajánlója a kölcsönözhető könyvek közül

Az új könyvek listáját megtalálják a honlapunkon: muvhaz.pilisborosjeno.hu Lehetőség van könyv-
tárközi kölcsönzésre, amit személyesen lehet kérni vagy emailben: konyvtar@pilisborosjeno.hu.
További könyvtári szolgáltatások: nyomtatás, fénymásolás, szkennelés, könyvtárközi kölcsönzés, 
hangoskönyvkölcsönzés, folyóirat olvasás/kölcsönzés.
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Tavasz a Mesevölgy óvodában

Utolsó napján a tél káprázatos hóeséssel búcsúzott. A tavaszi idő váratott még magára, de 
a hóvirág és az ibolya már hírül adták, hogy itt van március.

Válogatás az életünkből

Az első osztályosok a Gergely-járás ha-
gyományát hozták el nekünk dalokkal, 
hangszeres játékkal az iskolába készülő 
óvodásainknak. Az óvónéniknek is nagy 
öröm viszontlátni a gyerekeket. Ezúton is 

köszönjük látogatásukat.
Nemzeti ünnepünkről méltó módon 

emlékeztünk meg közösen. Az óvodás 
korosztály számára még megfoghatatlan a 
forradalom és szabadságharc eszméje, tör-
ténései, de remek alkalom a nemzeti iden-
titástudatuk fejlesztésére, a nemzeti össze-
tartás és összetartozás megéreztetésére. 

Az ünnepre való készülődés során csá-
kót, pártát, lengőt készítettünk, zászlót 
festettünk. Verseket, mondókákat, dalokat 
tanultunk, énekeltünk. Megismerkedtünk 
Magyarország jelképeivel: nemzeti lobo-
gónkkal, a címerünkkel, himnuszunkkal. 

Ünnepünket megkoronázta az általános 
iskola negyedikeseinek János vitéz-előadá-

sa. Csak gratulálni tudunk mindenkinek, 
aki hozzátette az ötleteit, tehetségét, mun-
káját, mert egy nagyon látványos, sokolda-
lú alkotás született, amely nagy élmény volt 
gyermeknek, felnőttnek egyaránt. Népze-
nével, élő zenével, fényekkel, vetítésekkel 
tették színessé az amúgy is történésekben 
és szereplőkben bővelkedő elbeszélő köl-
teményt.

A víz világnapja

Március 22-e a víz világnapja. Célja, hogy 
ráirányítsa a figyelmet a mindenki számá-
ra elérhető, tiszta víz fontosságára és az 
édesvízkészletek veszélyeztetettségére. Az 
egyik legfontosabb kérdés a fenntartható-
ság jegyében, hiszen víz nélkül nincs élet.  
A víz nagyon sokoldalú anyag, számos iz-
galmas tulajdonsággal, ezért sok vizsgáló-
dást, kísérletezést tudunk vele végezni. Mi 
merül el és mi úszik a felszínén? Mi oldódik 
benne és mi nem? Miért oltja el a tüzet? 
Hogyan fagy meg és hogyan párolog el? 
Hogyan mozog és hogyan tölti ki a teret?...

Itt köszönjük meg és szívből gratulálunk 
óvodánk nevében is Reichardt Emesének, 
hogy a 2022-es „Happy-hét” pályázaton 
lelkesedésével százezer forintos Decath-
lon-utalvány nyert nekünk. Kisfilmjében 
megmutatta, mi minden történt a csoport-
szobákban, az udvaron a víz világnapja 
hetén, mellyel legnagyobb örömünkre 
elnyerte a versenybírák elismerését. Az 
egész országból pályázók közül a legjobb 
három alkotás közé került a pilisborosjenői 
óvoda filmje. Az ünnepélyes díjkiosztóra a 
Millenáris Parkban kerül sor, ezt követően 
az alkotó ünnepi fogadáson vesz részt az 
Operaházban.

„Bolondos egy hónap április hónapja, 
hol kalap a fején, hol báránybőr sapka.” Ká-
nyádi Sándor Április hónapja című versét 
idéztem, mert a hónap megmutatta óvodá-
sainknak az időjárás váltakozásának teljes 
sorát. 

A nagy tavaszi ünnepünk közeledtével, 
minden csoport más és más húsvéti jelkép 
készítésével gazdagította a gyerekek isme-

retét és biztosította a népi hagyományok 
ápolását. A locsolkodás napjára izgatottan 
készültek: a kisfiúk locsolóverssel köszön-
tötték a lányokat, akik hímes tojással ked-
veskedtek cserébe, majd a nyuszi elrejtett 
meglepetéseinek keresgélésével folytató-
dott a nap.

A föld napja

A Föld napján a gyerekek ismerkedtek a 
földgömbbel, képzeletbeli, Föld körüli uta-
záson vettek részt. A csoportok kirándulni 
indultak, széllel futottak, kincseket keres-
tek, ily módon közelebbről is megfigyelve a 
természetet és a körülöttünk lévő élővilá-
got. Virágot ültettünk az óvoda kertjét szí-
nesítve. A hulladékcsökkentési vásárunk 
alkalmával az otthonról behozott, megunt 
játékok új gazdára leltek.

Május elején tartottuk csoportjainkban 
az anyák napi együttléteket. A gyerekek 
már hetek óta erre készültek: meghívókat 
gyártottak, festettek, rajzoltak, verseket, 
énekeket, táncokat gyakoroltak, sütit sü-
töttek a nagy napra. Sőt, már januárban, a 
német nemzetiségi hét keretén belül por-
celántányért festettek az óvónénik segít-
ségével, tudva, hogy meglepetés lesz majd 
az anyukájuknak. A nagy napon együtt 
játszottak, énekeltek anyával, verset mond-
tak, bátrabbak mesejátékban szerepeltek. 
Az anyukák persze sírtak, a nagymamák 
pedig büszkék voltak, ahogy annak lennie 
kell. 

Intézményeink
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Lezajlott a bölcsődei jelentkezés 
időszaka, azonban az ürömi bölcsőde 
átépítése miatt ők nem tudnak új 
jelentkezőket felvenni, ezért folyamatosan 
érkeznek hozzánk az újabb megkeresések, 
kérelmek. A helyi jelentkezők elsőbbséget 
élveznek, de lehetőség szerint az ürömi 
gyermekeknek is szeretnénk ellátást 
biztosítani. A védőnőkkel közösen néztük 
át a szülőktől kapott űrlapokat. 

Az álláshirdetésekre is folyamatosan 
érkeznek az önéletrajzok. Júniusban, 
személyes találkozó után választjuk ki  a 
dolgozókat. 

Most már szinte biztos, hogy két 
csoporttal - Pipacs és Pitypang- fog 
megnyílni a bölcsőde, nem költözik át 
egyik óvodai csoport sem ide. A Fő utcai 

épület tornaszobájának kérdését más 
módon próbáljuk megoldani.  A működési 
engedély birtokában, reményeink 
szerint szeptembertől fogadjuk majd a 
gyermekeket. 

Minden csoportba folyamatos lesz a 
beszoktatás, mely családonként két hetet 
vesz majd igénybe. A biztonságérzet, 
a kötődés kialakítása, fenntartása a 
legfontosabb feladatunk, ezért a saját 
kisgyermeknevelő rendszerünket fogjuk 
alkalmazni. Ennek lényege, hogy az egy 
szakemberhez tartozó 6 gyermek összes 
tevékenységeinek vezetését, segítését, a 
velük kapcsolatos gondozási feladatokat 
mindig ő végzi. 

M. Kutvölgyi Eszter

Bölcsődei hírek

Az időjárás, majd a COVID-járvány az 
elmúlt években rendre meghiúsította Me-
sevölgy napi terveinket. Idén azonban egy 
kifejezetten jó hangulatú, nagy érdeklődést 
kiváltó rendezvény kerekedett május 7-én, 
melyet sok-sok szervezés, ötletelés előzött 
meg. Fontos üzenete, a jó hangulaton és 
együttléten túl: a hulladékcsökkentés. En-
nek szellemében kézműveskedtek együtt 
kicsik és nagyok egyaránt. Készült rongy-
baba, similabda, virágkarkötő, dióhajócs-
ka, kulcstartó, fonalmadárka. Mind- mind 
maradék vagy újrahasznosított anyagból. 
Kértük a szülőket, hogy saját bögréről, tá-

nyérról is gondoskodjanak, ezzel is 
csökkentve a szemét mennyiségét. A 
napot Tamási Marcsi ,,reggeli" torná-
jával kezdtük: ugráltunk, hajolgattunk, 
vonatoztunk, az egész udvart körbet-
ornáztuk. S persze volt az elmaradha-
tatlan arcfestés, csillámtetoválás, ug-
rálóvár. Ez utóbbit a Mosolybirodalom 
Alapítvány biztosította az óvoda részé-
re, akik ismét elhozták népi játékaikat 
is. Lassan megérkeznek a fényképek is, 
melyeknek mindig nagy sikerük van. 
A Manna Egyesület munkatársaival is 
barkácsolhattak a családok, ráadásul 
megajándékoztak minket egy fantasz-
tikus Mintapinty koncerttel, amit nem-
csak a gyerekek, de a szüleik is élvezet-
tel hallgattak. S persze a táncos lábúak 
egy kis buzdítás után már nem bírtak 
mozgó lábaikkal sem, olyan vidám 
hangulatot teremtettek a rasztahajú, 
játékos kedvű, majdnem reggae-zené-

szek. Köszönjük a szülőknek azt a sok-sok 
mindent, amivel hozzájárultak a nap meg-
szervezéséhez. Reméljük, 2023-ban ismét 
találkozunk a Mesevölgy családi napon!

Május bővelkedett eseményekben. 10-e 
a madarak és fák napja, erre emlékeztünk 
meg azzal, hogy minden csoport szétszé-
ledt a környező erdőkbe. Kirándultak, hall-
gatták a madarak énekét, sőt néhány peda-
gógus jóvoltából hangversenyt kaptak az 
erdőben a gyerekeknek. 

Az óvodai ballagást a korábban meg-
hirdetett időponttól eltérően június 3-án, 

pénteken tartjuk. A változtatásra azért 
volt szükség, mert az iskolagála egy héttel 
előrébb került. Úgy gondoltuk, hogy sen-
kit nem szeretnénk nehéz helyzetbe hozni 
azzal, hogy két program együttes megren-
dezése miatt valamelyikről lemaradjon. A 
ballagó nagycsoportosaink most erre ké-
szülnek, bízunk benne, hogy a műsorukkal 
örömet okoznak szüleiknek, hozzátartozó-
iknak.

Metzlerné Kútvölgyi Eszter, Hurtos Ágnes, 
Paskó Márta, Szabóné Kárpáti Klára
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A suli hírei
Öko-café

 
Az első ÖKO-cafénkat egy márciusi délutá-
non, a fenntartható divat témája köré szer-
veztük, amin körülbelül 200-an vettünk 
részt. Meghívott vendégünk volt Réti Éva 
divattervező, aki kézműves foglalkozást 
tartott, valamint az udvaron a gyerekek ki-
próbálhatták a Replacc játszóteret is, ahol 
nagy lelkesedéssel gyömöszölték a zokni-
kígyókat, heverésztek a sílécsátorban és 
lovagoltak a textil unikornisokon. A falubeli 
öko-csoport tagjai közül Budahelyi Dalma 
előadást tartott, Várkonyi Ágota pedig játé-

kokkal készült. A ruhabörzén a gazdátlan 
holmikat árulták a diákok. Mindenki nagy 
örömére a kávézó is teljes gőzzel üzemelt 
rengeteg finom házi süteménnyel. A kávé-
zóból és a ruhatárból befolyt összeget a há-
borús menekültek számára ajánlottuk fel, 
illetve iskolakertünk fejlesztésére fordítot-
tuk. Végre egy olyan délutánt tölthettünk 
együtt, amilyenre már régóta szüksége volt 
közösségünknek. 

DÖK-nap

Április utolsó tanítási napján az iskola 350 
gyermeke vegyes csapatokban kivonult 
a futópálya feletti óriási területre, azért, 
hogy egy teljes délelőttön át versengjenek 
az ÖKO-DÖK nap alkalmából. Pedagógu-
saink a legkülönfélébb feladatokkal várták 
a gyerekeket a béke és ökológia témáival 
kapcsolatban, hiszen ezek voltak az idei 
DÖKO-nap témái. Az ügyességi, kooperá-

ciós, gyógynövény-felismerési, hippis óriás 
kirakós, hulladékválogatós, land-artos, lo-
gikai és szoboralkotós feladatok kicsik és 
nagyok számára egyaránt tartogattak meg-
lepetéseket. Igazi öröm volt nézni, ahogy a 
hetedikes, nyolcadikos csapatkapitányok 
felkarolják és terelgetik a legkisebbeket. 
Szebbnél szebb menetlevelek készültek, és 
viccesebbnél viccesebb indulók harsantak 
fel a réten. A rendezvény végén az ered-
ményhirdetés sem maradhatott el, és min-
den csapat megkapta a jól megérdemelt 
jutalmát. Senki sem távozott üres kézzel. 
Ezen a napon csak nyertesek születtek.

Zrínyi matematikaverseny 
megyei forduló

3/a Szilágyi Zita 125/93 ponttal 14. he-
lyezett, 4/a Kovács Kristóf 125/100 pont-
tal 11. helyezett, 4/a Tóth-Barkóczi Nóra 
125/100 ponttal 15. helyezett (prioritások 
figyelembevételével), 8/a Susán Rebeka 
150/102 ponttal 11. helyezett lett. Ezzel az 
eredménnyel a megyei díjkiosztóra behív-
ták őket. Gratulálunk nekik!

Zánkai Erzsébet-tábor

A tavaszi szünet után a 4/a, 4/b, 5/b, má-
jus elején pedig a 6/a és 6/b osztály kapott 
lehetőséget, hogy eltöltsön három napot a 
szépen felújított, zánkai táborban. A rendkí-
vül jó szervezésnek köszönhetően a diákok 
igazán remekül érezhették magukat, min-
dig találtak kedvükre való elfoglaltságot.

Március 22-e, 
a víz világnapja

Mit jelent számodra a víz? Mekkora a víz-
lábnyomod? Mennyi víz van a szekrényed-
ben? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre 
kaphattak választ iskolánk tanulói március 
22-én, a víz világnapján. Az érzékenyítő 
program keretén belül a patakból és a kerti 
tóból vett vízmintákat is megvizsgálhat-
ták a gyerekek mikroszkóp alatt. A könyv-
tárban vizes versek, regények keltették 
fel az olvasás iránti kedvet, míg a mozgás 
szerelmesei a tornaszobában játszhattak 
különböző vizes játékokat. És hogy az itt 
dolgozók is tudják mennyi víz kell 1 liter 
üzemanyag előállításához, az autókra kitett 
post it-ekből biztos információt szerezhet-
tek. A figyelemfelkeltés alól az ebédlő sem 
maradhatott ki, ahol az ajtókra ragasztott 
táblázatból tudhattuk meg, hogy egy-egy 
élelmiszer előállításához mennyi vízre van 
szükség. A mosdókban a víztakarékosság-
ra hívtuk fel a figyelmet. Nagyszünetben 
ismert gyermekdalok csendültek fel a 
zeneiskola vizespohár koncertjén. Szaba-
didőben érdekes keresztrejtvényeket, ta-
lálós kérdéseket fejthettek meg kicsik és 
nagyok egyaránt.

Gergely-járás

 „Szent Gergely doktornak, híres tanítónk-
nak az ő napján,
Régi szokás szerint, menjünk Isten szerint 
iskolába...” – énekelték csodásan az el-
sőosztályosaink a leendő iskolásainknak. 
Zenei tagozatunk is bemutatkozott ezen a 
napon az óvodában. Fontos hír, hogy 46 le-
endő elsőssel két osztály indul 2022. szep-
tember 1-jén. 

Válogatás iskolai híreinkből
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Tavaszi közös kertészkedés 

Tartalmas péntek délutánunk volt. Gyü-
mölcsfákat ültettünk, az apukák készítet-
tek három szép magaságyást, két anyuka 
rendbe tette a fűszerkertet, a gyerekek 
rostáltak, ültettek, palántáztak, csiszoltak, 
rőzsét hordtak. Köszönet nekik!

Tavaszi koncert

Zenei tagozatunk április 8-ra tervezte 
Tavaszi Hangversenyét. Az előkészület 
idejében, pár héttel a rendezvény előtt ér-
kezett felhívás a Zenevarázslat Mozgalom-
tól: szólaljon meg minél több hangszer és 

énekhang egyszerre április 8-án 18 órakor 
„Lélekhíd koncert” címen, ezzel kifejezve 
együttérzésünket az Ukrajnából menekülő 
családok felé. Nagy örömmel csatlakoztunk 
a kezdeményezéshez, és országszerte 77 
művészeti iskolával együtt egy időben ze-
néltünk ezen az áprilisi estén. Koncertünk 
különlegessége volt, hogy fellépett egy 
Ukrajnából menekült leányka, Bezjázics-
na Julianna, aki jelenleg iskolánk tanulója. 
Csodálatos zongorajátékával elvarázsolta 
a közönséget. De természetesen volt he-
gedű-, gordonka-, fuvola-, zongora- és ütős 
produkció, és énekelt iskolánk kórusa is. 
A hangversenyen adománydobozt helyez-
tünk el, és az összegyűlt 160.000 forintot 
a Zenevarázslat Alapítványon keresztül a 
Magyar Református Szeretetszolgálat se-
gítségével juttattuk el a Kárpátalján élők 
számára. Örömmel tölt el bennünket, hogy 
iskolánk közössége is hozzájárulhatott a 
segítségnyújtáshoz, és egy csodás estével 
ajándékoztuk meg egymást.

Költészet napja

A kórus előadásában Weöres Sándor Ku-
tyatár című műve volt hallható, az alsósok 
Weöres Sándor Bóbita című versét, felsőse-
ink a Ha én rózsa volnék című dalt énekel-
ték el. A pedagógusok előadásában József 
Attila Rejtelmek című verse csendült fel 
megzenésítve.

Vers- és prózamondó verseny

Az idén tavasszal végre ismét megrendez-
hettük iskolánkban a már több évtizedes 
hagyományokra
visszatekintő vers - és prózamondó ver-
senyt, amelyen már a legkisebbek is – hu-
szonegy elsős – megtehették 
az első lépéseket a világot jelentő deszkák-
ra. Legnagyobb örömünkre közel hetven 
gyermek 
szebbnél szebb előadását hallgathatta meg 
a zsűri, aamelynek ezúttal sem volt könnyű 
dolga, amikor a 
helyezésekről kellett dönteni. Mindenki-
nek járt a dicséret helyezéstől függetlenül, 
és egy rendhagyó 
ajándékkal – a versenyen készült fotóval 
ellátott kulcstartóval – köszöntük meg a 
részvételüket.  
A területi versenyre továbbjutó tanulóink-
ra méltán lehetünk büszkék, hiszen a Pát-
yon rendezett 
versenyen színvonalas előadásukkal öreg-
bítették iskolánk hírnevét. Ezúton is gratu-
lálunk nekik! 
2. évfolyam: Dippold Adél, Fekete-Káró 
Szonja, 3. évfolyam: Kalovits Léna, Tokár 
Mátyás, 
felső tagozat: Pavluska Léna, Juhász Klára.

Fenntarthatósági hét

Iskolánk csatlakozott az országos Fenn-
tarthatósági Témahéthez, így április végén 
a Föld napjához kötődően több napot szen-
teltünk ökológiai kérdéseknek. Két kiemelt 
témakörünk volt: az egészségvédelem és a 
felelős fogyasztás. Az első nap külső előa-
dókat hallgattunk meg évfolyamonként a 
témában, a második nap ezekhez a témák-
hoz kötődő projektekben vettek részt a gye-
rekek, a harmadik nap pedig DÖKO-nappá 
alakult. Alsóban a projektmunkák során 
az elsősök öko-uzsit készítettek számtalan 
zöldségből-gyümölcsből, a másodikosok 
tányérunk ökológiai lábnyomával szem-
besültek és egy héten keresztül mérték 
az iskolai menza maradékát. A harmadi-
kosok az (újra)papír útját követték végig 
és készítettek irodai hulladékból merített 
papírlapokat, a negyedikesek „energiaka-
landoztak” – megismerkedtek a különböző 
energiák előállításával, felhasználásával, 
problémáikkal és készültek kis szélerőmű-
vek is. Felsőben az ötödikesek az egész-
séges táplálkozásról szereztek mélyebb 
ismereteket és állítottak össze különféle 
salátákat, a hatodikosok öko-büfét alakítot-
tak ki. A hetedikesek a fenntartható háztar-
tás jegyében nem kis kihívást választottak: 
bemutatófilmet készítettek egy budapesti 

csomagolásmenetes boltról. Nyolcadiko-
saink a ruhaipar fenntarthatatlanságával 
szembesültek és a felelős fogyasztás meg-
oldásait keresték. 

Kiszebáb égetése

Mint minden, évben idén is égettünk ki-
szebábot. Ennek menete, hogy egy nagy 
szalmabábut készítünk és öltöztetünk fel 
rongyos menyecskeruhába, majd tavaszi 
dalokat énekelve, végighordozzuk az iskola 
udvarán. Később a szorgalmasan gyűjtött 
száraz ágakból, aprófából, szalmából rakott 
máglyára állítjuk a kiszebábut, majd a tüzet 
meggyújtjuk és a bábut elégetjük. 
A gyerekek szinte megbűvölve figyelik, ho-
gyan hamvad el végre a tél és adja át helyét 
a gyönyörű szép tavasznak. Ezzel a népszo-
kással varázsoljuk be a tavaszt mindannyi-
unk életébe.

A patakmeder takarítása 
és vízvizsgálata

Március 18-án a harmadik évfolyam a bo-
rosjenői Cigány-patak Pilisborosjenő és 
Üröm közötti szakaszának (az iskolánk 
előtt futó részének), ill. környezetének 
megtisztításába fogott. A gyerekekkel a 
helyszínre érve szembesültünk a háztartási 
szemét nagymértékű illegális lerakásával, 
így csupán egy rövidebb szakasszal végez-
tünk, mégis jelentős eredményt tudhatunk 
magunknak. Az osztályokat több csapatra 
osztottuk: volt, aki gumicsizmában, kesz-
tyűben gyűjtötte a szemetet, mások a pa-
takmederből adogatták a vödröket, zsáko-
kat. Többen dokumentáltak az eseményt 
fotókkal vagy jegyzeteltek, illetve a szemét 
összetételét is vizsgáltuk. Vízi élőlényeket 
kerestünk, megfigyeltük a patakmeder 
morfológiáját. A kb. 2x 30 méteres szakasz-
ról mintegy hat zsáknyi szemét gyűlt össze.
Ezt a programot koronázta meg május 11-
én, a Duna-Ipoly Nemzeti Park lebonyo-
lításában a patak kémiai vízvizsgálata és 
állatvilágának mikroszkopikus vizsgálata. 
Vízmintát az iskolával szembeni részből és 
egy fentebbi szakaszból vettünk. A kémiai 
vizsgálat során sajnálatosan az is kiderült, 
hogy patakunk vize szinte szennyvíz mi-
nőségű. Állatvilága is elég gyér, de azért a 
gyerekek mikroszkóp alatt szemügyre ve-
hették a szúnyoglárvákat. 
A munka végeztével folytattuk a környezeti 
nevelést: összegeztük tapasztalatainkat, 
beszélgettünk a felelősségvállalásról, vize-
ink tisztaságának fontosságáról és védel-
méről, a víz útjáról.

Dienes Dóra
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Hírek röviden
SZEMES ÁRPÁD MAGYAR 
ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKÜT TETT

Sokunk kedves ismerőse, a falubeli kis-
kertek ápolója, az iskola zöldfelületének 
gondozója, Szemes Árpád a régóta várt, 
állampolgársági eskütétele után Tömöri 
Balázs polgármesterrel. A sors úgy hoz-
ta, hogy a balkáni háború elől menekült 
Árpád évek sikertelen kísérletei után 
pont mostanra tudta leküzdeni az összes 
bürokratikus akadályt és megszerezni a 
magyar állampolgárságot, mikor a szom-
szédban zajló orosz-ukrán háború elől 
menekülők is éppen érkeznek falunkba. 

TRIANON 100 FILM

Mint ismeretes, a Trianon 100 évfordulón 
elhatározta az önkormányzat, hogy fil-
met szeretne készíttetni helyi szakembe-
rekkel a falunkban lakó, határon kívülről 
származók részvételével. Örömhír, hogy 
tavasszal sikerült 5 millió forint támoga-
tást kapnunk a Nemzeti Művelődési Inté-

zettől a projektre, indulhat a Dér András 
vezette helyi filmesek munkája, a tény-
leges filmkészítés folyamata! Köszönet a 
támogatásért és a munkájukért!

MÉLTÓBB KÖRÜLMÉNYEK

Új székek érkeztek a hivatal nagytermé-
be, a régiek teljes felújítást követően a 
Faluházba kerülnek.

PÁLYÁZATOK
Pályázatot adtunk be az utak, járdák, 
vízelvezetés és az utak menti zöldterü-
let felújítására a Budai úton a hídtól a 
Kossuth térig, a Bárdi Ödön sétányon és 
a Templom utcában a Fő úttól a temp-
lomig.
A Tücsök utca villámárvíz utáni vis 
maior rehabilitációja lapzárta idején jó 

ütemben zajlik, a május végi befejezése 
tartható. 
A bölcsőde átadását hátráltatja az 
elektromos áram közműbekötésre, az 
 ELMŰ-re való várakozás, további pár 
hét csúszás várható.
A Közlekedésbiztonság fejlesztése és a 
Steinheim utca pályázatnál terveink ha-
tósági engedélyre várnak.
TOP Plusz Óvodabővítés és TOP Plusz 
vízelvezetés (Tücsök utcánál és Ezüst-
hegyi úton) pályázatok projektindítása 
megtörtént, hamarosan közbeszerzési 
kiírás várható mindkettőben.
Egyéb beruházások: a tornaterem hasz-
nálatbavételi engedélyének megszer-
zése folyamatban, miközben a parkoló-
helyek felfestése megtörtént és tanév 
végén, a nyári szünetben megtörténik 
a csatorna lejtési szögének garanciális 
hibajavítása is.

VÁLLALKOZÓI ADATBÁZIS A
PILISBOROSJENO.HU-N

Dániel Mihály helyi lakos önkéntes 
munkában hozta létre és tartja karban 
azt az adatbázist, mely mindenki szá-
mára elérhető, amikor ügyeit helyiek 
szolgáltatásain keresztül szeretné elin-
tézni. Folyamatosan kerülnek az adat-
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bázisbaúj vállalkozók az alábbi tárhelyre: 
pilisborosjeno.hu/jenoi-elet/helyi-vallal-
kozasok-adatbazisa

SZELÁVI SAJTÓREGGELI

Április végén Tömöri Balázs polgármes-
ter és Frivaldszky Bernadett kommuni-
kációs vezető a házigazda település kép-
viseletében a Szelávi sajtóreggelin vett 
részt a Mandelbrot pékség udvarán, ahol 
a szakmai sajtó érdeklődését próbálták 
felkelteni a szervezők. Idén a fesztivál 
az önkormányzat nélkül szervezi az ese-
ményt új helyszínen, az Egri várnál, és 
nyár helyett május végén, a lapzártánk 
után. Reméljük, hogy a központtól tá-

volabbi helyszín miatt kevésbé fogja za-
varni a helyi lakosokat a rendezvény, sőt 
a színvonalas programokra sok helyi is 
kilátogat és a szervezők, a résztvevők is 
jól érzik magukat a népszerű turistalát-
ványosság falai között.

HOUSE PIKNIK

Lapzártakor fejeződött be az idei House 
Piknik fesztivál, melynek szerződésébe 
a tavalyi tapasztalatok alapján idén sok-
kal szigorúbb feltételek kerültek bele. A 
közelben lakók elmondása alapján sok-
kal kevésbé volt hangos az idei piknik. 
A rekord látogatottságú rendezvényen 
sok helyi is részt vett, köszönhetően az 
ingyenes belépőnek és a felajánlott étel-
nek. Panasz eddig nem érkezett, Apáti 
Szabolcs körzeti megbízott rendőr, a pol-
gárőrség és Tömöri Balázs polgármester 
is végig a helyszínen volt és ellenőrizte a 
feltételek betartását.

ESEMÉNYNAPTÁR A 
PILISBOROSJENO.HU-N

Ha már volt olyan, hogy lemaradtak vala-
milyen rég várt programról, akkor figyel-
jék a az önkormányzat kezdőlapján lévő 
naptárat.

ÚJ JÁRMŰVEK SEGÍTIK 
A GONDNOKSÁGOT

Több sikertelen falugondnoki eszköz-
beszerzés pályázat után régen vártuk 
az új gépek beszerzését, mert az eddig 
képviselők révén kölcsönadott veterán 
személyautókkal és talicskával nehe-
zen elvárható erőfeszítések közepette 
működő falugondnokság számára nem-
csak anyagmozgatásban, de személyek 
szállításában is segítséget nyújthat az 
új kisteherautó, míg a traktorral számos 
feladatot lehet majd ellátni zöldterü-
let-kezeléstől a szilárd burkolattal nem 
rendelkező utak rendbetételén és egyéb 
tereprendezéseken át akár a hordalék- és 
síkosságmentesítésig. Köszönet a falu-
gondnokok kitartásáért, a kölcsönadott 
járművekért!

PARKOLÁSI LEHETŐSÉG 
A TÁJHÁZ MELLETT

Sokszor okoz gondot a parkolóhelyek 
hiánya a falu közepén, sokan parkolnak 
úgy, hogy elzárják a gyalogos járdát jár-
művükkel, ezért a falugondnokság felszá-
molta az udvarán az örökölt sitthalmot és 
ideiglenes parkolási lehetőséget alakított 
ki az autóval a Faluház programjaira, a 
Waldorf iskolába vagy akár a Polgármes-
teri Hivatalba érkezők számára. Kérjük, 

hogy éljenek a lehetőséggel és ne a jár-
dákon, úttesteken álljanak meg a bizton-
ságos gyalogos közlekedést akadályozva!

DR. VITÁLYOS ESZTER TÉRSÉGÜNK 
ÚJ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE!

Fontos hír a képviselőasszony Facebook- 
oldaláról: 
A Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörű-
en Működő Részvénytársaság (DMRV Zrt.)  
stratégiai célja, hogy a rábízott vízművek 
állapotát, műszaki színvonalát minden 
lehetséges eszközzel javítsa a környezet 
védelme és a fogyasztói elégedettség nö-
velése érdekében. Működési területén a 
fogyasztók ivóvízzel való ellátása felszín 
alatti vízkészlet igénybevételével valósul 
meg. Víztermelésük jelentősebb hánya-
da a Duna jobb- és bal partján található 
partiszűrésű vízbázisokról, kisebb része 
karsztvíz-, rétegvíz- és talajvízbázisokról 
történik.
A KEHOP-2.1.11-21-2022-00005 pályázat 
révén most a részvénytársaság több mint 
16 milliárd forintot fordíthat egyebek mel-
lett:
Pilisborosjenőn, Szentendrén, Tahitótfalu-
ban, Leányfalun ivóvízvezetékek cseréjére, 
míg Szentendrén a Déli Vízbázison új ku-
takat telepítenek. Természetesen a mun-
kálatok alatt a vízellátás folyamatos lesz. 
A helyi viszonyokat és a vezeték elhelyez-
kedését figyelembe véve eltérő forgalom-
korlátozás mellett ugyan, de biztosítva 
lesz a gépjárműforgalom is.
Másik örömhír, hogy a Magyar Közút Pest 
Megyei Igazgatósága falunk Fő utcájának 
felújítására adott be pályázatot úgy, hogy 
egyeztette a DMRV-vel az út alatti enter-
nitcsőcserét is, és megnyerték a támoga-
tást! Nemcsak ők nyertek ezzel, hanem az 
egész falu, a Volánbusz és a kirándulók is!
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Tavaszi forgatag a Faluházban….

„Szórakozás nélkül nincsen öröm, szórakoztató időtöltés közben nincsen bánat.” 
(Blaise Pascal)

Színes programokkal vártuk a kikapcsolódni vágyókat

Március végén Spanyol estet rendeztünk 
a Faluházban. Mizsér Tamás és Fülöp Zsu-
zsanna versenytáncosok a latin showtánc 
kategória magyar bajnoki ezüstérmesei 
léptek fel. A parketten paso doble, flamen-
co, szamba, salsa, cha-cha-cha, rumba, jive 
táncokkal ejtették ámulatba a közönséget. 
Táncosainktól mi is elsajátítottuk a tánclé-
péseket, a jellegzetes latinos csípőmozgást. 
Megkóstoltuk a helyi Olívaműhely medi-
terrán ízeit, különleges olívaolajait, olíva-
bogyóit.

Az extrém sportok kedvelőinek Babcsán 
Gábor hegymászó Patagóniában és Hima-
lájában szervezett legnehezebb túráiról 
mesélt. A falunkbeli alpinoktató közel húsz 
expedíción vett részt, köztük az Andok, a 
Kaukázus, az Alpok és a Magas-Tátra hegy-
ségekben. Barátja, Szendrő Szabolcs régi 
diavetítőjével úgyszintén varázslatos han-
gulatot teremtett, felrepített minket többek 
között a Mount Everest, a Kilimandzsáró, a 
Cho Oyu meredek szikláira, ahol élet-halál 
kérdése csak a pillanat műve lehet. Előadó-
inknak köszönhetően átéltük, megtapasz-
taltuk a kivételes kalandokat, megismertük 
szigorú törvényeit a felhők feletti galaxis-
nak.

Simon Tamás beszámolója a hazai űr-
kutatásról világossá tette számunkra azt 
a tényt, hogy Magyarország a nemzetközi 
élvonalban van például az űrhajósokat érő 
sugárterhelés mérésében, a nagy jövő előtt 
álló kisműholdak fejlesztésé-
ben, űridőjárás előrejelzésében.  
Tavaly megjelent „Magyaror-
szág és a világűr” című könyvét 
érdemes elolvasnunk, a magyar 
űrtevékenység legizgalmasabb 
részleteit tárja elénk. 

A költészet napjára Keresz-
tény Tamás, falunkban élő szí-
nész zenés műsorral készült, 
Kosztolányi Dezső, József Attila, 
Radnóti Miklós verseit szavalta, 
irodalmi ínyencségeket, kulisz-
szatitkokat árult el nekünk. A 
magyar költészet napját 1964-
től József Attila születésnapján ünnepeljük, 
a költő „Születésnapomra” című versét a 
művész gitárjának kíséretében adta elő.

Áprilisi hónap záróakkordjaként Takács 
Márton festményeiből nyílt kiállítás „Az Én 
Borosjenőm” címmel.  A párizsi művészvi-
lág könnyed légkörét idéző tárlatmegnyi-
tón halk jazz zene szólt, egy pohár borral 
a kezünkben jókedvűen beszélgettünk a pi-
lisborosjenői grafikus- festőművésszel ké-
peiről, művészetéről. Grandiózus este volt!

A Káposztás napon sok finomság került 
az asztalokra. Köszönet érte Komlós Ti-
borné Erzsinek, Pilipár Margitnak, Mihályi 
Zsuzsának, Kmetz Klárinak, Fauszt Márti-
nak és Markovits Anikónak!

Májusban Schäffer Erzsébet titkokról, ka-
landokról, találkozásokról tartott előadást. 
A Pulitzer-díjas újságíró szerint „az idő túl 
lassan múlik azoknak, akik szenvednek, túl 
gyorsan azoknak, akik boldogok. De, akik 
játszanak, azok számára az idő egyszerűen 
nem létezik." Gondolatai, kedves, szép tör-
ténetei mindannyiunk számára megszívle-
lendők. 

Lapzárta után ezekre a programokra fog 
még sor kerülni, melyek már lezajlanak, 
mire kézhez veszik az újságot (érdemes kö-
vetni az önkormányzat honlapján az ese-
ménynaptárat, a művelődési ház honlapját 

és Facebook-oldalát is, 
hogy ne maradjanak le 
semmiről!):

Gyereknap közeledté-
vel újból lesz kézműves 
workshop Mák Flórával, 
akivel újabb meglepe-
téssel készülünk.

 
Az utolsó májusi 

szombaton ellátogat 
hozzánk a Baráthegyi 
Vakvezető Kutya Iskola. 
Megtudjuk, hogy vajon 
milyen érzés lehet any-

nyira megbízni egy kutyában, hogy „man-
csába add” az életed. Természetesen a ku-
tyusok is érkeznek!

Május 31-én a Súgó-búgó csiga-biga című 
előadásával bemutatkozik a Bölcsiszínház, 
Kodály Zoltán zenei nevelési módszerére 
épülő vidám, a közönséget játékra és ének-
lésre hívó művészeti foglalkozás.

Lovag Melinda 
mb. intézményvezető

Intézményeink
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