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Őszre fordulva

Ezeket a sorokat még a fűtési szezon 
előtt írom. Mire kézhez kapják a lapot, két 
hónapja zajlik a rezsiárak körüli őrület, ami 
nagyban kiszámíthatatlanná teszi az év 
hátralévő részét. A szomszédunkban zajló 
háború gazdasági következményei megke-
rülhetetlenek: az infláció, a gyorsan változó 
földgáz- és elektromos áram árak, az üzem-
anyagköltségek és ezek hatása az élelmisze-
rekre. Egyre többen feszültek, szoronganak 
és okoz növekvő fejtörést a rezsi kifizetése, 
a család élelmezése. Vannak, akik nem tit-
kolják, másokat zavar és szégyenlik – an-
nak ellenére, hogy nem számolt senki ezzel 
a helyzettel. Sem a kormány, sem az önkor-
mányzatok és intézményeik, sem a mun-
kaadók, sem az energetikai cégek, sem a 
lakosság. Azt tartom szerencsésebbnek, ha 
a jelenlegi helyzetben túl tudunk lépni az 
önmarcangoláson, önhibáztatáson, hogy 
miért nem számítottunk erre és miért nem 
készültünk fel jobban. És a családdal, bará-
tokkal, a szomszédokkal, a falu lakosaival 
összefogva próbálunk kialakítani valami 
olyan túlélési stratégiát, ami élhető és meg-
valósítható. Ha ehhez meg kell változtatni 
korábbi életmódunkat, szokásainkat, ak-
kor akár úgy is. 

Az önkormányzatnál, a hivatalnál és 
más intézményeknél azt tervezzük, hogy 
csökkentjük fogyasztásunkat, okosabban 
használjuk fel a földgázt és az elektromos 
áramot, valamint a folyamatban lévő fej-
lesztések szervezése és megvalósítása mel-
lett tartalékolunk kapacitást és időt arra, 
hogy időben tudjunk segíteni, támogatni a 
faluközösséget. Úgy, hogy az önkormány-
zat, a hivatal ugyanúgy nem tudott felké-
szülni arra a helyzetre, ami úgy gondolom, 
hogy a télen vár ránk. Segítsenek, hogy 
időben észleljük, lássuk, hogy kinek miben 
kell a segítség. Kövessék a Családsegítő és 
a helyi Máltai csoport kommunikációs fe-
lületeit, keressék a hivatalt, és próbálunk 
segíteni, ha csak van rá lehetőség.

Nem titkolva, hogy tartok tőle, hogy na-
gyobb léptékű lesz a probléma, mint amit 
önkormányzati szinten, a falu szintjén ké-
pesek lehetünk megoldani, mégis vannak 
olyan közérdeklődésre számot tartó ügyek 
az elmúlt hetekből, amiket kiemelnék.

Az egyik, még a rezsikérdéshez erősen 
kapcsolódó pozitív tapasztalat az volt, ami-
kor egy helyi lakos, dr. Pulay Vince foga-
dóórámon, Facebookon, emailben és telefo-
non is megkeresett azon családok ügyével, 
akik olyan többgenerációs, egy mérőórás 
ingatlanban laknak, amelyben több lakás 
van, de vagy nem alakítható társasházzá 
az építésügyi előírások miatt, vagy csak 
nagyon hosszú idő alatt, nagy költséggel. 
Amikor egy ingatlanon lévő épület(ek)ben 
több család lakik együtt, akik hó végén az 
egy mérőóra adatai alapján elosztják egy-
más között a rezsiköltségeket. Ők az au-

gusztus 1-től érvényes jogszabályok követ-
keztében csak egyszer vehették igénybe a 
csökkentett áron járó földgáz mennyiséget 
– annak ellenére, hogy az ingatlanon akár 
három-négy család is lakott. Pulay ügyvéd 
úr javasolta, hogy a társasházak mellett, a 
többgenerációs ingatlanban lakó családok 
– fogyasztói közösségeket létrehozva -– is 
bekerülhessenek a kedvezményezettek 
körébe annak érdekében, hogy az ilyen 
ingatlanok esetében is családonként 1729 
köbméter fogyasztott földgázmennyiségig 
igénybe vehető legyen a kedvezményesebb 
ár. 

Írásban kidolgozott problémafelvetést 
kaptam, amelyben voltak konkrét példák 
a társasházzá alakulás nehézségeire, elle-
hetetlenülésére és a javaslat pontos meg-
fogalmazására: mely jogszabály melyik 
pontját pontosan hogyan kellene megvál-
toztatni. Megtudtam azt is, hogy messze 
nem egy-egy ember egyedi problémájá-
ról van szó – pillanatok alatt falunkban is 
száz feletti számú, érintettekből álló cso-
port alakult az ügyben.  

Elvittem magammal a témát és a ka-
pott anyagokat a dr. Vitályos Eszter or-
szággyűlési képviselővel esedékes talál-
kozóra. Fontosnak tartotta a kérdést, és 
továbbvitte a témát és az anyagot az ese-
dékes miniszterhelyettesi egyeztetésre, 
majd átadta a Kormány témafelelősének. 
Örültek a kidolgozott anyagoknak, mert 
foglalkoztak a kérdéskörrel, keresték a 
jó megoldást a segítségnyújtásra. Így tör-
tént, hogy még azon a héten tárgyaltak 
róla és döntést is hoztak a kérdésben a 
Kormányülésen, ami a rákövetkező héten 
a Magyar Közlönyben meg is jelent. Gya-
korlatilag attól a ponttól, hogy átadtam 
országgyűlési képviselőnknek az ügyet, 
nemcsak megvitatásra és elfogadásra ke-
rült, hanem 14 napon belül már életbe is 
lépett a sokakat érintő pozitív változás. 

Nagyon örültem egyrészt az alaposan 
kimunkált, problémafelvetést és megol-
dási javaslatot tartalmazó helyi, lakossági 
felvetésnek, dr. Pulay Vince munkájának, 
másrészt annak is, hogy dr. Vitályos Esz-
ter országgyűlési képviselőnk nagyon 
komolyan vette és az ügyben született 
Kormánydöntés Magyar Közlönyben való 
megjelenéséig végigvitte az ügyet!  

Nyilván nem mindig és minden ügyben 
történhet ez így, de ez olyan fő prioritású, 
nagyon aktuális ügy volt, hogy ilyen vil-
lámgyorsan változott meg a helyzet.

Nagyon hamar kiderült, hogy mesz-
sze nem csak helyi problémára hozott 
megoldást a rendelet: a döntést követő 
napon telefonon hívtak a térségből kollé-
gák, hogy jobban értsék, milyen feladatok 
hárulnak az önkormányzatokra, a hivata-
lokra a jogszabályi változások következ-
tében. 

Tömöri Balázs polgármester jegyzete

Jegyzet
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Jegyzet

Úgyhogy jó érzés volt, hogy egy kis pi-
lisi zsákfaluból hozott problémafelvetés 
és a rá javasolt megoldási javaslat hoz-
zájárult egy országosan jelentős méretű 
embercsoport húsbavágó problémájának 
megoldásához. Jó volt megtapasztalni azt 
is, hogy fontos kérdésekben így működ-
het az összefogás és az együttműködés 
a lakosság, az önkormányzat, az országy-
gyűlési képviselőnk és a kormány között! 
Köszönöm a magam részéről 
(de az érintettek nevében is) 
minden érintett szereplőnek 
ezt a hatékony kooperációt, tá-
mogatást!

És hogy mi mindent csiná-
lunk még mostanában a hiva-
talban a várható rezsiköltsé-
gekkel kapcsolatos számítások 
és takarékosságii tervek készí-
tésén túl? Helyhiány miatt pá-
rat tudok csak kiemelni:

Az elmúlt időszak legfőbb 
eseménye a Janza Richárd 
Sándor tornaterem átadása 
volt. Öröm volt nézni, hogy mi-
lyen sokan eljöttek és megnézték az épü-
letet, és ahogy dr. Vitályos Eszter országy-
gyűlési képviselővel, Rigó Katalin érdi 
tankerület igazgatóval és Dienes Dóra 
igazgatóasszonnyal hivatalosan is átad-
tuk a falu első tornatermét. Ahogy több-
ször is elhangzott: vége lett falunk tor-
naterem nélküli időszakának! Köszönöm 
mindenkinek, aki eljött és velünk ünne-
pelt! Örültem, hogy Küller János korábbi 

polgármester és Sárközi Márta korábbi 
tankerületi igazgató is ott volt, mindket-
tejüknek jelentős szerepük volt abban, 
hogy létrejött és megvalósult a nyertes 
pályázat, a létesítmény. Már egy hete a 
tornateremben vannak a tornaórák, mi 
pedig tárgyalásban vagyunk a tankerület-
tel a feltételekről, hogy miképpen oldható 
meg, hogy a helyi egyesületek és magán-
személyek rekreációját is szolgálhassa az 

intézmény a tanításon kívüli időszakban. 
Köszönet mindenkinek, aki bármit is tett, 
hogy létrejöhessen a tornaterem és az át-
adó ünnepség!

Nagy öröm, hogy Jávor Csaba nagy 
lelkesedéssel megkezdte munkáját a Fa-
luház vezetőjeként és Lovag Melindával, 
Darabos Eszterrel izgalmas programokat 
szerveznek a falubelieknek, nekünk. Az 
Idősek köszöntése, a Szüreti mulatság, az 

Országos Könyvtári Napok Pilisborosje-
nőn ilyenek lesznek, jöjjenek el!

Az is jó hír, hogy a Steinheim utca fel-
újítása megkezdődött – először a régi eter-
nitcsövek cseréjével. Köszönöm az utcában 
élő vagy ott közlekedő lakosok türelmét a 
felújítás alatt! Érdemes kibírni a nehézsé-
geket, mert a munkálatok befejeztével re-
mélhetően lényegesen kevesebb csőtörés 
és por jutalmazza majd a közelben lakókat. 

Nagyon-nagy hír az is, hogy a 
bölcsőde kivitelezésének felme-
rült többletköltségeire a Kormány 
további mintegy 98 millió forintot 
biztosított, amit így nem a falunak 
kell biztosítania a projekt végelszá-
molásához! Köszönjük a kormány-
zati támogatást! Remélem, hogy 
ebben a lapszámban látható fotók 
és a közeljövőben megrendezésre 
kerülő nyílt nap is megmutatja: ér-
demes volt ezt a rengeteg munkát 
és energiát befektetni, hogy igazán 
klassz, gyerekeinket fejlesztő, ott-
honos és korszerű intézménnyel 
bővülhessen a falu! Lapzártakor 

is nagy erőkkel zajlik a használatbavételi, 
illetve a működési engedély megszerzése, 
amelyek remélem, már meg is érkeznek, 
mire a lapot olvassák! Nemcsak a gyere-
kek és szülők, de a már készenlétben álló 
bölcsődei stáb is nagyon várja!

Szép, mozgalmas, felkészülős, együtt-
működős, összefogós őszt kívánok minden 
Falubelinek!

Tömöri Balázs

Jó érzés volt, hogy egy kis 
pilisi zsákfaluból hozott prob-
lémafelvetés és a rá javasolt 
megoldási javaslat hozzájárult 
egy országosan jelentős méretű 
embercsoport húsbavágó prob-
lémájának megoldásához.

„
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Vegyük elő eleink szakácskönyveit! 
Ezekben sokkal több olyan receptet talá-
lunk, melyekben hazai (pláne helyi vagy 
saját) idényzöldségekből, -gyümölcsökből 
főztek. Ez nemcsak sokkal egészségesebb 
(minél hamarabb esszük meg betakarítás 
után, annál több vitamin marad meg ben-
nük), környezetkímélőbb, hanem olcsóbb 
is. Végtelenül sok variációt találtak ki olcsó 
alapanyagok kombinálására. Ettünk már 
például puliszkát juhturóval, szalonnával? 
Vagy zelleres-köménymagos burgonyát 
tejföllel? Vagy pirított hagymás főtt és tört 
szárazbabot sült kolbásszal? Érdemes ki-
próbálni, meg fogunk lepődni! Ételmara-
dékot pedig ne dobjunk ki, számtalan új ét-
kezést lehet belőlük előállítani: a maradék 
főtt tészta például remek lehet a már régen 
a hűtőben lévő padlizsánkrémmel, amitől 
félünk, hogy nemsokára megpenészedik. 
Ráreszelhetjük a megszáradt sajtvéget és 
örülhetünk, hogy új receptet találtunk fel. 
A mélyhűtő kapacitásait is érdemes kihasz-
nálni és felcimkézve eltenni az ebédmara-
dékokat. Jól fog az még jönni.

Csíráztassunk! A magok nem kerül-
nek sokba, viszont rengeteg bennük a tá-
panyag! A vitaminok drágák, próbáljunk 
meg a táplálékból hozzájutni!

Ne dobjuk ki a növény végét, hajtas-
suk újra! Saláta, szárzeller, kínai kel tor-
zsáját, újhagyma, póréhagyma „szakállas" 
végét kidobnánk, de helyette tegyük egy 
pici vízbe, hogy pont az alja belelógjon. 
Hagymát, céklát, tornát is ki lehet hajtatni, 
lesz belőle újhagyma és ehető, zsenge le-
velek. Újranő a zöldje, és a konyhaablak is 
élettel telik meg!

Süssünk kenyeret otthon, ha már túl 
drága a pékáru. Ha túl ijesztő, akkor pró-
bálkozzunk lepénykenyérrel, azt nem lehet 
elrontani.

Fermentáljunk! Nem kell hozzá semmi, 
csak pár jól záródó vagy csatos üveg, majd 
olyan ételeket állíthatunk elő, melyek nem-
csak finomak, hanem a bélbaktériumok-
nak is jót tesznek. A legtöbb zöldségek vita-

min- és ásványianyag-tartalma ráadásul a 
fermentálás során könnyebben elérhetővé 
válik a szervezetünk számára, így jobban 
hasznosul. Ez egy régi bevált technika a 
zöldségek, gyümölcsök hűtő és fagyasztó 
nélküli tartósítására. A fermentálás főzést, 
cukrot, citromsavat és ecetet sem igényel, 
hanem kizárólag a termény felületén meg-
található, jótékony baktériumok végzik a 
munkát, így tápértéke lényegesen nagyobb, 
mint egy befőttnek, vagy ecettel eltett sa-
vanyúságnak, ráadásul, ha jól csináljuk, a 
zöldségek roppanósak, de könnyen harap-
hatóak maradnak. Megtehetjük azt is, hogy 
a heti bevásárlás előtt így hasznosítjuk az 
előző heti, megmaradt zöldségeket. Érde-
mes utánaolvasni!

Tegyünk el télire! Figyeljük a helyben 
(is) árusító termelők ajánlatait (pl. Vedd 
Együtt), ahol kedvezményes áron jutha-
tunk zöldséghez, gyümölcshöz, akár nagy 
tételben. Télen nagy segítség lehet elővenni 
az üveges lecsót és ráütni a tojást, vagy be-
lefőzni a rizst ízlés szerint. A házi lekváros 
palacsinta vagy befőtt a legjobb desszert. 
Akinek van jó pincéje, tározzon be hagy-
mát, krumplit, az alma szobahőmérsékle-
ten van el a legjobban, de ne tegyük más 
romlandó élelmiszerek közelébe a belőle 
távozó etilén miatt.

Gondoljuk újra az ételtárolási szoká-
sainkat! A világ élelmiszer termelésének a 
harmadát nem fogyasztjuk el. Ha van olyan 
élelmiszer, ami nálunk gyakran hamar 
megromlik, biztos nem tároljuk optimális 
módon, olvassunk hát utána! Lehet, hogy 
hűteni kéne vagy éppen kint hagyni a szo-
bában (tudta például, hogy a friss bazsa-
likomot nem jó hűtőbe tenni?). Ha mégis 
megromlik, ne dobjuk ki.

Komposztáljunk! Csak keressünk hoz-
zá egy árnyékos kertsarkot, és néha kapjon 
egy kis vizet, hogy nedves maradjon. Nem 
kell megijedni, nem olyan tudományos a 
dolog. Egyedül arra érdemes figyelni, hogy 
a keményebb, vékony és max. 10 cm-re fel-
vágott ágacskák vegyüljenek a lágyszárú-

akkal és ételmaradékokkal (főtt étel és hús 
nem jó), így ez utóbbiak nem kezdenek el 
penészedni.

Vásárlásnál legyünk tudatosak! Ter-
vezzük meg a novemberi hét menüjét és 
írjunk bevásárlólistát hozzá és az azon sze-

replő árucikkeket próbáljuk meg csak meg-
venni, így elkerülhetjük a felesleges dolgok 
megvásárlását. Az áránál olvassuk el az 
egységárat is (pl. mennyibe kerül egy kiló 
belőle) és hasonlítsuk így össze a terméke-
ket, hogy kikerüljük a marketing csapdáit. 
És bár a műanyag-csomagolás nem öko-
dolog, viszont frissen tartja az élelmiszert, 
ezzel megakadályozzuk, hogy a szemétbe 
kerüljön, ami pénz és még kevésbé öko. 
Ivóvizet vásárolni hazánkban pénzkidobás, 
ha fel akarjuk dobni, akkor inkább szóda-
gépet vegyünk, behozza az árát.

Fedezzük fel a környező természet 
által nyújtott ehető és gyógyhatású nö-
vényeket, gombákat! Kössük össze az 
egészségünket óvó kirándulásokat, sétá-
kat gyüjtögetéssel! A csipkebogyó tea, őz-
lábgomba (szakértőnek meg kell mutatni:  
Cserényi-Zsitnyányi Ildikó, Rigler Ádám), 
csalán, kökény, kakukkfű… tele van kin-
csekkel a környék, fejenként két kilót sza-
bályosan is hazahozhatunk naponta belő-
lük. A fűszernövényekből – a levendulához 
hasonlóan – remek szörpöt lehet főzni, és 
csak a cukor kerül pénzbe.

Nehéz hónapok jönnek, 
amelyekre rá kell készülni

Az infláció és a rezsi árának növekedése mindannyiunkat érintenek, de van akiknek ez most hús-
bavágó lesz. Nekik próbáltunk összegyűjteni pár takarékos tippet a helyzetet nem megoldandó, de 

legalább enyhítendő, melyekhez nem – vagy alig – kell pénz. 

Új készségeket, tudásokat és szokásokat érdemes elsajátítani

Gyógynövényismereti séta a falu melletti mezőkön 
2020 nyarán

Fókusz
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Fókusz

A Pilisi Parkerdő lehetőséget biztosít a 
lakosság számára térítés ellenében tűzifa 
gyűjtésére a kezelésükben lévő erdőterüle-
ten. Fontos, hogy a gyűjtés előtt szerződést 
kell kötni, a fakitermelést követően visz-
szamaradt faanyagot lehet összegyűjteni a 
megfelelő, érvényes okmányok birtokában. 
A gyűjtés helyét és idejét, módját, feltétele-
it az adott erdészet adja meg, a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően. A részletek-
ről az adott területen illetékes erdészetek-
nél lehet érdeklődni. Bővebb információk 
olvashatók a www.pilisparkerdo.hu olda-
lon.

Termeljünk a kertünkben, télen az 
ablakban! Vannak elronthatatlan dolgok: 
tépősaláta, madársaláta, fűszerek, dug-
hagyma, mángold paradicsom, csicsóka… 
A locsolást kell jól átgondolni. Egyrészt 
legyen tele a kert őshonos gyümölcsfákkal 
és bokrokkal, egyrészt ezek gyümölcsei is 
ehetőek, másrészt ha ezek lombjai össze-
érnek, akkor nem szárad ki a vetemény 
annyira alattuk. És ássanak le lyukacsos 
kerámia vizeskorsókat, ollákat (esetleg ki-
lyukasztott pet palackokat), hogy a gyökér-
ig tudják juttatni a vizet. 

Gyűjtsük az esővizet, fogjuk fel a 
mosás, zuhanyzás vizét! Ha ökoszerrel 
mosunk, fürdünk, nem ártunk vele a növé-
nyeknek! Ha nincs komoly újrahasznosító 
rendszerünk, hordjuk ki kannával a kertbe, 
legalább az erősítés is megvan. De azért jó, 
ha nincs messze a háztól a konyhakert. Ha 
lecsavarjuk a mosdó szifonjának alját és 
felfogjuk a kézmosás vizét, akkor leönthet-
jük vele a wc-t.

Szigeteljük az ablakokat, ajtókat! Hu-
zatfogó párkányokra és ajtó alá, szigetelő 
gumicsík ablakokra körbe és poliészter ta-
karók függönyként felaggatva jól felfogják a 
hideget.

Hozzuk ki a maximumot a meglévő 
fűtésrendszerböl fűtésszezon előtt! 
Akár átmeneti időszakban fűtünk klímá-
val, akár egész télen, tisztítsuk ki a szű-
rőt! A gázfűtést tél előtt tisztítassuk ki 
szakemberrel, radiátorokat légtelenítsük. 
A kéményeket nézessük meg. Egy fokkal 
tekerjük lejjebb a fűtést, és amikor nem 
vagyunk otthon, akkor többel is, ehhez 
használjunk időzítős termosztátot! A ra-
diátorok mögé a falra tegyünk alufóliát, 
szedjük le róla a tárgyakat, lehetőleg előle 
toljuk el a bútorokat, legalább valameny-
nyire figyeljünk, hogy a függöny fölötte 
ne lógjon rá. Ha hideg a padló, tegyünk 
rá szőnyegeket, a falakra falvédőt, sokat 
segít a hőérzeten. Falun belül akár ingyen 
is hozzájuthatunk, vagy régi pólókból ma-
gunk is megszőhetjük a jövőben, érdemes 
ezeket elkezdeni gyűjteni. A hatékony fa-
fűtésről a keretesben olvashatunk.

Csökkentsük az áramfogyasztást! 
Lépésröl lépésre cseréljük le a villanykör-
téket LED-re! A számítógépek ne maradja-
nak alvó üzemmódban! A villanybojlerek 
hőfokát vegyük lejjebb és tisztítassuk ki 
belőlük a vízkövet! A hűtőszekrény hő-
fokát is lejjebb tekerhetjük. Ne süssön rá 
soha a nap, és ha lehet, kicsit húzzuk el a 
faltól is! Géppel mosogatni takarékosabb, 
pláne ha a szárítási szakasz előtt leállítjuk 
és kinyitott ajtónál hagyjuk megszáradni 
az edényeket. Az ételmaradékot szárazon 
kaparjuk csak le róla. Használjuk a mosó- 
és mosogatógépeket teljesen megtöltve 
(egyáltalán nem szükséges minden ruha-
darabot egy hordás után kimosni), ener-
giatakarékos programon (20 százalékkal 
kevesebb energiát fogyaszt), a ruhákat 
szárítsuk levegőn, a sütőt légkeveréssel 
használjuk és keressük elő a jó öreg kuk-
tát is. Legyen az esti rutin része a gépek 
áramtalanítása, ezzel csak keveset lehet 
megtakarítani, de sok kicsi sokra megy.

Vásároljunk kevesebbet!  Falun belül 
gyakran van bolhapiac, létezik cserecso-
port a Facebookon, az Iskola utca 2. szám 
alatt van adománybolt is. Meg kell tanul-
nunk ruháinkat is hosszabban használni. 
Ne az vezessen minket, hogy mit untunk 
meg, nem ez a legfontosabb szempont, de 
a ruhadarabokat próbálhatjuk máskép-
pen társítani vagy más kiegészítővel fel-
dobni. Ha rövid a ruha, horgoljunk hozzá, 
a lyukat hímezzük körbe vagy vasaljunk 
rá foltot, ragasszuk meg az eltört tárgya-
kat és emeljük ki a repedést bátran…  
A kreativitás és a Pinterest nem ismer ha-
tárokat. Az így elkészült tárgyak sokszor 
sokkal szebbek mint az eredetiek (lásd 
a japán kincugi technikát). Az ajándéko-
kat is beszerezhetjük garázsvásárban, de 
remek ötlet a saját készítésű meglepetés 
(gasztroajándékoknak divatja van) vagy 
az élményajándék (pl. közös kirándulás 
felajánlása).

Használjuk eleink tisztítószereit! Egy 
mosószappanból több hónapra elegen-
dő mosószert lehet előállitani, a legtöbb 
tisztítószer helyett megteszi két ujjnyi 
mosogatószer és két ujjnyi ecet szóró-
flakonban vízzel felöntve. Havi több ezer 
forint marad így a zsebünkben. Keres-
gessünk fortélyok után a neten, ökoház-
tartásos könyvekben, vagy a helyi Öko-
kör csoportban (lásd Facebookon). (És a 
kigúnyolt mosdókesztyűje a németeknek 
valóban sokat tud!) A szappanvégek – 
erre a célra árult – hálóban tusfürdőket 
válthatnak ki vagy folyékony szappan ké-
szülhet belőlük. Ezeket sem kell így meg-
venni. A szilárd sampon pedig sokkal to-
vább tart, mint a folyékony, csak meg kell 
találni azt, amelyiket a hajunk szeret.

Használjuk a könyvtárat! Modern, 
hangulatos és jól felszerelt könyvtárunkba 
egyre többen iratkoznak be, nem véletle-
nül, ugyanis a könyvek, újságok nem ol-
csóak, és fákat se kell kivágni akkor, ha egy 
könyvet többen olvasnak el.

Kérjenek segítséget a Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálattól! Klinger Magdi és 
Rafai Erzsi el fogja mondani, hogy milyen 
támogatási lehetőségek vannak helyben. 
Azért vannak, hogy segítsenek, forduljanak 
hozzájuk bizalommal!

Frivaldszky Bernadett 

Így gyújts be, 
ha fával tűzelsz

Ha betartod a következő egyszerű sza-
bályokat, fafűtésed a lehető leghatéko-
nyabb lesz, és kevésbé terheli majd a kör-
nyezetet is. 

1.) 20% nedvességtartalom alatti szá-
raz keményfát használj (bükk, tölgy, akác, 
gyertyán)!

2.) A fát hasábokra vágva, egymásra 
merőlegesen helyezzük a tűztérbe, felülre 
a vékonyabb hasábokat!

3.) A gyújtóst puhafából, például fenyő-
ből készítsük, és a máglya tetejére (!) he-
lyezzünk belőle néhány 2-3 cm-es hasábot!

4.) A begyújtás így akár egy hosszú gyu-
fával megoldható, papír, vagy egyéb gyúj-
tós sem kell hozzá. 

A fentiek szerint megrakott máglya és 
begyújtott tüzelő felülről lefelé ég el. A 
máglyát azért nem szabad alulról megy-
gyújtani, mert a beinduló láng az egész 
máglyán végigfut, a hasábfák nem tudnak 
kellő gyorsasággal átmelegedni, később 
érik el a jó hatásfokú égéshez szükséges 
magas hőmérsékletet. Továbbá a lassabb 
indulás után szinte egyszerre kezd bomla-
ni az összes tűzifa, mely miatt a keletkező 
nagy mennyiségű fagáz nem kap elegendő 
levegőt az égéshez és hasznosulatlanul a 
kéményen távozik. 

Ha a fentiek szerint járunk el, hatéko-
nyabb lesz a fűtésünk, azonos mennyiségű 
fából tovább lesz meleg lakásunkban, és 
nem utolsó sorban sokkal kevesebb füst ke-
letkezik a végig megfelelő hőfokú és kellő 
levegőt kapó égés miatt.

Levegő Munkacsoport 
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Az augusztusi programokból szeretnénk 
kiemelni a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Pilisborosjenői Csoportjának szervezésé-
ben tartott nyári „Máltai tábort”, melyben 
nekünk az a hálás szerep jutott, hogy gyer-
mekeket küldhettünk a táborba, és Rafai 
Józsefné, Erzsi több napig segítőként vett 
részt a táborban dolgozó felnőttek munká-
jában. Nagyon színvonalas, sikeres, jó han-
gulatú, gazdag programokat tartalmazó 
tábort szervezett Heves Ilona. A tábor díja 
egy hétre mindössze 5.000 Ft volt. Köszö-
net érte!

A „Csobbanj velünk” akcióért, melyet 
már az előző számban is említettünk, most 
szeretnénk köszönetet mondani a támoga-
tónak, az UBM Csoportnak, mely hazánk 
vezető takarmánygyártója, piacvezető 
gabona- és fehérjenövény kereskedő cég-
csoportja! Köszönjük Bányai Józsefnek a 
türelmes és segítőkész jelenlétet, mellyel 
minden kívánságunkra megoldást talált, és 
Printz Györgynek a felejthetetlen élményt, 
melyet a vízi ugrálóvár-csúszda jelentett 
a gyerekeknek! A programot évről évre 
bővítik, egyre több gyermek számára lesz 
elérhető, már most várjuk a jövő évi Csob-
banást! Köszönjük az Önkormányzatnak a 

fagyipénzt, melyet polgármesteri keretből 
kaptunk!

Kezdődik az iskola, ami azt jelenti, hogy 
a beiskolázás plusz kiadást jelent a gyer-
mekes családoknak. Akinek családjában 
az egy főre jutó jövedelem 114.000 Ft alatt 
van, illetve gyermekét/gyermekeit egyedül 
nevelő szülő esetén 125.400 Ft alatt, és 
egyéb vagyona nincs, forduljon hozzánk, 
hogy beiskolázáshoz rendkívüli települési 
támogatást tudjunk kérelmezni!

Ugyanez a települési támogatás kérhető 
még a következő esetekben: 

a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint az időszako-
san vagy tartósan létfenntartási gonddal 
küzdő személyek számára

elhunyt személy eltemet-
tetésének költségeihez való 
hozzájárulásként 

elemi kár bekövetkezése 
miatt, a rendkívüli élethely-
zet elhárításához

A 2097 Csoport Egyesület 
számlájára az ukrán mene-
kültek részére átutalt adomá-
nyokból most a menekülte-
ket hosszú ideje elszállásolók 

fognak rezsitámogatást kap-
ni. Jelenleg 17 menekültről 
van tudomásunk, fejenként 
12.500 Ft támogatással tud-
juk segíteni a szállásadókat. 
Az adományozás dokumen-
tációja fenntartónk számára 
elérhető lesz a Szolgálatnál. 

Pilisborosjenő Község Ön-
kormányzata segítséget sze-
retne nyújtani a rezsiköltsé-
gek növekedése miatt nehéz 
helyzetbe került helyi lakosok 
számára! Keressük azokat a 
családokat/időseket/egye-

dülálló személyeket, akik még nem kerül-
tek fel a családsegítők listájára, de nagy 
szükségük lenne támogatásra a téli fűtés-
hez/számlafizetéshez. Jelentkezésüket 
várják a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársai:

Klinger Magdolna szolgálatvezető 
Tel.: 06 30/ 493 4836
Rafai Józsefné családsegítő 
Tel.: 06 30/ 493 4884
E-mail cím: 
csaladsegito@pilisborosjeno.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő- szerda-péntek: 

8.00 – 14.00 kedd-csütörtök: 12.00-18.00
                                                                                          

Erzsi és Magdi családsegítők

Kedves lakótársunk: biztos fog 
tudni idén télen fűteni?

Írásunkban egyrészt visszatekintünk a nyárra, másrészt számbavesszük, hogy milyen segítséget 
kérhetnek azok, akik átmenetileg vagy tartósan segítségre szorulnak a hirtelen megugrott rezsiárak 
és infláció miatt. Forduljanak hozzánk bizalommal, senkitől nem elvárható, hogy ilyen hirtelen ránk 

zúduló válsághelyzethez adaptálódni tudjanak.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat hírei

A “Csobbanj velünk akció” szervezői

Hivatal
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Testület

Mi történt 
a testületi üléseken

2022. augusztus 30-i ülés

A képviselő-testület 45/2022.  
(V. 18.) KT határozathatározatában 
a vonatkozó jogszabályok előírásaira 
figyelemmel pályázatot hirdetett a 
Községi Könyvtár és Művelődési Ház 
igazgatói beosztásának ellátására. 
Ezzel egyidőben megbízta Farkas-Lo-
vag Melindát az intézményvezetői 
feladatok ellátásával a képviselő-tes-
tület által kiírt pályázat lezártáig, az 
új intézményvezető munkába állásá-
ig. A pályázatot a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. (4) bekezdése alapján 
közzé tették a személyügyi központ 
internetes oldalán (közigállás.hu) 
és a helyben szokásos módon az ön-
kormányzat székhelyén, honlapján 
és a Pilisborosjenői Hírmondóban 
is. A beadási határidőig négy pályá-
zat érkezett be. A képviselő-testü-
let a fenti határozatában felkérte a  
Humán Bizottságot, hogy az előké-
szítő munkát végezze el és tegyen 
javaslatot az intézmény vezetésére 
alkalmas személyre vagy személyek-
re. A döntésnek megfelelően felkér-
tek egy, a Nemzeti Művelődési Intézet 
Pest Megyei Igazgatóságán dolgozó, 
felkészült közművelődési szakember 
segítségét az esedékes közművelődé-
si intézményvezetői pályázat eljárási 
folyamatának jogszerű és szakszerű 
megvalósításához. 

A szakértővel kiegészült Humán 
Bizottság meghallgatta a pályázókat, 
megvizsgálta a benyújtott pályáza-
tokat és megállapította, hogy a pá-
lyázat érvényes ám eredménytelen, 
egy fő sem felel meg teljesen a krité-
riumoknak. A Bizottság – a Nemzeti 
Művelődési Intézet Pest Megyei Igaz-
gatóság szakértőjének értékelését is 
figyelembe véve – Jávor Csabát találta 
legalkalmasabbnak a feladatra. Mind 
a helyismerete, már meglévő kap-
csolati hálója, szakmai, pályázatírói 
tapasztalata, műszaki tudása, konflik-

tuskezelési módszerei, reális elkép-
zelései, illetve érett személyisége 
alkalmassá teszi a feladat hosszú 
távú, stabil ellátására. Ezért az ülé-
sen a testület Jávor Csaba Istvánt 
bízta meg – ideiglenes jelleggel – 
december 31-ig intézményvezetői 
feladatokkal azzal, hogy végezze 
el a Nemzeti Művelődési Intézet 
2022 szeptemberétől induló, felső-
fokú szakmai végzettséget nyújtó 
közművelődési szakember (azono-
sító száma: 04136003) képzését. 
Amennyiben a szakképesítést meg-
szerzi, nem lesz akadálya hosszú 
távú kinevezésének.

Ezt követően a testület a Biogast-
ro Kft. szolgáltató új iskolai – inflá-
cióval növelt – közétkeztetési térí-
tési díjait elfogadta.

Az idei évben, az előző évekhez 
hasonlóan, az 5.000 fő lakosság-
szám alatti települések kiegészítő 
támogatást igényelhetnek szo-
ciális célú tűzifavásárlásához a 
2022. évi központi költségvetésről 
szóló 2020.XC. törvény 3. mellék-
let I.2.2.1. pontja szerint. Az ön-
kormányzat idén 45 köbméter fát 
igényelne, a támogatáshoz idén is 
önrészt kell biztosítania, melyet a 
testület támogat. 

A képviselők továbbá úgy döntöt-
tek, hogy a Pilisborosjenői Mese-
völgy Óvoda és Bölcsőde, Bölcsődei 
részlegének – 2097 Pilisborosjenő, 
Prohászka Ottokár utca 3. – jelen 
határozat mellékletét képező Szak-
mai programját, Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatát, Házirendjét 
elfogadják azzal, hogy a tapaszta-
latok alapján a későbbiekben kérik 
felülvizsgálni.

A következő testületi ülésre lap-
zárta után, 2022 szeptember 21-án 
kerül sor, amiről a következő szám-
ban adunk hírt.

frivaldszky

Az ülések teljes felvételeit megtekinthetik a honlapon

Kiemelt ügyek, döntések 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
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26 év hosszú idő. Több, mint 
eddigi életem fele. 26 évig taní-
tottam a Pilisborosjenői Német 
Nemzetiségi Általános Iskolá-
ban. 1996-tól néptánc tanárként, 
2003-tól osztályfőnökként, 2013-
tól intézményvezető helyettes-
ként dolgoztam ott. Egy kiváló 
iskolában, kiváló tantestületben, 
kiváló vezető irányítása alatt. 
Rengeteget köszönhetek az intéz-
ménynek, diákjaimnak, kollégá-
imnak. Idén nyáron azért váltam meg a 
szeretett iskolától, mert az állami közokta-
tásban olyan kompromisszumokat kellett 
volna kötnöm, annyi mindent kellett volna 
feladnom a tanítással, neveléssel kapcsola-
tos elveimből, amit egyenes gerinccel már 
nem tudtam felvállalni. Mindig volt egy kis 
remény a változásra, de most úgy látom, 
hogy az elkövetkezendő 5-10 évben a köz-
oktatás megújítása nem várható.

Ennyit a múltról, a többit inkább a jö-
vőről!Az iskolával, a falu lakosaival, in-
tézményeivel az évek során kialakult jó 
kapcsolatomat, a közös munkát szeret-
ném folytatni, ezért beadtam pályáza-
tomat a Reichel József Művelődési Ház 
és Könyvtár vezetői posztjára, amit a 
döntéshozók több forduló lebonyolítása 
után elfogadtak és támogatásra méltó-
nak találtak.

Ezúton szeretném megköszönni a képvi-
selő testületnek, a döntést előkészítőknek 
a bizalmat! Szeptember 1-től munkába áll-
tam a Faluházban, nagy tervekkel és nagy 
lelkesedéssel!

Eddigi életem során dolgoztam már 
sokféle munkakörben: voltam kőműves 
és ács segédmunkás, faiskolai napszámos, 
lakatosinas, ötvös-ezüstműves, néptán-
coktató és tanítóbácsi, hangosító és szín-
padmester, rendezvényszervező, terápiás 
lovasoktató. Szerteágazó tapasztalataimat 
reményeim szerint a művelődési ház veze-
tőjeként is fogom tudni hasznosítani.

Az első és legfontosabb, hogy kialakít-
sunk egy jól együttműködő, hatékony, jó 
kedvvel dolgozó kis csapatot, ahol min-
denki megtalálhatja a neki való feladatot, 

megvalósíthatja ötleteit, és ebben 
kollégái segítségére számíthat. Az át-
adás-átvétel szigorú és bürokratikus 
folyamatai közepette már elkezdtük a 
közeljövő programjait, rendezvényeit, 
a faluház mindennapjait szervezni. 

Célunk az, hogy a Faluház minden 
borosjenőinek és az idelátogató ven-
dégeknek is olyan hely legyen, ahová 
érdemes betérni, ahol mindenki meg-
találja a tartalmas kikapcsolódáshoz, 
szórakozáshoz, elmélyüléshez a maga 
programját, rendezvényét. Továbbra is 

teret és lehetőséget adunk a helyi amatőr 
és professzionális művészeknek, civil kez-
deményezéseknek és a helyi hagyomá-
nyoknak, és szorosan együttműködünk a 
falu intézményeivel.

A Faluház programjairól honlapunkon 
(muvhaz.pilisborosjeno.hu), facebook 
oldalunkon, plakátjainkon adunk tájékoz-
tatást. Mindenkit sok szeretettel várunk!

Jávor Csaba

Csaba bácsi áthelyezte székhelyét 
az iskolából a Faluházba

Jávor Csaba igen közkedvelt Pilisborosjenőn és sokan szomorodtak el – az országos sajtót is megjárt – 
hír miatt, hogy már nem tanít tovább, és könnyebbültek meg, amikor megtudták, hogy továbbra is része 

marad településünk életének. Megkértük, hogy írjon nekünk a motivációiról.

A Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár 
új intézményvezetőjének bemutatkozó sorai

Az iskolával, a falu lakosaival, 
intézményeivel az évek során ki-
alakult jó kapcsolatomat, a közös 
munkát szeretném folytatni

„

Intézményeink
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Új korszak kezdődik 
településünk életében 

Képek Pilisborosjenő első tornatermének átadó ünnepségéről
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„Nem múlnak el Ők, 
kik szívünkben élnek”

Búcsú Szegedi Ferenctől, Pilisborosjenő Német Nemzetiségi Önkormányzatának elnökétől

Szomorúan és fájdalommal 
vesszük körbe Szegedi Ferenc 
koporsóját. Ismét szembe-
sülünk azzal a ténnyel, mi-
szerint az élet nagy rendező, 
vannak dolgok, események, 
helyzetek, melyekre az em-
bernek nincs ráhatása. Földi 
életünk időtartama – melyet 
Istentől kaptunk – meghatá-
rozott.

Szegedi Ferenc rövid időt 
kapott, még élnie kellene, de 
amennyire én láttam a közel 
20 éves közös munka és sza-
badidős programok révén, 
tartalmas, értékes életet élt.

Nehéz szívvel búcsúzom 
Pilisborosjenő Német Nem-
zetiségi Önkormányzatának 
– melynek több ciklusán át 
elnöke volt – képviselői nevé-
ben, a Deutschklub tagjainak, 
Pilisborosjenő németsége, 
valamint – úgy érzem mond-
hatom – falunk lakóinak ne-
vében is.

Feri számára fontos volt 
identitása, szülőfalujának 
szeretete, melyért sokat tett. 
2015-ben az Önkormányzat 
az Augusztus 20-i ünnepség 
alkalmával a „Pilisborosje-
nőért" emlékéremmel tüntette 
ki őt. Szorgalma, higgadtsága, 
humanitása, nyitottsága és 
tisztessége mindenki számára 
kedveltté tette őt. 

Fiatal közgazdászként csa-
ládot alapított, szülőfalujában 
teremtette meg családja szá-
mára az otthont.  Ahogy min-
dig említette, Gröschl Mici néni 
hívására került szorosabb kap-
csolatba a németséggel. Stampf 
Román Német Önkormányzati 
elnök halála után került a helyi 
németség élére, és kitartóan 

dolgozott annak összefogásán, 
fejlődésén haláláig. 

Igy jött létre a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat elnö-
kének és képviselőinek elhatá-
rozása, és megalapozott terve 
alapján a falu akkori vezetésé-
nek együttműködésével a mai 
Sváb Tájház intézménye. A pro-
jekt létrehozása sok munkával, 
a magánéletből „elvett” idővel 
járt, mire kialakult mai formája, 
melyben szép, gazdag helytör-
téneti kiállítás látható közössé-
gi terekkel valamint kiszolgáló 
egységekkel együtt. Az intéz-

mény hivatalos megnyitójára 
a kitelepítés 60. évfordulóján 
került sor Sikos Antal atya áldá-
sával. Nagyon szép faluünnep-
ség volt, Feri büszke és boldog 
volt. Ő mindig a színvonalas, 
minőségi megoldásokban gon-
dolkodott, hiszen nemcsak a 
mának, hanem időtálló, a jövő-
nek is szóló létesítményt akart 
teremteni. Nyertes pályázatok 
útján sikerült a házon az eddigi 
felújításokat elvégeztetni. Sor 
került az útmenti keresztek 
renoválására is, melyet szintén 
szívügyének tekintett.  A sváb 

hagyományok őrzése, a kul-
túra ápolása, átadása mellett 
számos friss, a mai élethez 
igazodó ötlete, gondolata volt, 
így ötvöződött „régi és új”,  
melyek szíves fogadtatásra 
találtak.

Szegedi Ferenc igazi közös-
ségi ember volt, jó volt vele 
együtt dolgozni, jó volt a ba-
rátjának lenni. A Német Ön-
kormányzat mellett a Deut-
schklub Weindorfer Singkreis 
működésében is aktívan vett 
részt, annak egyik oszlopos 
tagja volt. A próbákat, fellé-
pésekre történő felkészülése-
ket, rendezvényeket mindig 
komolyan vette. Gyakran az 
egész napos kimerítő munka 
és hosszú autóvezetés után 
fáradtan érkezett meg a pró-
bára, de az éneklés szeretete, 
jókedve, humora töretlen volt.

A temetéssel a fizikális kap-
csolatunk ugyan lezárul Feri-
vel, de lelki síkon, szíveinkben 
ez nem így lesz. A sok éves 
közös munka alatt átélt szép 
emlékekben mindig velünk 
marad, sosem feledjük Őt.

Igazi példakép. Munkáját, 
gondolatiságát folytatjuk!

Nyugodj békében Feri!
Lieber Franz! Mit schweren 

Herzen   nehmen   wir Alle von 
Dir Abschied. Deine Tätigkeit, 
deine Gedanken, die  schöne 
Erlebnisse „die wir  miteinan-
der  erlebten”  bleiben  immer 
in unseren Herzen.

Ruhe in Frieden!

Perlinger Györgyi 
Német Nemzetiségi 

Önkormányzati 
képviselő

Sváb sarok
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Hivatal

A Polgármesteri Hivatal vezetője

Dr. Horti István jegyző
Telefon: +36 26 336 028/130   jegyzo@pilisborosjeno.hu
Fogadóóra: előzetes e-mail egyeztetés szerint bármely napon

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

Hatósági Iroda

Arnold Róbert közterület-felügyelő
06-30-605-2577 vagy 06-26-336-028/114
kozterulet@pilisborosjeno.hu

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

Győri Katalin igazgatási ügyintéző
+36 26 336 028 /120

Radványi Judit anyakönyvvezető és lakcímügyek
06-26-336-028/114
anyakonyv@pilisborosjeno.hu    lakcim@pilisborosjeno.hu

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

Fekete-Káró Dóra adónyilvántartási és -végrehajtási ügyintéző
+36 26 336 028/126 mellék

Pénzügyi csoport

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

Meződi Adrienn humánpolitikai referens
+36 26 336 028 /128

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

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

Főépítész

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

Polgármesteri referens, anyakönyvvezető
Csonka Írisz
+36 26 336 028 /130       +36 30 9507 782
csonka.irisz@pilisborosjeno.hu

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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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           10-13
kedd           13-17
szerda        10-13
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: +36-26-536033 
Üröm: +36-26-550097
Mobil: +36-70-3128587
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!

Gyermekorvosi Ügyelet

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

+36-26-326211
+36-30-9929257

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 szükség esetén 
házhoz tud menni)  
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 önkormány-
zat – frissen megkötött szerződés keretében – gon-
doskodik az alapellátáshoz kapcsolódó fogászati 
ügyelet a 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40. szám 
alatti Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetben a 
település közigazgatási területén lakó- vagy tartózko-
dási hellyel rendelkező személyek számára:

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

dr. Bernád Zsolt

Rendelés:

hétfő: 8-14
kedd: 9-17
szerda: 14-18
csütörtök: 8-14
péntek: 8-14 (iskolafogászati 
rendelés)

Bejelentkezés: +36-70-
6601688 

Újra szeptember

Ismét elérkezett az ősz, az új tanév kezdete. A mostani tanév-
kezdés bizonytalansággal indul. A szokatlan kezdet ellenére idén 
is számtalan kihívás várja a diákokat, akik közül sokan felvételi, 
vizsgák és pályaorientációs döntés előtt állnak. Az izgalmas út 
sikerekkel és kudarcokkal tarkított. A szorgalom, a kitartás és a 
következetes tanulás fejlődéshez vezet és kaput nyit a világra. A 
tudás, amit elsajátítottunk, már a miénk, és rajtunk múlik, ho-
gyan kamatoztatjuk. Érdemes tudni, hogy mit szeretnénk tanulni, 
mivé akarunk válni általa, milyen szakmát/pályát tudunk elkép-
zelni magunknak. Fontos tájékozódni, hogy milyen szakembert 
érdemes megkérdezni a témával kapcsolatban, és hogyan kerül-
hetünk közelebb a válaszhoz, ha bizonytalanok vagyunk a pálya-
választási kérdésben, vagy abban, hogy miért nem vagyunk mo-
tiváltak a tanulásra. Szülőként beszélgessünk minél gyakrabban 
a fiatalokkal a pályaválasztásról, a tanulásról és a sikerélmények 
jelentőségéről, mert a tapasztalataink sokat számítanak, irányt 
mutatnak!

Ha diákként kérdésed van iskolai témával kapcsolatban, bátran 
keresd a szolgálatot, és vegyél részt pszichológiai tanácsadáson. 
Tudd, hogy mindig van megoldás és lehetőség szakember segít-
ségét kérni iskolai problémáddal vagy akár pályaválasztási kér-
déssel kapcsolatban! Szülőként is bátran igénybe veheti a szolgál-
tatást pl. gyermeknevelési kérdések kapcsán. 

Érdeklődjön a Pilisborosjenő Önkormányzat Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálatánál térítésmentesen igénybe vehető pszicho-
lógiai tanácsadásról, és jelezze igényét Klinger Magdolna szolgá-
latvezetőnél az alábbi telefonszámon: 06-30-493-4836!

Petromán Anikó, tanácsadó szakpszichológus

Szakpszichológus tanácsai
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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 évente 
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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Civil kurázsi

Civilek hírei
A POLGÁRŐRÖK 
ÚJ AUTÓRA NYERTEK PÉNZT

A Pilisborosjenői Polgárőr Egyesület a Falu-
si Civil Alap keretében, az FCA-KP-1-2021/2 
pályázati felhívás alapján támogatási igényt 
nyújtott be 2021 májusában egy új gépjár-
mű beszerzésére 4.329.000 Ft értékben.
A projekt keretében egyesületünk egy Dacia 
Duster típusú gépjárművet vásárolt, amely 
a matricákkal történő ellátása, valamint a 
fényhíd felszerelése után már munkába is 
állt. 

A gépjármű beszerzésével az egyesület célja 
az volt, hogy a vállalt feladatainak ellátását 
már két olyan autóval tudjuk biztosítani, 
ami megfelel a település út- és terepviszo-
nyainak.

NAGY ÜNNEPSÉG VOLT 
A TŰZOLTÓK 135. SZÜLETÉSNAPJÁN

Nehéz dolog ez, de bárcsak mindenkinek 
ilyen nehéz dolga lenne ezen a világon. 
Amikor ezt a cikket írom, 2022. szeptem-
ber 4-én, egy nappal azután, hogy megün-
nepeltük egyesületünk 135. születés-
napját, egy beszámolót kellene írnom az 
eseményről. Nehéz dolog ez. Hónapokon 
át mondhatni az év elejétől készültünk 
erre a napra és még így sem gondoltuk, 
hogy ilyen felejthetetlen élményben, ek-
kora örömben, ennyi szeretetben, támo-
gatásban lesz részünk. Nem tudom fel-
sorolni ki mindenki volt az, aki segített, 
támogatott minket. Felajánlásokkal, ado-
mányokkal, a saját munkájával. Megmoz-
dult értünk a falu és mi megmozdultunk a 
faluért. Beleértve ebbe Pilisborosjenőt és 
Ürömöt egyaránt. Az ünnepség során so-
kan sokféleképpen próbálták elmondani, 
hogy kik vagyunk, és mit csinálunk, mit 
csináltunk 1886 óta. 

„Egyértelműen a falut, környezetünket és 
egymást is segítő erős közösségként gon-
dolok rájuk. Segítségeket adtak tűzesete-
ken kívül özönvízszerű felhőszakadások 
után, siklóernyősök és turisták mentésénél, 
autóbaleseteknél, vízhiány esetén vizet vit-
tek a rászorulóknak, veszélyes fákat vág-
tak ki, elakadt autókon segítettek és eltűnt 
személyeket kerestek. Egymás és mások se-
gítése az önkéntes tűzoltók fontos ismérve” 
– hangzott el Tömöri Balázs polgármester 
ünnepi beszédében.
Beszédet mondott továbbá Dr. Varga Fe-
renc Tűzoltó Dandártábornok a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság veze-

tője, aki kiemelte, hogy a Pilisborosjenő 
Weindorf Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
része volt annak a 4 egyesületnek, akik 
országos szinten elsőként tettek vizsgát 
és szerezték meg az önálló beavatkozói 
minősítést. Beszéde után pedig ő leplezte 
le azt az emléktáblát, amellyel e jeles alka-
lomból örök emléket kívánunk állítani id. 
Komlós Tibor tűzoltóparancsnoknak, aki 
e tisztséget 1946-tól 17 éves korától 60 
éven keresztül 2006-ig ellátta.
„135 év, pontosabban 136 év nagy idő 
egy egyesület életében, sok minden válto-
zik. Csak egy valami nem változott. Ma is 
szükség van olyan fiatalokra, akik a jó cél 
érdekében, ha kell, otthagyják a vasárnapi 
közös családi ebédet, vagy akár a kará-
csonyfa mellől szaladnak megvédeni má-
sok javait, éltét, ha kell. Ezek a fiatalok itt 
állnak Önök előtt és helyt állnak e nehéz 
feladatban” – mondta Heves László, az 
Egyesület Elnöke
Talán most, ma és itt nincs és nem is le-
het ennél fontosabb üzenet, hogy mi 

mindannyian a tagok, és családjaink, a 
segítőink és támogatóink, a két telepü-
lés lakosai, mi mind együtt felelünk érte, 
és  feladatunknak kell tekintenünk azt, 
hogy ez az Egyesület, ami 136 éve ennyi 
viszontagság mellett létrejött és kitartott, 
fejlődött és küzdött, azt megtartsuk és 
fenntartsuk minden erőnkkel.
Ebben a szellemben várjuk továbbra is 
új tagok jelentkezését a pbjote@gmail.
com e-mail címen. Képeket és további 
információkat a rendezvény segítőiről és 
támogatóiról és minden mást pedig meg-
találnak Facebook oldalunkon. Őrizzük 
együtt a lángot!                       Czöndör Ádám

Küldjék be Önök is, hogy miken dolgoznak éppen: kommunikacio@pilisborosjeno.hu
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Nyári tábor
55 gyermekkel táboroztunk júliusban 

Balatonlellén.  Fürdés, számháború, ró-
kavadászat, barátság karkötők, társasjá-
ték, kártyázás, ki mit tud, óriáskerék, esti 
fürdőzés, vízi röpi, naplemente, rabszol-
ga játék, horgolás, kagylóvágás, öt szó, 
élményfürdő, csúszda, homokos part… 
Rengeteg élménnyel jöttünk haza.

Színpad

A Magyar falu Program keretében pá-
lyázatot adtunk be színpad építésére 
6mFt értékben. A pályázat második kör-
ben volt nyertes, ezen összegből, vala-
mint a K5 keringések bevételéből épült 
meg a színpadunk, amely hatalmas, 105 
négyzetméter alapterületű. További 
munkálatok még szükségesek, mint ha-
jópadlózat lerakása, a tároló kiépítése, 
a nézőtér kialakítása, valamint a háttér 
rendezése. Rengeteg dolgot lehet ide ál-
modni a tanévnyitó és zárás mellett, úgy, 
mint koncertek, szabadtéri mozi, szín-
ház, találkozók…

Tanévnyitó
Reggel bizonyára nagyot dobbant az 

elsős szülők szíve, amikor bekísérték 
gyermeküket a tanterembe. Ne aggód-
janak, féltve őrzött kincseik jó kezek-
ben vannak, a tanítók szeretettel fog-
lalkoznak majd velük, játékosan fognak 

tanulni. Pedagógusaink nyitottak, segí-
tőkészek, mindenben támogatjuk a gye-
rekeket és szüleiket. Az elsősöket Xénia 
néni, Kati néni, Bogi néni és Csilla néni 
várták már nagy izgalommal. A nyolcadi-
kosoknak megkezdődött az utolsó álta-
lános iskolai tanév. Továbbtanulás előtt 
állnak. Ahhoz, hogy választott iskolájuk-
ba felvételt nyerhessenek, szorgalmasan 
kell tanulni. A pályaválasztásban segítsé-
get fognak kapni az osztályfőnökeiktől, 
tanáraiktól. Pedagógustársaim nevében 
mondhatom, hogy mindent meg fogunk 
tenni annak érdekében, hogy a lehető 
legszélesebb körű tudást biztosítsuk a 
gyerekek számára. Elvárjuk az illedel-
mes viselkedést, köszönést, a becsületes, 
rendszeres munkát. Német nemzetiségi 
iskolaként kiemelt feladatunknak tekint-

jük a német nemzetiségi hagyományok 
ápolását, és ebben továbbra is számítunk 
a támogatásra. Iskolánk Örökös Ökoisko-
la. Minden tanteremben és az ebédlőben 
is elhelyeztünk külön papírgyűjtőket és 
műanyaggyűjtőket. Iskolakert progra-
munkkal is megyünk tovább. Szívet me-
lengető, amikor az udvaron több gyer-
mek gereblyézi a lehulló leveleket, és 
lelkesen talicskázza a megfelelő helyre.  
Akkreditált Kiváló Tehetségpontként tá-
mogatjuk a tanulók tehetséggondozását, 
felkészítjük őket tanulmányi versenyek-
re, lehetőséget biztosítunk tehetségük 
sokoldalú kibontakozására. Zenei tago-
zatunk kiemelten kezeli ezt a kérdést. 
Idén több lehetőséget szeretnénk nyúj-
tani a kézműveskedés terén, saját spor-
tegyesületünk viszi az edzéseket, elindul 
a dráma és színjáték, újra indul a sakk, 
a kórus, valamint a Logiscool. Iskolánk 
nevelőtestületében változások történ-
tek. Új igazgató helyettest köszönthetek 
Mikolay Ágnes személyében. Jeges Bog-
lárka az 1.b-ben fog tanítani, Szécsényi-
né Weidemann Dorottya magyart tanít a 
felsőben. Velner Klára néptáncot oktat, 
Monszport Krisztina szolfézst és drá-
mafoglalkozást tart majd. A napköziben  
Veres Gusztávné segít, a tanulószobát 
Tóth Zsuzsanna viszi. Változás volt átcso-
portosítás miatt a pedagógiai assziszten-
sek körében is. Kedves Szülők! Évről évre 
egyre nehezebb összerakni a tantestüle-
teket az indulásra. Nekünk ez idén még 

„Ne aggódjanak, féltve őrzött 
kincseik jó kezekben vannak”

Iskolai hírek

Oktatás
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Immár 50 család 62 gyermeke jár a há-
rom osztályba. A “nagyok”, azaz a második 
és harmadik osztályosok két nappal előbb 
kezdve az évet, lélekben is felkészültek az 
oviból éppen csak kilépett kicsik fogadásá-
ra, szorgos kezeikkel ajándékokat készítve, 
ezzel is könnyítve az elsősök megérkezését.

Az együtt munkálkodás fontossága ná-
lunk nem csupán a fenntartás sajátos-

ságából adódik. Sokan furcsán néznek e 
kifejezés hallatán. Pedig éppen itt, Pilisbo-
rosjenőn élve, sokfelé megtapasztalhatjuk, 
hogy civilként egy közös célért összefogva 
mi mindent el tudunk érni. Idén is bebi-
zonyították a szülők, hogy energiájukat, 
idejüket nem sajnálva csodákra képesek. 
Kiépítettünk egy új tűzjelző rendszert és 
több új tantermet alakítottunk ki. A min-
dennapi nehézségekkel, amelyek a kezde-

tek óta velünk vannak – épületbérlet csak 
öt esztendőre, covid az első tanévtől kezd-
ve, az engedélyeztetés nehézségei egy régi, 
korszerűtlen épületben, az energiaárak 
őrületes növekedése, a családok ebből fa-
kadó nehézségei – éppen egyik alapelvünk, 
a testvériség révén tudunk megküzdeni. 
A pluszterheket közösen viseljük, de aki 
nagyobb részt tud vállalni, az segít annak, 
akinek nehézséget jelent például a havi 
hozzájárulás.

Nagy energiát fektetünk abba, hogy meg-
tanuljuk és megkíséreljük ezt a másfajta 
működést megvalósítani, melyben minden 
egyes személy szabad, és nincs hierarchi-
kus kapcsolódás a tagok között. Nyáron 
Németországban tanulmányoztunk egy 
negyven éve nagyon hasonló körülmények 
között, de ugyanezen elvek mentén indult 
iskola működését.

Fontosnak tartjuk, hogy ezt a kapcsoló-
dást az iskola falain kívülre is kiterjesszük. 
Hiszünk abban, hogy megéri erőfeszítése-
inket ebbe a kísérletbe beletenni. Reméljük 
és teszünk is érte, hogy a pilisborosjenői 
önkormányzattal, a most már velünk egy 
épületben működő Faluházzal és a falu 
lakóival is megtaláljuk az együttműködés 
lehetőségeit, és egyszer majd mindenki azt 
érzi a faluban, hogy milyen jó, hogy műkö-
dik itt egy Waldorf-iskola.

A Szent Márton Waldorf Iskola 
megkezdte harmadik tanévét

Medvecki Réka beszámolója

fotó: Sipos-Gaál Boglárka

sikerült, de veszélyben a jövő. 
Már nálunk is pedagógiai asz-
szisztenssel kell megoldani 
foglalkozásokat. Ahhoz, hogy 
minden tanuló jól vegye az 

akadályokat, természetesen 
szükséges a család, a szülők 
támogatása. A szülői bizta-
tás, a segítségnyújtás nagyon 
fontos a gyerekek számára és 

a mi számunkra is. Közös 
munkánk során a partneri 
együttműködést tartom a 
legfontosabbnak. Ez adhat 
a gyermekeinknek olyan 
hátteret, amely a legopti-
málisabb fejlődésüket biz-
tosítja, és személyiségüket 
harmonikussá teszi. Sze-
retettel várjuk Önöket a 
fogadóórákra, a szülői ér-
tekezletekre, de a meghir-
detett segítő délutánjaink-

ra is. Kedves Pedagógusok! 
Köszönöm az elhivatottságo-
tokat, lelkesedéseteket és a 
vállalt plusz feladatokat! 

Adomány

Idén is sportszer adomány-
nyal indult a tanév díszpolgá-
raink és a hozzájuk csatlako-
zó lakóknak köszönhetően. 
Adományozóink: Csillik And-
rásné, Szimeth Géza, Werner 
Anton Klein, Trunk Zsolt,  
Küller János, dr. Vass László, 
Fiál Ferenc, Goór Csaba és az 
ötletgazda Meggyesi János. 

Köszönjük szépen! 

Dienes Dóra
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Gyász

Képriport az átadás 
elött álló bölcsődéről

Településfejlesztés
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IntézményeinkGyász

Egy szempillantás alatt elrepült a nyár, az 
óvodai élet a szabad játékról, a napfürdő-
zésről, pihenésről, szabadságról szólt.

Akik nem tudták megoldani gyermekük 
elhelyezését az óvodai zárás alatt, számuk-
ra 2 hétig tábort biztosítottunk. Nem sok je-
lentkező volt, ami a gyermekek szempont-
jából jó, hiszen nekik is nagy szükségük van 
a változásra, kikapcsolódásra, a családi kör-
ben való együttlétre.

Augusztus 22-én nevelőtestületi érte-
kezlettel kezdtük az új nevelési évet. Nagy 
örömmel fogadtuk a hozzánk érkező új kol-
légáinkat, reméljük, hogy jól érzik majd ma-
gukat. Mindannyian segítjük a beilleszke-
désüket. A bölcsődei dolgozók bevonásával 
elkészítettük intézményünk éves munka-
tervét, kitűztük az ünnepeink, eseményeink 
pontos napját.

Az óvoda számára kedden véget ért a 
nyár, megérkeztek az első gyermekek a nya-
ralásból. Alig győztük hallgatni a története-
iket, a nyáron átélt élményeiket. Sokuknak 
nagyon hiányzott az óvoda, nagy örömmel 
jöttek hozzánk. 

Augusztus 24-én és 25-én már szülői 
értekezletet tartottunk a hozzánk érkező 
óvodás és bölcsődés gyermekek szüleinek, 
melyeken a családlátogatások időpontját is 
egyeztettük. 

Szeptember 1-jén mind a 7 csoport a sa-
ját helyén, a saját pedagógusaival fogadta a 
gyermekeket, immár szinte teljes létszám-
mal működik az óvoda.

A nyár folyamán a Mindszenty utcai 
épületben a csőtörést megjavították, ezzel 
egyidőben a falak újrafestése is megtörtént. 
Egyéb más felújítás, festés elmaradt, mivel 
jövő nyáron nagyobb, az egész konyhát 
érintő korszerűsítési munkálatok kezdőd-
nek. Így idén nyáron csak a mindenre kiter-
jedő alapos nagytakarítással készültünk a 
gyermekek fogadására.

A Fő utcai épület hátsó udvarán 2 évvel 
ezelőtt megrogyott támfal munkálatai a kö-
zeljövőben elkezdődnek. A szükséges anya-
gok már ott vannak. 

A nyáron nagyobb figyelmet kapott a 
bölcsőde. Az önkormányzat és az óvoda 
dolgozói rendszeresen locsolták a június-
ban elvetett füvet, ennek köszönhetően a 
szárazság ellenére zöld udvar várja majd a 
gyermekeket.

Elkészült az intézmény Szakmai Prog-
ramja, Házirendje, Szervezeti és Működési 
Szabályzata is. 

A csoportszobákat az ott dolgozók beren-
dezték, a kertben helyükre kerültek a játé-
kok, a pancsoló.

A Működési engedély megérkezésekor 
kinyitjuk a kapukat a bölcsődések foga-
dására. Szeptember 1-jén és 2-án délelőtt 
azonban már nyílt napot tartottunk azok-
nak a családoknak, akik minket választot-
tak gyermekeik számára. Kipróbálhatták 
az új bútorokat, játékokat, vidám délelőttöt 
töltöttek el nálunk jövendő bölcsődéseink 
a szüleikkel. Bízunk benne, hogy ez segíti 
majd a beszokás, beilleszkedés folyamatát.

Fejlesztőpedagógus
 az óvodában

Az Önkormányzat Esélyegyenlőségi ter-
vének felülvizsgálata során ismét kiemel-
kedő fontos feladatnak látszott, hogy az 
óvodában az eddig betöltetlen fejlesztőpe-
dagógusi fél álláshely kibővüljön egy teljes 
státuszra, melyre szakembert is tudunk al-
kalmazni.

Ezzel szinte egyidőben az óvoda egyik 
pedagógusa, Petkovicné Wágner Anikó 
jelezte, hogy szívesen elvállalná ezt a fel-
adatot. Az ehhez szükséges végzettséget 
évekkel ezelőtt megszerezte. Óvodánkban 
az elmúlt években alapozó terapeutaként 
is dolgozott. A sajátos nevelési igényű gyer-
mekeknek kötelezően előírt fejlesztéseket 
is ő végezte.

2022. szeptember 1-jétől fejlesztőpeda-
gógusként, a délelőtti órákban dolgozik, 
az óvodába járó speciális fejlődésmenetű 
gyermekekkel foglalkozik. Elsősorban a 
gyermekek számára a szakértői bizottsá-
gok által előírt egyéni vagy kiscsoportos 
fejlesztéseket fogja végezni. Az óvodapeda-
gógusokat szükség esetén tanáccsal látja el 
egy-egy kisgyermek játékos fejlesztésével 
kapcsolatosan.

Alapozó terapeutaként vállal munkaidőn 
kívül magánórákat is: fejlesztést, vagy szü-
lői kérésre átfogó mozgásvizsgálatot. 

M. Kutvölgyi Eszter

Kezdődik az új év
Óvodai és bölcsődei hírek

Bölcsődénkbe várunk még gyermekeket, ahol új, korszerű környzetben 
várják őket az elhivatott és szakképzett gondozók a működési engedély 
megérkezte után 

A bölcsőde a gyermekek ellátását – nevelését, gondozását, felügyeletét, ét-
keztetését – a szülők munkavégzésének, munkaerő piaci részvételt elősegítő 
programban, képzésben való részvételének, betegségének idejére biztosítja, 
valamint egyéb okból, ha a gyermek napközbeni ellátásáról nem tudnak a gyer-
mek családjában megfelelően gondoskodni.

A jogszabályok alapján a bölcsődei szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni, 
amely egyrészről gondozási díjból, valamint a gyermekétkeztetés térítési dí-
jából áll. 

Jövedelem alsó 
határa Ft

Jövedelem felső 
határa Ft

Gondozási díj 
mértéke (nem lem-
ondható)

0 100.000 700 Ft/fő/nap
100.001 120.000 900 Ft/fő/nap
120.001 150.000 1.100 Ft/fő/nap
150.001 1.350 Ft/fő/nap
Jövedelem igazolás hiányában 1.800 Ft/fő/nap

A Mesevölgy Óvoda és Bölcsődében a napi négyszeri étkezés igénybevételé-
nek térítési díját évre bruttó 750 Ft/fő/nap-ban állapítja meg (lemondható).
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Hírek röviden
KÖLTSÜNK EL KÖZÖSEN 
5 MILLIÓ FORINTOT 

Köszönjük a beérkezett lakossági ötlete-
ket, melyek a közösségi költségvetés ter-
hére érkeztek. Az októberi szavazást el-
halasztjuk, mert pontosításokat kértünk 
be a tervezett költségvetéshez több pályá-
zatnál. Ezt követően tudjuk honlapon, Fa-
cebookon és a következő Pilisborosjenői 
Hírmondóban bemutatni az ötleteket és a 
lakossági szavazást elindítani.

ÚJ CSOMAGKÜLDŐ AUTOMATA AZ 
EGÉSZSÉGHÁZ ALSÓ PARKOLÓJÁBAN 
LÉVŐ PACKETA UTÁN: FOXPOST A COOP 
MELLETT

EGY MÉRŐÓRÁS, TÖBBLAKÁSOS 
HÁZAK KEDVEZMÉNYES REZSIJÉNEK 
ÜGYINTÉZÉSE

Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. szep-
tember 10-től az egyes egyetemes szol-
gáltatási árszabások meghatározásáról 
szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rende-
let módosításáról szóló 345/2022. (IX. 
9.) sz. Korm. rendelete alapján a telepü-
lési önkormányzatok Jegyzői adnak ki 
hatósági bizonyítványt a lakás rendel-
tetési egységek számáról, ahhoz, hogy a 
lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen 
igénybe kedvezménnyel elszámolt föld-
gáz mennyiséget.

A hatósági bizonyítvány kiállításának 
feltétele, hogy
1. a kérelmezett ingatlan a társasház-

nak, lakásszövetkezetnek nem mi-
nősül;

2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 la-
kás található.

A hatósági bizonyítványt a lakossági 
fogyasztó nyújtja be az egyetemes szol-
gáltató részére. Lakossági fogyasztó: az 
a felhasználó, aki saját háztartása – egy 
felhasználási helyet képező egy vagy több 
lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, 

továbbá lakossági célra használt garázs – 
fogyasztása céljára vásárol földgázt föld-
gáz vételezésére megkötött szerződés 
alapján, és az így vásárolt földgázzal nem 
folytat jövedelemszerzés céljából gazda-
sági tevékenységet. Ha a lakóépületben 
a műszakilag megosztott, önálló lakások 
száma meghaladja az épületben lévő ön-
álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
számát, a lakóépületet, mint felhasználót 
a közös fogyasztás vonatkozásában úgy 
kell tekinteni, hogy saját háztartás cél-
jára vételez és a vásárolt földgázzal nem 
folytat jövedelemszerzés céljából gaz-
dasági tevékenységet.” Ha az egyetemes 
szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan la-
kás rendeltetési egységeinek száma nem 
egyezik meg a hatósági bizonyítványban 
foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés le-
folytatása érdekében az eljáró hatóság 
felé jelzi.”
Az ügyintézési határidő a kérelem beér-
kezésétől számított 8 nap. A hiányosan 
kitöltött kérelmek ügyintézési határ-
ideje a hiánypótlás miatt hosszabbodik, 
ezért kérjük, hogy mindenki pontosan 
töltse ki a kérelmet.

A kérelem a következő helyeken érhető el:
Papíralapon: a Hivatal Ügyfélszol-
gálatán (Hétfőn: 8:00 -18:00 között, 
Kedd-Csütörtök: 8:00-16:00 között, 
Szerda: 8:00-16:30 között és Péntek: 
8:00-12:00 között) kérhető.
Elektronikusan letölthető a honlapon: 
pilisborosjeno.hu/onkormanyzat/ 
dokumentumtar/nyomtatvany/
gaz-futesi-kedvezmeny-kerelem/
A kérelmeket Hivatalunkhoz következő 
képpen tudják eljuttatni; személyesen 
leadva az Ügyfélszolgálatunkon, postai 
úton; a 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. 
címre megküldve, vagy saját ügyfélka-
puján keresztül.
Pilisborosjenő, 2022. szeptember 12.

dr. Horti István jegyző

CIVIL HÍREKET, KÖZÖSSÉGI KÖZÉRDEKŰ 
BESZÁMOLÓKAT, VÁLLALKOZÓI HIRDE-
TÉSEKET VÁRUNK A HÍRMONDÓBA!

Kedves Lakosok!
A Pilisborosjenő Hírmondó Civil hírek 
oldalán szoktunk beszámolni a falusi 
közösségek híreiről: szemétszedés, tűz-
oltás, közösségi tér létrehozás, segítés… 
Mutassák be közérdekű tevékenységei-
ket, hirdessenek meg eseményeket, ter-

mészetesen ingyen, sőt mi köszönjük, ha 
építik ezzel falunkat és közösségeit. Ide 
írjanak: kommunikacio@pilisborosjeno.
hu
Vállalkozásoknak pedig továbbra is van 
lehetőségük hirdetni:
Következő lapzárta: november 7. 
Terjesztés: november utolsó hete.

EGYMÁS KERTJEIT LÁTOGATJÁK 
A LAKOSOK A „NYITOTT KERTEK" 
RENDEZVÉNYSOROZAT KERETÉBEN 

Első alkalommal Balázs Nelli fogadta 
az érdeklődőket augusztus 28-án, ahol 
először egyénileg járták körbe a kertet a 
résztvevők, majd kérdéseket tettek fel a 
vendéglátójuknak. A szervezők - Balázs 
Nelli és Antonovits Bence - reményei 
szerint a jelen esemény egy sorozat első 
állomása. Céljuk, hogy létrehozzanak a 
faluban egy olyan csoportot, ahol a kis 
konyhakertek kedvelői tapasztalatokat 
cserélhetnek egymással, egyúttal bá-
torítsák azokat, akik most szeretnének 
belevágni az otthoni kertészkedésbe. A 
kertlátogatáson megjelentek osztoztak 
ebben a vágyukban.
Ha szeretne kapcsolatban maradni a 

pilisborosjenői kertészkedőkkel, akkor 
csatlakozzon a PBJ Kertészkedjünk Face-
book csoporthoz, akár a QR kód beolva-
sásával.
A további fejleményekkel jelentkezni fog-
nak, és ha az esemény alapján valaki ked-
vet kapott a kertészkedéshez, november 
20-án beszerezheti vetőmagjait a követ-
kező pilisborosjenői magbörzén! 

SOKSZÍNŰEK VOLTAK AZ AUGUSZTUS 
20-I MEGEMLÉKEZÉSEK 

Kenyérszentelésre került sor az ünnepi 
szentmise végén, ahol Tömöri Balázs 
polgármester Wilheim Péter atyával 
szegte meg az új kenyeret. Délután a 
Faluházban Mák Flóra közös alkotás-

Mozaik
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ra invitált minket az újrahasznosítás je-
gyében és a Szent Korona történetéről, 
díszítő motívumairól is mesélt nekünk. 
Léderer Tamás szobrászművész különle-
ges gyönyörű alkotásait hozta el nekünk, 
amelyek révén közelebb kerültünk az ő 
munkásságához, gondolatvilágához. A  
„Tanúim" című kiállítást Takáts Márton 
festőművész nyitotta meg. Ezt követően 

Endrődi-Mike Attila Pilisborosjenő tör-
ténetéről tartott előadást, a falunkról sok 
érdekességet hallhattunk tőle.
Köszönjük a résztvevőknek, hogy jelen-
létükkel emelték az ünnepség fényét, 
Mák Flórának, Léderer Tamásnak, End-
rődi-Mike Attilának az ünnepi programo-
kat, Takáts Mártonnak a kiállításmegnyi-
tó beszédét, a Nappali munkatársainak a 
helyszínt és az aktív közreműködést!

MAGYAROK BEJÖVETELE A FALUHÁZBAN

Morelli Gusztáv (1848-1909) fametsze-
te  - Feszty Árpád által festett Magyarok 
Bejövetele című körképről - a Faluház 
könyvtárába került megőrzésre. A könyv 
négy nyelven írt ismertetőt és egy lepo-
relló formájú metszetet foglal magába. 

Utóbbiról másolat is készült, amely so-
káig a Polgármesteri Hivatal emeleti falát 
díszítette, jelenleg az újonnan átadott Fa-
luház (régi iskola) aulájában tekinthető 
meg. 
Ezúton is szeretnénk köszönetet monda-
ni az adományozónak, Poteczky Imréné 
Csuhai Máriának, aki az ötven betelepí-
tett mezőkövesdi családból elsőnek szü-
letett Pilisborosjenőn. 1996-ban ötvene-
dik születésnapja, valamint a 100 éves 
Millecentenárium alkalmából ajándékoz-
ta a nagyszülők örökségéből származó 
könyvet a pilisborosjenői lakosságnak.
A könyvet Szénási Lászlóné Kati könyv-
restaurátor restaurálta.

Várunk minden érdeklődőt!

Álláslehetőség
Pilisborosjenői gyógyszergyártó üzemünk folyamatosan bővülő csapatába keres új munkaerőt!
A MEDITOP Gyógyszeripari Kft. 1991-ben alakult, magyar tulajdonú, gyógyszergyártással,  
csomagolással foglalkozó vállalat, munkaerőfelvételt hirdet az alábbi pozíciókba:

A munkavégzés feltétele a több műszakos munkarend vállalása!
Amit kínálunk: versenyképes jövedelem és béren kívüli juttatások, hosszú távú munkale-
hetőség, megbízható munkahely, nyugodt munkakörnyezet
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, várjuk önéletrajzát a dora.lovas@meditop.hu e-mail 
címre vagy keressen minket telefonon a +36 30 595 8920-as telefonszámon!
Munkavégzés helye: 2097 Pilisborosjenő, Ady Endre u. 1.

• karbantartó (előny: középfokú műszaki 

végzettség, lakatos, műszerész, szerszám-

készítő)

• anyagmozgató (előny: 3312, 3324 gépcsopor-

tokra vonatkozó targoncajogosítvány) 

• takarító

• betanított gyógyszergyártó
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Zelei Anna: Az elveszett erdő
Avagy hogy vannak a magyar erdők, ki vigyáz rájuk, van-e 

jövőjük?
Ember és erdő. Csodá-

latra méltó lények, jelen-
legi ismereteink szerint 
pótolhatatlanok. Az erdő 
kezdetektől fogva kíséri a 
Homo sapienst, segítségé-
vel óceánokon keltünk át, 
háborúkat nyertünk meg, 
teleket vészeltünk át, fal-
vakat városokat építet-
tünk. Társunk bölcsőtől 
sírig. Az ember átkozottul 
okos lény, jól tudja, hogy 
mennyire fontosak az er-
dők. De akkor miért hal-
dokolnak? Miért vannak 
a 24-dik órában? Az erdő 
nem élet-halál kérdése. 
Annál sokkal fontosabb.

Gyönyörű fotókkal illusztrált, hiánypótló ismeretterjesztő 
kötet a magyarországi erdőkről – és egyszersmind szomorú 
látlelet arról, hogy az elkerülhetetlen ökológiai katasztrófa 
már ott ólálkodik a megalomán vadászati kiállítások és az 
indokolatlan kilátóépítések mögött Európa egyetlen olyan 
országában, amelynek nincs önálló környezetvédelmi minisz-
tériuma.

Petrik Adrien: 
Szemérmetlenül 
jól

"Petrik Adrien kö-
szöni, szemérmetle-
nül jól van. Ötödik, 
legújabb könyvében 
is izgalmas, érzé-
keny, lebilincselő 
és letehetetlen uta-
zásra invitál minket 
ízek és hangulatok, 
tájak és élőlények 
(szándékosan írom 

így, mert Adrien számára minden fontos, ami él, létezik, van), 
múlt és jelen között, amiben egy kicsit mindig benne van a 
jövő ígérete is. És hogy miért szemérmetlen ez a "jól lét"? 
Aki olvasta Adrien korábbi munkáit, tudja jól, hogy egy de-
rűs, sokszínű, csupa élet és csupa kíváncsiság alkotóról van 
szó, akit emberként, nőként, művészként is mindig a teljesség 
érdekel, egyszerre kitárulkozó és szemérmes, csupa szerel-
metes önfeledtség; nem szégyelli, hogy jóban van önmagával, 
nem szégyell élni, szeretni, kalandozni, új dolgokat kipróbál-
ni. Arról beszél ebben a szabálytalan műfajú könyvben hol 
novellák, hol viták, hol útleírások, hol receptek formájában: 
merjünk és tudjunk élni mi is. Ne kössenek meg hamis elvá-
rások, életkori gúzsok, szerepköri előírások, rég meghaladott, 
mégis börtönként fojtó hatások. Keressük meg saját, teljessé 
és boldoggá tevő utunkat, és közben ne feledjünk el rámoso-
lyogni az életünkre – közhely, de vissza fog mosolyogni ránk." 
Sediánszky Nóra, dramaturg, író, színházi rendező

Stephen Hawking: Rövid válaszok nagy kérdésekre
Hogyan kezdődött az univerzum története? Fennmarad-e 

az emberiség a Földön? Van-e másutt is intelligens élet a Nap-
rendszerünkön kívül? Túlszárnyal-e bennünket valamikor a 
mesterséges intelligencia?

Most, amikor katasztrofális változásokkal nézünk szembe 
– az éghajlatváltozással, a fenyegető nukleáris háborúval és 
a mesterséges szuperin-
telligencia megjelenésé-
vel – Stephen Hawking az 
emberiséget foglalkoztató 
legsürgősebb kérdések felé 
fordította figyelmét.

Messze szárnyaló, intel-
lektuálisan felvillanyozó, 
szenvedélyesen érvelő 
és a szerzőjére jellemző 
humorral átitatott könyv 
a Rövid válaszok a nagy 
kérdésekre. A történelem 
egyik legkiválóbb elmé-
je utolsó könyvében sze-
mélyes véleményét fejti 
ki azokról a kihívásokról, 
amelyekkel emberi fajként 
szembe kell néznünk, és 
arról, merre tart bolygónk.

Újdonságok a könyvtárban

Október első hetében az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat alkalmából két könyvbemu-
tatót tartunk felolvasással, beszélgetéssel.  Meghívott szerzőink: Zelei Anna és Petrik Adrien.

Darabos Eszter könyvtáros ajánlója 
a kölcsönözhető könyvek közül

Intézményeink

22



hírmondó
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A pilisborosjenői könyvtárban a következő programokkal várjuk 
az érdeklődőket:

• Október 6-án csütörtökön 
• 10 órától tekinthető meg az Egy nemzeti park születése 

című kiállítás, amely a Duna–Ipoly Nemzeti Park történetét a 
benne élő emberek és állatok szemével mutatja be. 

• 17 órakor kezdődik Zelei Anna „Az 
elveszett erdő. Avagy, hogy vannak a 
magyar erdők, ki vigyáz rájuk, van-e 
jövőjük?” című, nagyon aktuális köny-
vének bemutatója. A könyv bővebb is-
mertetője a könyvajánlóban olvasható. 
Vendégünk lesz a szerző, Zelei Anna, 
aki a Budapesti Corvinus Egyetemen 
végzett agrármérnökként és kertész-
mérnökként. Környezetvédelemmel, 
természetfotózással és írással foglalko-
zik. Hobbija az olvasás, ezen belül is a 
skandináv irodalom. 

• Október 7-én pénteken 
• 10 órakor: Vedd öledbe, ringasd, 

énekelj! – zenés foglalkozás kicsiknek 
énekszóval, mondókákkal, dajkarímek-
kel, hangszerjátékkal. A foglalkozásra 
már néhány hónapos kortól lehet ér-
kezni, a felső korhatár az óvodáskor kezdete. Örülünk, ha 
nemcsak az anyukák jönnek a gyerekekkel, hanem édesapák 
és nagyszülők is. A bemutatkozó alkalom ingyenes. Október-
től rendszeresen lesz Ringató a Faluházban.

• 15 órától vetítéssel egybekötött előadás lesz a nemzeti 
parkokról. A kiállítás anyagához matricás feladatlap is tar-
tozik, melynek helyes kitöltői nyereményjátékon vesznek 
részt.

• 18 órától: Gaia kertje – 
könyvbemutató. Bruder 
Márton előadása az erdő-
kertekről és a permakultú-
ráról.

• Október 8-án szombaton 
• 10 órától Kiskerti vető-

magfogás – Réthy Katalin 
biológus, agroökológus 
előadása 

• 11 órától a Magkönyvtár 
megnyitója és magbörze

• 18 órától író-olvasó találko-
zó Petrik Adriennel. Sokan 
ismerik és szeretik a szerző 
korábban megjelent könyve-
it (Asszony és háza; A másik 

Könyvtári hírek, 
események, programok

kert; A hideg szóda élvezete; Tudok és tudhatok repülni). Ez 
alkalommal vendégünk a nemrég megjelent, Szemérmetle-
nül jól című könyvéből olvas fel, amit kötetlen beszélgetés kö-
vet. Akik még közelebbről szeretnének megismerkedni meg-
hívott vendégeinkkel, azok az Árpi csárdában folytathatják 
az estét finom vacsora mellett. (Az Árpi csárda Takáts Árpád 
fafaragó művész lakásétterme az Ady Endre utcában)

 Magkönyvtár

„Ha van egy kerted és egy könyvtárad, ak-
kor mindened megvan, amire csak szükséged 
lehet.” Az élet teljességét jelző, bölcs Cice-
ro-mondás értelmében a könyvtár az ember 
szellemi igényét elégíti ki, míg a kert, a létfenn-
tartást biztosító, fizikai táplálékot szolgálja. De 
mi történik akkor, ha a kettő, a kert és a könyv-
tár összekapcsolódik egymással?

A 2010-es évektől kezdődően új könyvtár-
típus kezdett elterjedni, amely elsősorban a 
zöld könyvtárból nőtte ki magát. A könyvtá-
raknál megszokott, hagyományos szolgálta-
tásokkal rendelkezik: gyűjtés, őrzés és tárolás, 
a hozzáférés biztosítása, gyűjtőköre viszont 
nem az évszázadok óta megszokott dokumen-
tumokra, könyvekre terjed ki, hanem a mező-

gazdasági termelés nélkülözhetetlen elemére: a vetőmagokra. A 
magkönyvtár a magbankokkal mutat rokonságot. Mindkettő célja 
a biológiai sokféleség, a biodiverzitás fenntartása és megőrzése, 
de eltérő módszerekkel.  

Egy magbank esetében a biztonság az egyik legfontosabb té-
nyező, hogy a megőrzés alatt álló magvakat és génállományt 
megvédjék a lehetséges megsemmisüléstől vagy kipusztulástól. A 
magkönyvtár azonban épp ellenkezőleg dolgozik, hiszen számára 
a terjesztés, a szabad hozzáférés biztosítása a legfőbb cél. A könyv-
tár inkább a szabadságot és a közösséget, valamint a közösséggel 
való kapcsolatot jelenti. Jórészt az önkéntességen, a kreativitáson, 
a fenntarthatóság és a biodiverzitás megőrzése iránti elkötelezett-
ségen és az emberek közötti összefogáson alapul.

Országos Könyvtári Napok október 3-9. 
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Mindezek alapján a következő definíciót adhatjuk róla: a mag-
könyvtárak olyan, jórészt (zöld) könyvtárakban működő köz-
pontok, amelyek egy (helyi) közösség segítségével a magokat 
gyűjtik, rendszerezik és tárolják, valamint megosztják a biodi-
verzitás megőrzése céljából.

A pilisborosjenői könyvtár is hamarosan egy ilyen magkönyv-
tárrészleggel bővül, amelynek nyitását október első hetére ter-
vezzük. 

Ezt a szolgáltatást nemcsak könyvtártagok vehetik igénybe: 
minden kertészkedni vágyót szeretettel látunk. 

Örömmel fogadunk be bármilyen vetőmagot (virág, zöldség, 
fűszernövény). Szívesen fogadjuk az önkéntes segítőket, akik a 
gyűjtés, rendszerezés, tárolás, feliratozás feladatokban tudnak 
segítségünkre lenni. 

Moly.hu

Több más könyvtárhoz hasonlóan elindult a pilisborosjenői 
könyvtár Moly-oldala is.

A Moly egy olyan oldal, melynek segítségével nem csak köny-
veket lehet keresni érdeklődési köröknek megfelelően, de listá-
kat, polcokat, magánkönyvtárat is létre lehet hozni. A könyvtár 
ez utóbbi funkciót használja ki.  Az oldal használata alapvetően 
ingyenes, a könyvtár oldala regisztráció nélkül is elérhető. 

A könyvtárhoz tartozó fiók az alábbi linken érhető el:  
moly.hu/tagok/konyvtar_pilisborosjeno vagy az oldal kereső-

jébe a Könyvtár_Pilisborosjenő nevet kell bírni. Regisztrált fel-
használók tudják „FIGYELNI” a könyvtárat, így látni lehet, ami-
kor új könyv kerül fel a magánkönyvtárba.

A jobboldali menüből a MAGÁNKÖNYVTÁR pontot választva 
látható, hogy milyen könyvek vannak meg a könyvtárban (a lista 
nem teljes, de folyamatosan bővül). Egy könyv címére kattintva 
el lehet olvasni annak tartalmát, valamint más olvasók vélemé-
nyét. 

A SZŰRÉS gombot megnyomva lehet szűrni a szerzőre és a 
könyv címére, valamint a könyv típusára.

A POLCOKra kattintva láthatjuk az új könyveket és a külön-
böző műfajok(gyerek, ifjúsági, romantikus, krimi…stb.) szerint 
csoportosított olvasmányokat.

Intézményeink


