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1994 óta van Pilisborosjenői Hírmondó, 
de 26 évet kellett arra várni, hogy mind a 
papíralapú, mind az online verzió hivata-
lossá válhasson és megkapja a nemzetközi 
ISSN számot. A hiánypótló munka nagy-
szabású volt, amivel a Széchenyi Könyvtár 
elismerését is kiérdemeltük. Ennek ered-
ményeképpen egyrészt a nyomdaköltség 

ÁFA-ja 27%-ról 5%-ra fog csökkenni, ami 
fontos a közpénzekkel való felelős bánás-
mód szempontjából, másrészt szabadon 
kutathatóvá válik a múlt is, amire eddig 
nem volt lehetőség és így nem volt transz-
parens az elmúlt évtizedek önkormány-
zatisága ebből az aspektusból. Köszönöm 
azoknak a lakosoknak, akik a felhívásra 

megküldték a náluk lévő régi példányokat 
(Marton Ferenc, Stankovics János, Varga 
Miklós, Viszkocsil Vera), köszönöm Marton 
Ferencnek a régi számok szkennelését és 
Szecsányi Lászlónak, hogy ezeket feltöltöt-
te a honlapra.

Frivaldszky Bernadett főszerkesztő

Nemzetközi azonosító számot kapott a Hírmondó
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A Tömöri Balázs polgármester által meg-
nyitott rendezvényen a Himnusz elének-
lése és Wilhelm Péter atya áldása után 
Perlinger Györgyi, a Deutschklub elnöke 
köszöntötte a közönséget. Ezután a szín-
padon váltották egymást a sváb hagyo-
mányőrző kórusok és néptánccsoportok, 
hol vidám, hol szomorú dalokat énekelve. 
Szerencse, hogy újra hallhatók a régi idők 
dalai, hiszen jól ismerjük a kitelepítés tör-
ténetét, mellyel hosszú időre megszakadt 
egy 300 évig egységes kultúra. Mára azon-
ban izgalmas sokszínűséggé alakult, mely-
nek fontos része a Singkreis (Dalkör), mely 
híd a múlt és a jelen között. Régen vasárnap 
a mise után a férfiak ültek össze énekelni, 
később a nők is csatlakoztak és a régi szép 
dalokat együtt elevenítették fel és kezdték 
gyűjteni őket. A kitelepítés után sok év-
nek kellett eltelnie, amíg feléledt a vágy, és 
adódott a lehetőség arra, hogy legyen egy 
kórus, amely újra összegyűjti és elénekli a 
régi szép sváb dalokat. „Ezt a Gröschl há-
zaspárnak köszönhetjük, hiszen Mici néni 
és Gyuri bácsi indították útjára a Weindor-
fer Singkreist 1982-ben. Nekik és a régi ta-
goknak, akik már az égi hazából figyelnek 
minket, tartozunk köszönettel, hogy ma itt 
lehetünk és ünnepelhetünk” – meséli Györ-
gyi. Mici néni után Mayer Róbert elnök 
vezette a klubot, majd 2016-ban Perlinger 
Györgyi vette át az irányítását és teszi ezt 
anyai szeretettel, lelkesedéssel és lendü-
lettel. És természetesen sváb precizitással. 
Helyettese Breierné Virág Erzsébet, aki a 
kórus karnagya is egyben, Stéhli Balázs és 
Karádi László pedig a harmonikakíséretet 
biztosították. 
„Mit tanultunk, mit hagynak ránk az ala-
pítók, a szüleink generációja? – teszi fel a 
kérdést beszélgetésünkben az elnökasz-
szony. – Pontosan azt, ami a klub megala-
kításával kitűzött céljuk volt, identitásuk 
megtartását, szokásaik, kultúrájuk megőr-
zését, anyanyelvük használatát és ápolását. 
És természetesen falujuk, szűkebb-tágabb 
pátriájuk szeretetét. Nekünk, a második 

generációnak, ugyanezek az értékek fon-
tosak, igazítva a mai korhoz, hogy újabb 
hagyományokat is teremtsünk, mint példá-
ul az adventi éneklést.” Tavaly volt az első 
koncertjük a templomban, egy agapével 
egybekötve, így meg is épült a híd a múlt 
– a mise utáni dalkör – és a jelen – a mos-
tani templomi éneklés között az örömteli 
adventi időszakban. 
Igazán csods dolog, ha 40 évig kitart egy 
bármilyen, emberek alkotta közösség! A 
negyven év során a Singkreis bejárta Eu-
rópa számos országát, többször látogattak 
el Németországba, Baden-Württembergbe, 
Pilisborosjenő testvérvárosába, Steinheim 
am Albuchba, illetve a híres Altöttingbe, a 
búcsújáró helyre, de Ausztriába és Dél-Ti-
rolba is eljutott a kórus. Itthon Pécs, Ha-
jóson a kastély és Pilisvörösvár visszatérő 
helyszíneik. Közben nagy sikereket is elér-
tek, hiszen 2016-ban a Landesrat Magyar-
országi Német Ének-zene és Tánckarok 
Országos Tanácsa minősítő hangversenyén 
ezüst fokozatot értek el, 2018-ban pedig  
az EMNÖSZ (Észak-magyarországi Német 
Önkormányzatok Szövetsége) a 19. német 
nemzetiségi kulturális gálán Szigetszent-
miklóson a „Für das Ungarndeutschtum 
der Region Nord” (Északi régió magyar né-
metségéért) kitüntetésben részesítette. A 
negyvenéves jubileum alkalmából két CD-t 
jelentettek meg a Bethlen Gábor Alapkeze-
lő Zrt. támogatásával. 

A lelkesedés, a közösség ereje kitartott a 
hosszú évek során, de sajnos több tagjuk 
már az égi kórusban dalol. Azonban szin-
te a kezdetektől áll a színpadon Szegedi 
Magdi néni és Galambos Feri bácsi, akiket 
és más alapító és régi tagokat a rendez-
vényen is köszöntöttek. Minden kedden 
este tartanak próbát, „a klubtagok nagyon 
élvezik az együtt éneklés örömét, jó a kö-
zösség, a próbáink jó hangulatban telnek. 
A régi dalok mellett újakat is tanulunk, val-
lási és világi ünnepekhez, eseményekhez 
illő dalok vannak a repertoárunkban. Ilyen 
témák a kitelepítés, a farsang, a húsvét, a 
templom-falubúcsú, szüret, advent, kará-
csony. Mindig szívesen lépünk fel helyi ren-
dezvényeken is. Nagyon nagy élmény volt, 
amikor pár évvel ezelőtt a klubtagok színre 
vitték a Christkindl-Spiel/Angyaljárás szép 
helyi szokását németül, mely többször is 
bemutatásra került. Tevékenységeinkben 
nagyon sokan támogattak minket, a mos-
tani csodálatos ünnepségünket Tömöri 
Balázs polgármester és Pilisborosjenő Köz-
ség Önkormányzata, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat és az EMNÖSZ pályázaton 
elnyert összeg segítette.” 
Reméljük, hogy sok szép közös énekléssel 
ajándékozza meg önmagát és a közösségét 
a kórus, melybe szeretettel hívják és várják 
az új tagokat, mindenkit, aki szereti a né-
met kultúrát és szeret énekelni.

Máté Krisztina

40 éves jubileumot ünnepelt a 
Deutschklub Pilisborosjenő 

Weindorf Egyesület 
Falubeliekkel és a meghívott környékbeli hagyományőrző csoportok vendégszereplésével 

ünnepeltek június 11-én a Tájház udvarán

Sváb sarok
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Fókusz

2022: elkészült Pilisborosjenő 
első tornaterme

Egy – tornaterem nélküli – korszak lezárul szeptember 4-ével! 

Az elmúlt évtizedekben a 
tornatanárok mindent meg-
tettek azért, hogy a pilisbo-
rosjenői gyerekek is eleget 
mozoghassanak, de lehetősé-
geik szűkre szabottak voltak 
tornaterem nélkül. Akkor is, 
ha ennek köszönhetően tanult 
meg egy egész generáció nép-
táncolni, vagy szokta meg a 
természetben futást, faluszéli 
focizást. Részlet egy 1998-as 
olvasói levélből, mely az akko-
ri Pilisborosjenői Hírmondó-
ban jelent meg: “Tornaterem 
híján a tanárok - minden igye-
kezetük ellenére sem tudják 
megmozgatni a tanulók min-
den porcikáját. A talajtorna és 
szertorna hivatott igazán sok-
oldalúan erősíteni, fejleszteni 
gyermekeinket: a labdaspor-
tok, néptánc csak részben ké-
pes erre. A Művelődési Ház-
ban tartott csonka, nehézkes 
tornaórák nem jelentenek iga-
zi megoldást.”

Többször több cikluson 
keresztül megpróbált az ön-
kormányzat egy tornaterem 
megépítésére forrást teremte-
ni, végül a 1281/2017. (VI.2) 
számú kormányhatározatban 
jelent meg a döntés arról, hogy 
a Nemzeti Köznevelési Infra-
struktúra Fejlesztési Program 
keretében Pilisborosjenő te-
lepülésen egy „A” típusú tor-
naterem beruházása valósul 
meg. (Forrás: Pilisborosjenői 
Hírmondó 2018. április) A 
Kormány 1340/2020. (VI. 
23.) kormányhatározatában 
ezt elfogadta, a leendő épület 
tulajdonosának Pilisborosje-
nő Község Önkormányzatát 
jelölte ki, vagyonkezelőnek 
pedig az Érdi Tankerületi Köz-
pontot. A beruházást a BMSK 
Zrt., a kormány beruházá-

si ügynöksége fogta össze, 
amely a kivitelezési közbe-
szerzést megnyerő HC Építő 
Kft-t bízta meg a tornaterem 
típusterv megvalósításával. 
2020.07.23-án hivatalosan 
megtörtént a munkaterület 
átadása, és ezzel megkezdő-
dött az építkezés, mely 2022. 
június 13-án fejeződött be a 
használatbavételi engedély 
megérkezésével. Tavaly szep-
temberben a képviselők jó-
váhagyták az iskola által be-
nyújtott javaslatot, hogy Janza 
Richárd Sándor tornaterem 
legyen a létesítmény hivata-
los neve. A névadó egykori 
pilisborosjenői kiváló kajakos 
2013-ban ifjúsági világbajnok 

volt, 2016-ban pedig a duis-
burgi világkupán lett harma-
dik a felnőttek között 5000 
méteren. 2017 márciusában 
vesztette életét tragikus kö-
rülmények között.

Köszönjük minden közre-
működőnek, hogy lehetővé 
tették a tornaterem létrejöttét! 
A pályázatot az előző vezetés 
készítette el, a megvalósítás és 
a szükséges többletköltség elő-
teremtése, a parkolási és meg-
közelítési gondok orvoslása a 
jelenlegi önkormányzat fela-
data volt. Hosszú lenne min-
denkit felsorolni, de kiemelten 
köszönjük a tornaterem érde-
kében tett fáradozását a falu 
nevében dr. Szabó Tündének, 
Hadházy Sándornak és dr. Vi-
tályos Eszternek, Szalay Péter 
Andrásnak, Küller Jánosnak, 
Dienes Dórának,, dr. Medvigy 
Mihálynak, Simon Juditnak, 
Sárközi Mártának és Rigó Kata-
linnak, Szabó Péternek és Pálfy 
Zoltánnak, illetve az önkor-
mányzat dolgozóinak. 

Jöjjenek és ünnepeljenek 
velünk 2022. szeptember 
4-én 16 órakor a helyszínen! 
A vendégek között köszönt-
hetjük majd többek között dr. 
Vitályos Eszter országgyűlési 
képviselőt, az egykori tornata-
nárokat és Janza Richárd Sán-
dorról is megtekinthetünk egy 
kisebb kiállítást.

Frivaldszky Bernadett

Janza Richárd Sándor (Kép forrása: MOB-MTI)
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Kihíváshegyek tornyosulnak 
fölénk, változtatnunk kell! 

Az elmúlt években olyan kihívások elé 
állított az élet bennünket (is), hogy még 
gyors áttekintést adni sem egyszerű. Özön-
vízszerű csapadék és viharos erejű szél, 
koronavírus világjárvány és egészségügyi, 
illetve mentális következményei, hőség-
riadó, aszály, ivóvíz-korlátozás, építőipari 
árrobbanás, ukrán-orosz háború elől futó 
menedékkérők, rezsicsökkentés csökken-
tése, üzemanyagárak emelkedése, növekvő 
és nehezen kiszámítható infláció, naponta 
emelkedő tűzifa-, takarmány- és élelmisze-
rárak, ezekből részben akár még átmeneti 
hiányok is, sőt újabban még hulladékos 
közszolgáltatási nehézségek is. És hogy 
még groteszkebb, elképesztőbb legyen: egy 
irányíthatatlanná vált kínai rakéta roncsai 
a cikk írásakor ismert szakértői álláspont 
szerint a Föld bármely pontján lezuhanhat-
nak – várhatóan július utolsó napján, ebből 
sem maradunk ki. 

Ráadásul majd’ minden szinte 
egyszerre történik! 

A legtöbb csapás összefügg a klímavál-
tozással, és tudtuk, hogy előbb-utóbb ezek 
be fognak következni. Egyre egyértelműbb 
volt, hogy már a mostani felnőttek életében 
is. Amire talán kevéssé számítottunk: ilyen 
gyorsan megtapasztalható, erős változá-
sokra és arra, hogy még a vártnál is nehe-
zebb reagálni, kezelni őket, ha nagyjából 
egyszerre következnek be. 

 A harmadik nyár ér polgármesterként. 
A faluvezetői munka megkezdésekor azt 
hittem, hogy nyaranta, mikor tanítási szü-
net van, és a falubeliek többsége vízparton 
nyaral, akkor lesz majd lehetőségünk utol-
érni magunkat és rendbe tenni azt, amivel 
év közben esetleg lemaradásba kerülünk, 
nem jut rá a szükséges energia, figyelem, 
idő. Ez volt a terv, mondom, egy előzetes el-
képzelés – s valójában már az első nyáron 
borult. 

 Úgy is, hogy mind tudtuk, hogy nem 
akármit örökölünk – nem kizárólag az 
előző, hanem az elmúlt 30 év összes falu-
vezetésétől. Infrastrukturális problémák, 
forráshiány és egyéb kihívások miatt elma-
radt fejlesztések, ami nem minden esetben 
a falu vagy korábbi vezetőinek felelőssége 
persze. Inkább gyorsleltárként szedem ösz-
sze, mint bárki számonkéréseként. 

Tény: közműveinket és közműkapacitá-
sainkat, intézményeinket és férőhelyeiket, 
az infrastruktúrát az elmúlt évtizedekben 
nem fejlesztették a szükséges ütemben. Az 
ivóvízellátás problémái minden korábbi és 
egyéb problémánknál súlyosabb gondot 
okoznak. A legszélesebb kör számára ez 
jelzi a legerőteljesebben, hogy haladékta-
lan változtatni kell. Ehhez képest a szeny-
nyvíztisztító telep elfogyott kapacitása 
már csak ritkábban és valamivel kevesebb 
ember számára látszik, pedig ugyanaz a 
problémakör. Az elektromos hálózat sem 
ennyi háztartásra épült, szinte minden 
új ingatlannál felmerülhet rákötési ne-
hézség és akár egy évnél több elkészülési 

idő. A rezsicsökkentés csökkentése miatt 
most egyáltalán nem mindegy, hogy a falu 
önkormányzati tulajdonú épületállomá-
nyának nagyjából múzeumba való a fű-
tésrendszere, egyéb gépészeti, vagy ener-
giahatékonysági szempontból döntően 
öreg, korszerűtlen, elavult, pazarló vagy 
akár közműhiányos is. Egyre forgalma-
sabb utaink mind jelzik, hogy (a 2019 ősze 
óta tartó Belterületbe vonás: stop! ellenére 
is) a falu népessége továbbra is egyre gya-
rapodik, tovább nő a gépjárműállománya. 

Vélhetően érdemes lett volna egy tel-
jes helyzetképet csinálni, ha nem jön az 
első száz napban az előző ciklus út- és 
falu-programjának kellemetlen öröksége: 
elszámolási kötelezettség megszegésére 
és visszafizetési kötelezettségre figyel-
meztető belügyminisztériumi levél, majd 
a (korábbi) bölcsődeépítési támogatás 
inkasszója, melynek visszavonását arra hi-
vatkozva sem volt kis energia elérni, hogy 
emiatt a bölcsődeépítési pályázatunk lehe-
tetlenül el. S mire eljutottunk addig, hogy 
a kormány annyi pénztámogatást adott a 
falunak (amit nagyon köszönünk!), ameny-
nyit e pályázati visszafizetési kötelezettség 
miatt azonnal le tudott foglalni, addigra 
pont az egyre gyakoribban özönvízszerű 
csapadék formájában lecsapó vihar elvit-
te a Tücsök utca pilisborosjenői, választá-
sok előtt sebtiben aszfaltozott alsó részét. 
S míg mi a valódi, hosszútávú műszaki 
megoldást terveztettük, a koronavírus vi-
lágjárvány minket is utolért, s az első be-
kezdésben felsorolt kihívások és hatásaik 
megelőzése, követése került a fókuszba. 

 Az idei, a harmadik nyarat már a hőség-
riadó–vízkorlátozás és vízhiány–lajtos ko-
csi határozta meg, és még erőteljesebben 
érezhető, emlékezetes marad, mert a cse-
kély téli-tavaszi csapadék miatt idén nyá-
ron még égetőbb volt a vízhiány: folyók és 
tavak száradtak ki, élőlények pusztultak el, 
közel egymillió hektár termőföld lett hasz-
nálhatatlan. 

Csak a falubeli együttműködések fokozásával tudunk 
eredményesen reagálni  – Tömöri Balázs polgármester jegyzete

Jegyzet
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Jegyzet

Nem akarok nagyon depresszív sem 
lenni, mert úgy érzem: lokálisan jó pár 
dologban sikerült azért előrelépni. A fenti 
kihívások a továbbiakban új megközelítést, 
innovatív megoldásokat, új ötleteket igé-
nyelnek – és akár új feladatokat is generál-
nak. 

 Ki kell találnunk, össze kell raknunk, 
hogy miként leszünk özönvízáldozat he-
lyett vízmegtartó, válságoknak kevésbé ki-
szolgáltatott, túlélő falu!

 Mégpedig gyorsabban, mint 
gondoltuk, és egészen bizonyo-
san mindenkire szükség van 
hozzá. A már megkezdett kez-
deményezések felértékelődnek, 
hiszen jócskán vannak már jó 
irányú, a közösségre is építő 
kezdeményezések, mint pl. a 
komatál, fasorültetés, a pilisbo-
rosjenoinfo.hu-n alapuló Vegyél 
Jenőit!, a karácsonyi vásár helyi 
vállalkozóktól, önkormányzati 
föld művelése bérleti rendszerben, fóli-
asátrak, közösségi tervezés és még több 
hasznos már kifejlődött vagy még csírázó 
projekt, melyek meglévő szakértelmekre, 
a közösségre vagy egy-egy kulcsemberre, 
szereplőre építenek, épülnek.

 Változtatni szükséges! Az útépítésre 
nyert pályázati pénzeket természetesen 
útra és parkolóra fogjuk költeni, de a falu 
klímaváltozáshoz való alkalmazkodását 
segítő, a következmények enyhítését cél-
zó források keresése prioritás kell, hogy 
legyen. A csak erre használható források-
ból évente egy-egy utcarészt remélhetőleg 
továbbra is tudunk szilárd burkolattal fej-
leszteni, de folytatni kell az esőkertek, vize-
sárkok és járdák építését, illetve ahol csak 
lehet, ott a gyors vízelvezetés helyett víz-

megtartó megoldásokat kell megvalósítani. 
 Autóparkolók helyett régi kutak kitisztí-

tására van szükség, és akár új kutakat kell 
fúrni településrészenként, újra felfedezni 
az újrahasználati rendszereket (könyvtár, 
használtcikkpiac, cserebere-börze, stb), 
fejleszteni intézményeinket és a konyhá-
ikat, támogatni a helyieknek értékesítő 
gazdálkodókat és szolgáltatókat, a helyben 
adózó és adakozó cégeket, saját komposz-

tálót, közösségi eszköz-kölcsönzőt létre-
hozni, művelni kertjeinket, legyenek szá-
razságtűrők, de vízgyűjtősek, a magfogást 
tanítani, helyi magbankot létrehozni és 
olyan gondos gazdákra bízni javítandó mi-
nőségű önkormányzati földterületeinket, 
akik a falubeliek asztalára termelnek. Év-
kezdetkor óvodai közös befőzés, tartósítás 
tananyagok elsajátítása – együtt könnyebb. 
A külső forrásokat összpontosítani egy-
egy kiemelt célra – például csökkenteni az 
energiaszegénységet energiahatékonysági 
és megújuló energiát hasznosító fejlesz-
tésekkel, energiaközösségek alakításával. 
Több telekocsi, jól kihasznált tömegköz-
lekedés és kerékpár, gyaloglás. Helyi piac, 
helyi bolt, helyi bevásárlóközösség. Kisebb 
fecskelakások és több, nagyobb közösségi 

tér is kellhet. Belterületbe vonás: stop! – 
marad továbbra is, amúgy is kevesebb vár-
ható pályázati/külső forrás lesz, így keve-
sebb elméleti-irodai adminisztratív munka 
– több átgondolt, közös gyakorlatias helyi 
cselekedet, fejlesztés. Enyhet adó fáinkat 
sem hagyhatjuk kiégni – sem hőségriadó-
tól, sem aszály alatti erdőtűztől. 

Nem kell a barlangig, “a fára” visszamen-
nünk! Igényeinket, életünket úgy tűnik, 

célszerű átalakítani, de minden-
képp rugalmasabbnak, felkészült-
nek lenni. Saját és közösségünk 
érdekében. Szüleink-nagyszüleink 
javarészt már tudták és használták 
ezeket az eszközöket, megoldáso-
kat! Számos családban, más közös-
ségben megvannak még a jó pél-
dák, az kulcsfontosságú információ, 
amelyek egy részét akár még ma is 
gyakorolják.

A társadalmi szintű pazarlásnak 
jött el vélhetően a vége – egy jó 

időre, hazánkban és a világ jelentős részén 
biztosan.

 Együttműködve! Így fogjuk tudni a 
gyorsan átalakuló világot feldolgozni, nem 
stresszként megélni. A közösségben, az 
egymásra odafigyelésben és egymás segí-
tésében, a közös akaratban és cselekedet-
ben óriási erő van! A közösségben nagyobb 
eséllyel van meg az a tapasztalat, tudás, 
erőforrás, amire szükségünk van és lesz. 
Ezekre az együttműködésekre fogunk tud-
ni és kell építenünk falunkban is!! 

Hálásan megköszönöm, ha van vélemé-
nyük (az előttünk álló kihívásokról, megol-
dásokról) és megírják nekem! 

Tömöri Balázs
polgarmester@pilisborosjeno.hu

Ki kell találnunk, hogy 
miként leszünk özönvíz-áldozat 
helyett vízmegtartó, válságok-
nak kevésbé kiszolgáltatott, 
túlélő falu!

„

A Zöld Bicske–Vertikál konzorcium alvállalkozója, a Kommu-
nál-Junk Kft. elszámolási okok miatt 2022. június 1-vel felmond-
ta alvállalkozói szerződését. A konzorciumot ez meglehetősen 
váratlanul érte, és két hónapja azért küzd, hogy teljesítse a fa-
lunkban lévő hulladékszállítási kötelezettségét. Találjon új, kép-
zett alkalmazottakat, akik megismerik a falut és lelkiismerete-
sen minden utcából időre elviszik az időben kirakott hulladékot. 
Sajnos ez a mai nap sem sikerült még maradéktalanul – láttam a 
faluban járva-kelve, illetve olvasva panaszleveleiket. Köszönöm, 
ha panaszaiknál a hulladekszallitas@pilisborosjeno.hu címre is 
küldenek másolatot, hogy lássuk a kritikus pontokat! A hóvé-
gi igazolásoknál mindkétszer jeleztük, hogy voltak problémák, 

illetve személyesen szeretnénk átbeszélni ezeket. A sok Pest 
megyei hulladékos közszolgáltatókkal kapcsolatos probléma, 
az országos hulladékgazdálkodási változások és a nyár miatt 
nehezebb a személyes találkozót összehozni, de ígérem, hogy 
beszámolok az eseményről a következő számban. Addig ma-
rad az a lehetőség minden hulladékgazdálkodási szolgáltatást 
igénybe vevő szerződött lakos számára, hogy a hulladékszál-
lítás elmaradása miatt díjkompenzációs kéréssel a szolgáltató 
(ugyfelszolgalat@vertikalzrt.hu) és az NHKV felé fordul annak 
érdekében, hogy csökkentett mértékű, azaz szolgáltatással ará-
nyos díjról küldjék a csekket. Reméljük nem sokáig merülnek fel 
ilyen gondok!   - TB -

Hulladékszállítási gondok 
június-júliusban
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Középpontban a Pilis 
– a világ közepe –

Csodálatos rendezvényt szervezett Pilisszántó Önkormányzata, hogy bemutassa a Pilis 
környéki települések kincseit. A május 28-án megrendezett első Pilis Expo egész nap 
érdekesebbnél érdekesebb előadásokkal, gyerek- és felnőtt programokkal, kiállítási 

standokkal várta az érdeklődőket, akik érkeztek is szép számmal. 

Pilis Expo Pilisszántón – Pilisborosjenő is bemutatkozott

Minden kiállító standon kincseket fe-
dezhettünk fel. Megtudtuk, hogy van Kesz-
tölcön pálos kolostorrom, és csodálatos 
ékszerek, horgolt kézműves termékek ké-
szülnek a városban. Beszélgetve Csobán-
káról megismertük lakossága sokszínű-
ségét, megtudhattuk, hogy az iskolája egy 
rövid, szomorú megszűnés után újraéled, 
és egyre több gyermek születik. A falu ha-
tárában a felújított kastélyépületben Böjte 
Csaba gyermekei találnak menedéket. Pi-
lisszentkereszt csodás tájékoztató anyag-
gal érkezett, amelyet máskor az ottani mű-
velődési ház mutat be, és egy nemrégiben 
született könyvvel, amely bemutatja Pilisz-
szentkereszt kincseit, jelenét és múltját, a 
barlangoktól a remek cukrászdáig. Pilis-
csaba alpolgármestere rengeteget mesélt 
a település mindennapjairól, aktív hagyo-
mányőrző életéről, a Pázmány Péter Kato-
likus Egyetem épületeinek sorsáról, ame-
lyeket új tervekkel hasznosítanak majd. 
Pilisvörösvárról igazi finom helyi kalácsot 
kóstolhattunk, csodás filmeket nézhettünk 
a város mindennapjairól és egy nagyon 
szép régi sváb népviseletben is gyönyör-
ködhettünk.

A rendezvény több helyszínen zajlott 
igazán színes programokkal. A csarnok 
mellett – amely más rendezvényeknek is 
rendszeresen helyet ad, csodálatos kilátás-
sal a környező tájra – folyamatosan hall-
gathattunk előadásokat a Pilis spirituális 
erejéről, az itt megtalálható növényekről, 
állatokról. A vadállománnyal kapcsolatos 
tudnivalókat két előadó olyan szórakoz-
tatóan mesélte el, hogy minden korosz-
tály örömmel és kacagva hallgatta. A Pilisi 
Parkerdő munkatársai rengeteg fontos 
információval látták el az odaérkezőket, 
de hallhattunk túrabeszámolókat, előa-
dásokat a pilisi barlangokról és vadmacs-
kákról, a lovasterápiáról, vagy éppen az 
erdei gombák, vadvirágok világáról. És sok 

finomságot is megkóstolhatott 
bárki, a környék házi készíté-
sű termékeit, az ízes sajtokat, 
borokat, az erdő kincseiből 
készült termékeket. A zene 
és a művészet sem maradt ki, 
hiszen a színpadon a Portéka 
Színpad, az Alma együttes, a 
nap lezárásaként pedig Anna 
and the Barbies is fellépett. 
Az egész napot végigkísérte a 
polgármesterasszony, Csics-
manczai Tamásné Éva kedves 
és lelkes lénye és McMenemy 
Márk profi moderációja.  

Pilisborosjenő kiállítási standján első-
sorban azt a sokszínűséget szerettük volna 
megmutatni, amelyet a falu képvisel alkotó 
és természeti kincseivel, kreatív energiá-
jával. A teljesség igénye nélkül szerettünk 
volna hidat képezni a falu sokoldalú múlt-
ja és még sokoldalúbb jelene között. Ezért 
kiállítottuk a svábság háromszáz évére 
emlékeztető relikviákat a Német Nemze-
tiségi Önkormányzat és Perlinger Györgyi 
jóvoltából. Bemutattuk a csodálatos falu-
széli levendulamező – amely immár Pilis-
borosjenő egyik látványossága és színfolt-
ja – termékeit, a lovaglás és lovasterápia 
jelenének pillanatait. Szellemi és vizuális, 
részben fizikai táplálékot nyújtottak a falu 
utcáiról készült régi képek, Csíkszentmihá-
lyi Réka textíliái és ékszerei, Takáts Zoltán 
kovácsoltvas csodái, Szegedi Katalin mese-
beli képei, Wrábel Kata csokoládéi, Korom 
Bea szappanjai, Lukáts Kata kerámiái, a 
MoreLight Candle gyertyái, az Olivamű-
hely termékei. A kivetített fotókon a falu 
értékeit láthatták a standunkra látogatók, 
a környék természeti csodáinak bemutatá-
sa képekben és szövegben Nevelős Zoltán 
jóvoltából készült. Természetesen nem le-
het mindent felsorolni, amit Pilisborosje-
nő nyújt, de ízelítőt adtunk belőle és mi is 
megismerkedhettünk a környező települé-
sek saját csodáival. 

Beszélgetve a többi település kiállítóival, 
igazán csodálatos ez a pilisi energia, ami 
kézzel fogható volt ezen a rendezvényen, 
mi jelenlévők mindenesetre így éreztük. 

Köszönjük Pilisszántó Önkormányzatá-
nak, hogy – ahogy mondani szokták – mer-
tek nagyot álmodni és egy ilyen szép ren-
dezvényt hoztak létre hagyományteremtő 
céllal. Reméljük, lesz folytatás! 

Máté Krisztina

Régió
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Régió

Mi az a Pilisi KÖTET?

Tömöri Balázs polgármester többször említette már szóban vagy írásban, hogy részt vett 
a Pilis KÖTET üléseken. Bár ki lehetett következtetni a szavaiból, hogy kik és miért 

találkoznak ezeken az alkalmakon, de jelen kis írásban összefoglaljuk.

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” (Tamási Áron)

A Pilisi KÖTET Egyesület a Pilisi-me-
dence Kistérség Önkormányzatainak 
Területfejlesztési Társulásának utódja. 
A Pilis térség polgármestereit fogja ösz-
sze. Elnöke Pilisszentiván polgármestere, 
Poppréné Révay Gyöngyi. Az éves átlag-
ban kéthavonta, de a polgármesterek kez-
deményezésére akár gyakrabban 
is összehívott üléseknek Pilisszen-
tiván Község Polgármesteri Hiva-
tala ad otthont. 

Az egyesület tagjai a követke-
ző települések polgármesterei: 
Csobánka, Nagykovácsi, Solymár, 
Tinnye, Pilisvörösvár, Piliscsa-
ba, Pilisszántó, Pilisszentiván, 
Pilisjászfalu, Remeteszőlős és 
 Pilisborosjenő. Üléseiken gyakran 
részt vesznek a települések jegyzői és 
akár egy-egy témával foglalkozó hivatali 
munkatárs is.

Az egyesület ebben a formában azért 
alakult meg a kistérségi társulásokat 

megszüntető jogszabályok megjelenése 
után, mert a településvezetők felismer-
ték, hogy az együttműködő közösségek 
hatékonyabbak, mivel az őket érintő főbb 
kihívásokat, problémákat az összefogásra 
alapozva eredményesebben tudják meg-
oldani, hangjukat közös igény mentén 

jobban fel tudják emelni. Másrészt van-
nak olyan konkrét témák, olyan feladatok, 
melyek összekötik az adott településeket. 

A Pilisi KÖTET Egyesület létrehozásá-
nak célja hivatalosan az önkormányzati 

feladat- és hatáskörök, valamint a pol-
gármester és a jegyző államigazgatási 
feladat- és hatásköreinek hatékonyabb, 
célszerűbb közös ellátása, a közös te-
rületfejlesztési célok kidolgozására és 
megvalósítása. Terveik között szerepel 
egymás elismert zenészeinek, művésze-
inek meghívása egymás rendezvényeire, 
illetve az éves rendezvénynaptárak lega-
lább alapszintű összehangolása is. 

 
Az elmúlt évben a Pilisi KÖTET Egye-

sület ülésein egyeztettek a teljesség igé-
nye nélkül:

• a pilisvörösvári rendőrőrs új épü-
letének megépítésének lehetősé-
geiről

• közös pályázati lehetőségekről
• közbiztonsági kérdések minden-

kit érintő változásairól
• hulladékgazdálkodási, zöldhulla-

dék kezelési kérdésekről
• M10-es út építésének aktuális ál-

lásáról
• behajtási rendeletekkel kapcsola-

tos változásokról
• illetve tapasztalatcserét folytat-

tak sok más egyéb, a mindennapi 
településvezetői munkát segítő té-
mákban is.

A megbeszélésekre rendszeresen 
meghívják az adott téma felelősét 
a kormányzatból vagy annak szak-
szerveitől, így a közelmúltban az 
üléseken járt dr. Vitályos Eszter és 
Menczer Tamás országgyűlési kép-
viselők, dr. Mosóczi László közleke-
déspolitikáért felelős államtitkár, 
dr. Öveges Kristóf rendőr kapitány-

ságvezető rendőr ezredes, Tolnai Ildikó 
Pilisvörösvári Rendőrőrs őrsparancsno-
ka, rendőr alezredes. 

Frivaldszky Bernadett

A településvezetők 
felismerték, hogy az együtt-
működő közösségek haté-
konyabbak

„
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Tájékoztató a KATA adójának 
új szabályairól

Az Országgyűlés elfogadta az „új kata” tör-
vényt /2022. évi XIII. törvény a kisadózó vál-
lalkozók tételes adójáról/. Fontos változás 
lesz, hogy például csak egyéni vállalkozó le-
het katás, valamint csak főfoglalkozásként 
lehet katázni. Az „új kata”, a kisadózó vállal-
kozók tételes adója az eddiginél magasabb, 
évi 18 millió forint bevételi értékhatárig 
kínál egyszerű és kedvezményes adózási 
módot a legkisebb egyéni vállalkozóknak. 
Az „új kata” szabályai 2022. szeptember 
1-én hatályba lépnek, a választásról szó-
ló nyilatkozatokat legkésőbb szeptember 
25-ig kell benyújtani az állami adó- és vám-
hatósághoz. Az adóalanyiság a bejelentést 
követő hónap első napjával jön, jöhet létre.

Az „új katá”-ba jelentkezőknek – a NAV-
hoz történő bejelentés mellett – egy egyszeri 
bejelentést kell majd tenni az önkormány-
zati adóhatóság felé is.

Akik nem tudnak az „új katá”-ba belép-
ni, nekik az idén már semmiféle adóad-
minisztrációt nem kell teljesíteniük, azaz 
bevallást és bejelentést sem kell tenniük az 
önkormányzati adóhatóság felé!

MIT KELL TENNEM, HA KISADÓZÓ 
VÁLLALKOZÓK TÉTELES ADÓJÁT FOGOM 
VÁLASZTANI 
A NAV-NÁL?

2022. október 15-ig bejelentés az önkor-
mányzat felé 

Fontos kiemelni, hogy az önkormányzat 
felé fizetendő helyi iparűzési adót az emlí-
tett kisadózó vállalkozók tételes adója nem 
váltja ki automatikusan, így arra vonatko-
zóan az adózóknak majd külön adóköte-
lezettsége/bejelentési kötelezettsége lesz. 
A tételes hipa szerinti adózási mód beje-
lentésére – jogvesztő határidővel – 2022. 
október 15-ig van lehetősége az adózónak 
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
(továbbiakban: Htv.) 39/B. § (9) bekezdés 
alapján.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, 
hogy nem elegendő a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalnál választani a kisadózó vállal-
kozók tételes adóját, hanem amennyiben 
a helyi iparűzési adóban az önkormány-
zati adóhatóságnál is ilyen alapon kíván 
adózni, és már az állami adóhatóságnál is 
ezt az adózási formát választotta, úgy ezt 
az igényét külön be kell jelenteni elekt-
ronikus úton, az előírt nyomtatványon az 
önkormányzati adóhatóságnak! Az ipa-
rűzési bejelentkezési, változás bejelentési 
nyomtatvány kizárólag elektronikus úton 
(Elektronikus Önkormányzati Portálról) 
nyújtható be, kifejezetten az önkormány-
zati adóhatósághoz.

Helyi iparűzési adófizetés az önkor-
mányzat felé

A Htv. 39/B. § (4) bekezdés b) pontja 
alapján az időarányos adórészlet esedé-
kessége: 2022. október 15-e, illetve 2023. 
január 15-e lesz.

MIT KELL TENNEM, HA KISADÓZÓ 
VÁLLALKOZÓK TÉTELES ADÓJÁT NEM 
FOGOM TUDNI MAJD  
VÁLASZTANI A NAV-NÁL?

A KATA („régi KATA”) – a kihirdetésre 
váró törvény alapján – 2022. augusztus 31-
ével megszűnik. Ezért – a törvény erejénél 
fogva – megszűnik a mai értelemben vett 
„régi KATA” adózókra vonatkozó speciális, 
egyszerűsített iparűzési adóalap-megálla-
pítási módszer (tételes iparűzési adóalap 
szerinti adózás).

Az önkormányzati adóhatóság a számí-
tógépes rendszerében az adózási módot 
hivatalból fogja lezárni és az időarányos 
adórészt is hivatalból fogja elszámolni (tö-
rölni). Ebben a tekintetben az adózónak 
nincs külön bejelentési/bevallási kötele-
zettsége.

A Htv. 39/B. § (3) bekezdés értelmé-
ben az egyszerűsített iparűzési adó-
alap-megállapítást választó KATA-alany 
2022. szeptember 15-én esedékes má-
sodik adórészletét hivatalból csökkenti 
az önkormányzati adóhatóság a 2022. 
szeptember 1-je és 2022. december 31-e 
közötti napi időarányos összeggel (122 
nap/365 nap; 2,5 millió forint) érvényes 
adómértékkel.

Abban az esetben, ha az adózó pilis-
borosjenői önkormányzati adókedvez-
ményt, adócsökkentést kíván igénybe 
venni, úgy 2023. január 15-ig nyújthat 
be – NAV-on keresztül – elszámoló adó-
bevallást (22HIPAK).

Ha az adózó nem lesz jogosult a tételes 
iparűzési adóalap-megállapítás szerinti 
egyszerűsített adóalap-megállapítás-
ra, akkor – a Htv. adóelőleg-összegre és 
esedékességre vonatkozó rendelkezései 
alapján – nem köteles iparűzési adóelő-
leget bejelenteni a 2022. szeptember 
1-je és 2023. június 30-a közötti idő-
szakra. A 2023. május 31-éig benyúj-
tandó hipa bevallásában (22HIPAK) fog 
a végleges iparűzési adóval elszámolni, 
és egyben előleget közöl a 2023. július 
1. és 2024. június 30-a közötti időszak-
ra. Ekkor dönthet arról is az adózó, hogy 
egyszerűsített adóalap-megállapítást 
alkalmaz-e (átalányadózó esetén vagy 8 
millió forint nettó árbevétel alattiként) 
vagy tételes adóalap-számítást alkalmaz.

Tájékoztatjuk, hogy a központi és pi-
lisborosjenői helyi adójogszabályokról, 
önkormányzati adókkal kapcsolatos 
tájékoztatókról, információkról, elekt-
ronikus és papír alapú bevallási és adat-
bejelentési nyomtatványokról, elektroni-
kusan intézhető ügyekről, beadványokról a  
www.pilisborosjeno.hu/adougyek el-
érhetőségen részletesen tájékozódhat.

A kisadózó vállalkozók tételes adójának változásai, új szabályai érintik 
a helyi iparűzési adófizetést és adókötelezettségeket is.

Helyi tudnivalók

Hivatal

8



hírmondó

Bizottság

Egyeztetés 
a kerékpárhálózati tervről

Pilisborosjenőnek már van Kerékpárhálózati Terve 2021 májusa óta, és próbáljuk elérni, 
hogy az abban szereplő utak megjelenjenek a megyei tervekben is

Megyei kerékpárút-fejlesztési egyeztetésen 
képviseltük a helyi bringások érdekeit

Mihálffy Attila, a Fenntartható Fej-
lődés és Településfejlesztési Bizottság 
külső tagja Pilisvörösváron járt egyez-
tetésen az egész Pest megyét érintő ke-
rékpáros úthálózat stratégiai tervezése 
kapcsán. A projektben az agglomeráció 
kerékpáros munkába járási lehetőségeit 
vizsgálják, illetve ezekre adnak útvonal 
javaslatot. Egyaránt vizsgálják a buda-

pesti ingázás lehetőségét, a tömegköz-
lekedési csomópontok elérhetőségét, 
illetve a települések egymás közötti for-
galmát is. A 10-es út menti régió speci-
alitása, hogy független szálon, a Magyar 
Közút megrendelésére már folyik egy 
biciklis főhálózat tervezése, a megyei 
stratégiában ezt figyelembe veszik, de 
alternatív nyomvonalak használatát is 
megvizsgálják. A megbeszélésen főként 

Solymár, Piliscsaba, Tinnye, Csobánka 
és Jászfalu problémáinak megvitatására 
került sor. Pilisborosjenő a Budai és a 
Fő utakon keresztül, az ürömi körforga-
lomnál csatlakozna be a kerékpárútba, 
nincs igazából nyomvonalat érintő kér-
dés. Mihálffy Attila javasolta, hogy szük-
ség lenne a Kövesbérci út vonalában egy 
bekötő útra a pataknál vezetett bicikli-

útig, ami a meglévő földút rendbetéte-
lével megoldható. A stratégia még nem 
végleges, minden javaslatot, észrevételt 
szívesen fogadnak és megvizsgálnak. A 
stratégiai tervezés célja, hogy 2022 vé-
gére összeálljon a koncepcióterv, 2023 
második felére tanulmánytervek ké-
szüljenek el és 2023 év végére az enge-
délyezési terv. 

        Összeállította: Frivaldszky Bernadett

Pilisborosjenő tervezett kerékpárútjai

Budapest és térségének fenntartható köz-
lekedés fejlesztése érdekében versenyképes, 
kényelmes és biztonságos megoldásokat kell 
kínálni az agglomerációból ingázók számára. 
Mindez nem csak a ingázók utazási körülmé-
nyeinek javítását, a fenntarthatóbb közleke-
dési módok elterjedését, de a klímavédelmi 
célokat, valamint az aktív és egészséges élet-
mód elterjedését is szolgálja. 

A szuburbanizációs folyamatok és a mo-
torizáció növekedésének eredményeképp 
Budapesten és környékén is tapasztalhatók 
a világ számos nagyvárosában ismert nega-
tív következmények, a város szétterülése, a 
megnövekedő ingázó forgalom, az állandó-
sult forgalmi dugók. Az agglomerációs lako-
sok a késéstől, a stressztől, az időveszteségtől 
szenvednek, a budapestiek a rossz levegőtől 
és a mindenütt parkoló kocsiktól. A tenden-
cia megállítása és visszafordítása érdekében 
a meglévő mobilitási igényeket szükséges a 
hatékonyabb és fenntartható közösségi kö-
töttpályás és egyéni kerékpáros közlekedés 
irányába terelni. Lehetővé kell tenni több köz-
lekedő számára, hogy autóról vasútra váltson. 
A közösségi közlekedéssel ingázók aránya nö-
velhető a kerékpáros ráhordás feltételeinek 
megteremtésével, azaz akkor, ha a vasútál-
lomások, hév megállók, autóbusz állomások 
kényelmesen és biztonságosan megközelít-
hetővé válnak kerékpárral, és ott megfelelő 
számú biztonságos kerékpárparkoló áll ren-
delkezésre. 

Szükséges a ma még hiányzó KERÉKPÁ-
ROS KERTVÁROS kerékpárutak kialakítása, 
a kerékpáros útvonalhálózat „töredezettsé-
gének” orvoslása. Ilyen hálózati szintű fej-
lesztések eredményeképpen a kerékpározás, 
mint aktív közlekedési mód a jelenleginél jó-
val nagyobb arányt képviselhet mind a napi 
közlekedésben, mind a szabadidős célú uta-
zásokban.

FINANSZÍROZÁS: nettó 42,5 millió forint 
hazai forrás                                            Forrás: bfk.hu

A stratégiáról
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Mi történt a testületi üléseken

2022. június 15-i ülés

A testület először egy sür-
gősségi indítványt tárgyalt és 
fogadott el a lazareti engedmé-
nyezési szerződésről, miszerint 
az önkormányzat kapja meg a 
követelésállományt a VKT-tól.

A Településfejlesztési Kon-
cepcióra érkezett lakossági véle-

ményeket a Völgyzugoly Kft. át-
nézte, és a releváns javaslatokat 
beépítve megküldte a testület-
nek a véglegesített anyagot, me-
lyet a képviselők el is fogadtak. 
Az így elkészült koncepció kike-
rül a honlapra, és erről értesítjük 
a közösségi tervezésben részt-
vevő lakosokat is. A település-
rendezési témakört tartalmazó 

véleményeket – tekintettel arra, 
hogy a településfejlesztési kon-
cepciót nem érinti – nem fogadta 
el a testület. 

A 2022. június 15. napjáig szü-
letett és lejárt határidejű képvi-
selő-testületi határozatok vég-
rehajtásáról készült beszámolót 
a testület elfogadta, majd jóvá-
hagyta a fejlesztő pedagógusi 4 

órás státusz 8 órás státuszra való 
bővítését is, mert egyre több a 
fejlesztésre szoruló gyermek az 
óvodában. 

Ezután új behajtási rendeletet 
alkottak, ugyanis a Pest Megyei 
Kormányhivatal 2021-2022. 
években folyamatosan megsem-
misítette a megyei települési 
önkormányzatok – így Pilisbo-

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

Kiemelt ügyek, döntések

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-Tisza 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

Közigazgatási szünet: 2022. augusztus 8. - augusztus 19.
Ügyfélfogadás szünetel!

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. 

Testület
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Testület

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

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

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

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

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

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

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

Képviselők

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

rosjenő Község – azon rendeleteit, 
amelyek a területükre történő behaj-
tást korlátokhoz és díjfizetéshez kö-
tötték. Július közepéig hagytak időt új 
rendelet alkotására, mely a mai napon 
meg is született, különös tekintettel 
arra, hogy a község tulajdonában lévő 
közúthálózat terhelése igen jelentős, 
elsősorban a 7,5 tonna össztömeget 
meghaladó súlyú gépjárművek által. 
Mindez az amúgy is leromlott és nem 
ilyen mértékű igénybevételre terve-
zett közúthálózat további elhasználó-
dását, megrongálódását eredményezi. 
Ezért a jövőben a 3,5 tonna megenge-
dett legnagyobb össztömeget meg-
haladó tehergépjárműveknek a helyi 
közútra történő behajtásához behaj-
tási engedély szükséges. A behajtási 
engedélyt – a helyi közút tulajdonosa 
és kezelője nevében – a polgármester 
adja ki. Részletekről és kedvezmé-
nyekről a rendeletből tájékozódhat-
nak.

Ezután a testület az elnyert pályá-
zati pénzek miatt módosította a költ-
ségvetési rendeletét is több ponton, 
például megemelte a civil keretet is. 

A képviselők elfogadták a Polgár-
mesteri Hivatal Család és Gyermek-
jóléti Szolgálatának szakmai prog-
ramjának módosítását is, mert a Pest 
Megyei Kormányhivatal Gyámügyi 
és Igazságügyi Főosztálya a korábbi 
szakmai programhoz ajánlásokat, 
szakmai útmutatásokat adott, amely 
mentén Klinger Magdolna szolgálat-
vezető a módosításokat végrehajtotta. 

Pilisborosjenő Weindorf Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 2022-es költség-
vetési évben 2.500.000 Ft támogatást 
kapott az önkormányzattól. A megnö-
vekedett energia, főleg az üzemanya-
gok költségeinek emelkedése miatt 
működési költségekhez még 600 000 
forintra lenne szükségük, aminek 
odaítélését kérték a testülettől. A kép-
viselők indokoltnak látták a kérést, de 
a döntés előtt szeretnének még egy 
részletező kalkulációt kapni.

Ezután tárgyalták a közforgalom-
nak megnyitott magánterület és 
közterületek elnevezéséről szóló 
előterjesztést, ugyanis 1. a 2127/6 
hrsz kivett közforgalom elől elzárt 
magánútnak még nem volt neve hi-
vatalosan és mostantól lakosok ja-
vaslata alapján Dió köz lesz a neve, 
2. településünkön számos olyan köz-
terület, út, településrész, vízfolyás, 
található, melyeknek egységes elne-
vezése az évek során nem alakult ki, 
miközben az egységes elvek szerinti 
elnevezéséhez és névhasználatához 
fontos társadalmi érdek fűződik. A 
Nevelős Zoltán helyi lakos javaslatá-
ra - aki egyben a Pilisborosjenői Hír-
mondó egyik önkéntes korrektorais 
– a Miniszterelnökség keretein belül 
működő Földrajzinév-bizottság szak-
véleményét kikérve az alábbi név-
változatok a hivatalosak a jövőben: 
Lazaret, Papiföldek, Szent Donát utca, 
Téglagyár, Várvölgy. A patak nevének 
ügyében még kikérik a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat véleményét. 
A Földrajzinév-bizottság egyébként 
példamutatónak és követendőnek 
tartja, ahogy Pilisborosjenő Község 
Önkormányzata a helyes névhaszná-
lat – mint jelentős helyi kulturális ér-
ték – védelmében, a bizonytalanságok 
tisztázására a bizottsághoz fordult. 
3. A Mindszenti / Mindszenty utcát 
Mindszenty József bíboros után Mind-
szenty József utcának nevezi el.

Ezt követően a testület elfogadta 
II. félévi munkatervét és zárt üléssel 
folytatta munkáját.

2022. június 28-i ülés

A rendkívüli ülés keretében a la-
zareti önkormányzati telek (a Pilis-
borosjenő–Lazaret településrészi 
– 548 helyrajzi számú kivett, beépí-
tetlen, 931 m2 területű ingatlan)  
értékesítéséről döntött a képviselő 
testület.
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Mindannyiunk érdekében
Kedves pilisborosjenői lakosok!

Már közel 4 hónapja, hogy átvettem a 
közterület-felügyelői beosztást. Ezúton 
szeretnék az elmúlt időszakért köszönetet 
mondani Önöknek, mert úgy gondolom, 
hogy amit Önök is éreznek és eddig elér-
tünk, az nem csak egyéni, hanem közös 
munka és siker. Eddigi eredményeinket 
mindenáron fenntartom, és ehhez tovább-
ra is kérem az Önök támogatását és együtt-
működését.

Polgármester úr, jegyző úr és a képvise-
lő-testület irányába több fontos és meg-
határozó javaslatot is tettem, remélem 
támogatni fogják, de erről bővebben az 
elfogadás után tudunk tájékoztatást adni.

Kérem Önöket, hogy a községben a köz-
lekedési, parkolási szabályokat továbbra is 

tartsák be. szabályosan parkolni az úttest 
menetirány szerinti jobb oldalán lehet, de 
párhuzamos közlekedésnél, párhuzamos 
megállás csak abban az esetben lehetsé-
ges, ha a két gépkocsi között minimum 3 
m megmarad.

És engedjenek meg még két kérést :

• Olyan információk jutottak tudomá-
somra, hogy községünk lakóihoz ide-
gen emberek csöngetnek be házról 
házra járva, és kéregetnek különbö-
ző dolgokat, vasat vagy akár pénzt 
(mondván, hogy ez utóbbira nekik hi-
vatalos engedélyük van). Kérem Önö-
ket az Önök biztonsága és nyugalma 
érdekében, hogy lehetőleg senki ide-
gent ne engedjenek be a lakásukba, 
udvarukba, mert ez alkalmas lehet te-

repszemlére egy későbbi betöréshez. 
Tájékoztatok arról is mindenkit, hogy 
engedély pénzkérésre nem létezik, 
sem Pilisborosjenő Polgármesteri Hi-
vatalától, sem más hivatalos szervtől. 

• A 2022.07.28-i Tücsök utcai tűz kap-
csán (már ürömi területen, de Pilis-
borosjenő határában történt) pedig 
kérem Önöket, hogy ha a környeze-
tükben találkoznak olyan elhagyatott 
házzal, nyaralóval, ahol vélhetően 
idegen, ismeretlen személyek tartóz-
kodnak, kérem jelezzék felém, hogy 
megakadályozzuk az esetleges újabb 
káreseményeket.

Mindenkinek nagyon jó egészséget, és 
további jó pihenést kívánok!

Arnold-Tisza Róbert közterület-felügyelő levele

Hivatal
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Akik nap mint nap gyerekekkel foglalkoz-
nak, megtapasztalhatják, hogy milyen erő-
teljesen hat rájuk a környező világ valósága. 
Mi, felnőttek is állandó erőpróbának va-
gyunk kitéve és a gyerekeket is megviselik a 
mai élet kihívásai. Nincs gyógyítóbb a 
gyermekek számára egy olyan helynél, 
ahol fák, bokrok, a magasra nőtt fű öle-
lésében szabadon játszhatnak.

A gondolat teremtő ereje által létre-
hozni valamit. Ez mindennapi törek-
vésünk az iskolában, és ehhez nagyon 
nagy segítségünkre van az anyaföld, 
a földdel való munka. A gyerekek fo-
lyamatokat, körforgásokat, átalakulásokat 
tapasztalhatnak meg, egyúttal átélhetik, 
hogy mit jelent saját magunknak létrehoz-
ni, megteremteni azt, ami szükségletünk.

Az iskolakert magaságyásaiban olyan 
léptékű kertet tudtunk kialakítani, ami egy 
1-2. osztályos gyermek számára befogad-
ható, átlátható és saját erejük által gondoz-
ható is. Az elsősök különböző zöldségeket 
termesztettek, a vetőmagokat az Almás-

kert, Pilisi Farm Alapú Nevelési Központból 
szerezték be. A másodikosokkal Szőllősi 
Pálma gyógynövénykertjéből hozott és ül-
tetett növényeket gondozzuk, ezek adják a 
téli időszakra a teafüvet. Ezen kívül egész 

évben a legkisebbek is megtapasztalhatják, 
hogy a kertben minden új életre kel vagy új 
életnek ad táptalajt, ezért vesznek aktívan 
részt a komposzt építésében. Ezért rakod-
ják, hordják maguk az adventi reggeli ének-
lések során ülőalkalmatosságként szolgáló 
szalmabálát az ágyásokra vagy a trágya 
közé, míg egészen új, tápláló földdé nem vá-
lik egy év múlva. S ezért gondozzák a szom-
széd bácsitól kapott virághagymákat ősztől 

kezdve, hogy tavasszal szép színekkel borít-
sák be a virágoskerteket.

A gyermeki fejlődésben a 9-10 éves kor 
meghatározó időszak. Olyan erők növe-
kednek bennük, melyeket nyugodtan lehet 
erőteljes fizikai munkára használni, ezért 
építünk magunk veteményest, most már az 
iskola kapuin kívül is merészkedve.

A Lovas-fennsíkon kialakítunk egy sza-
badtéri osztálytermet, egy mélymulcsos 
veteményest. Megkezdtük a gyerekekkel a 
terület takarását, hogy októberben 50-60 
cm vastagon szalmát és trágyát hordva rá, 
vastag ágyásréteget hozzunk létre. Tavasz-
szal ebbe az érett földbe szeretnénk elül-
tetni növényeinket. Ez a kísérlet igyekszik 
majd a vízgazdálkodásról, a forgatás nélküli 
talajművelésről is tudást nyújtani, illetve 
lehetőségünk van ápolni a gyerekekben az 
állatok megismeréséből fakadó tudást is, 
szeretnénk, ha jó gyakorlatot szereznének 
az állatgondozás területén is.

Ugyanúgy, ahogy megismernék azokat a 
hasznos segítőket, akiknek léte elengedhe-
tetlen életünkben. Így közelítünk a méhek 
világához, egyelőre a gyerekek fantáziaerőit 

iskolázva szép történeteken keresztül, 
majd később igyekszünk egyre köze-
lebb kerülni a méhtartási ismeretek-
hez.

A földi, fizikai világba való megérke-
zés által az ember hajlékot, fizikai bur-
kot keres magának, ezért fedelet tesz a 
feje fölé. Így teszik ezt a Waldorf-isko-
lák harmadikosai is világszerte, ezért 

építünk mi is hajlékot, egy kemence formá-
jában az iskolakertbe, hogy közösségünk 
minden tagja számára elérhető legyen és 
a falu számára is nyitott Szent Márton ün-
nepünk során is finom falatok sülhessenek 
benne.

Bízunk benne, hogy negyedik tanévünk 
elején, Szent Mihály ünnepén, a magunk ál-
tal vetett búzából kenyeret süthetünk majd 
benne. 

„A gondolat teremtő ereje által 
létrehozni valamit”

Nyári írásunkban Ocskay Eszter, iskolánk alapító tanára mutatja be a gyermekek természettel való 
kapcsolódásának fontosságát, hogy ez hogyan illeszkedik az évkörbe és mit tudtunk alapításunk óta 
mindebből megvalósítani itt, Pilisborosjenőn, az iskolakertben és azon túl. Átfogó írásának összefog-

lalóját itt, teljes egészét pedig honlapunk blogjában olvashatják: www.szentmartonwaldorf.hu

Az iskolakertben és azon túl…

Nincs gyógyítóbb a gyer-
mekek számára egy olyan helynél, 
ahol fák, bokrok, a magasra nőtt fű 
ölelésében szabadon játszhatnak.

„

Oktatás
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Bizottság

„Mind a lakossági kérdőívezés, mind az intéz-
ményvezetőkkel készített interjúk során arra 
kerestük elsősorban a választ, hogy a helyiek 
hogyan érzik magukat Pilisborosjenőn, illetve, 
hogy milyen tényezők mentén válhatnának 
még inkább gördülékenyebbé, kényelmesebbé 
számukra a hétköznapok a településen. Ezen 
felül felmértük a település szociális és egész-
ségügyi helyzetét, továbbá megvizsgáltuk a 
lakosok igényeit is ezen (és sok más) terüle-
ten. A narratívákból, valamint a kérdőívekben 
rögzített válaszok összességéből javaslatokat 
fogalmaztunk meg annak érdekében, hogy se-
gítséget nyújtsunk a döntéshozók számára a 
jövőbeli szakpolitikai és településfejlesztési irá-
nyok meghatározásában.”

Az önkormányzat által megbízott kutató-
csoport több szakaszból álló felmérés adatai 
alapján készítette el a több mint száz oldalas 
tanulmányt, Pilisborosjenő szociális térképét. 
A felmérésben részt vettek a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Szociológiai Intézetének 
hallgatói is. A kutatás előkészítése után az 
egyetemi hallgatók – a kutatók koordinálá-
sa mellett – kérdőíveket vettek fel a helyi la-
kosokkal, valamint interjúkat készítettek a 
kutatás fókuszát adó témában jártas szemé-
lyekkel, helyi lakosokkal. A személyes felkere-
séseken túl minden helyi lakosnak lehetősége 
volt papíralapon vagy online kitölteni a kér-
dőív legfontosabb kérdéseit. A nyersanyagok 
előkészítése és az adattisztítás után a felmé-
rés produktumaként a kutatók elkészítették 
Pilisborosjenő szociális térképét. 

A kutatás során egyértelműen kirajzolódott, 
hogy a Pilisborosjenőn élők összességében 

elégedettek a falu által nyújtott szolgáltatá-
sokkal, azonban szükség van infrastrukturá-
lis, egészségügyi és az élet mindennapjaihoz 
tartozó szolgáltatások fejlesztésére.

A lakosság többek között az alábbi javasla-
tokat és igényeket fogalmazta meg a felmérés 
során:  

• A helyi intézmények és szervezetek cél-
jainak, feladatkörének minél szélesebb 
körben való ismertetése a lakosokkal, 
hogy tudják, szükség esetén kihez for-
dulhatnak

• Bizonyos esetekben az egészségügyi és 
szociális szolgáltatások „házhozszállítá-
sa”

• Az egészségügyi szolgáltatás kiterjesz-
tése (pl. fogászat, bőrgyógyászat, nő-
gyógyászat, pszichológiai tanácsadás), 

széles körben elérhetővé tétele és „dol-
gozóbarát” nyitvatartása

• Idősgondozás és gyermekorvosi szolgál-
tatások bővítése

• Szűrő- és laborvizsgálatok helyben elér-
hetővé tétele, akár mobil megoldással

• A helyi szervezetek, intézmények infor-
mális tájékozódási felületének elősegíté-
se, az önkormányzat és a helyi intézmé-
nyek közötti párbeszéd támogatása 

• Sportolási lehetőségek bővítése; kon-
diterem, uszoda, különböző célcsopor-
tokat megszólító torna, többfunkciós 
szabadtéri sportpályák és fedett ren-
dezvényhelyszínek létesítése, továbbá 
kerékpárutak, kiránduló útvonalak és 
futópályák fejlesztése kiegészítő szolgál-
tatásokkal

• Mindennapi szolgáltatások kiszélesí-
tése; kávézó, étkezde, élelmiszerbolt, 
hentes, termelői piac, fodrászat, optika, 
emellett közepes árszínvonalú vállal-
kozások, szolgáltatások támogatása (a 
szociális feszültségek csökkentése érde-
kében)

A teljes tanulmány online formában elérhető 
a pilisborosjenő.hu oldalon (a fenti QR-kód 
közvetlenül oda vezet), illetve nyomtatott 
formában megtalálható községi könyvtá-
runkban is. 

Bozsódi Borbála

Elkészült Pilisborosjenő 
szociális térképe

A 2021-ben megvalósult kutatás többek között feltérképezte a helyiek szociális és egészségügyi 
helyzetét, valamint felmérte, hogy milyen további szolgáltatásokra tartanak igényt a településen. 

15



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

Augusztus 15-től 28-ig szabadságon 
leszünk. A helyettesítést dr. Herczeg 
Lívia végzi saját rendelési idejében.

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

Vajda Zsuzsanna az augusztus 1-14-ig 
tartó szabadságunk ideje alatt a hét-
főket leszámítva bent lesz. Ezalatt az 
orvosi panaszaikkal továbbra is dr. Ko-
vács Leventét keressék az ő rendelési 
idejében. Az asszisztensi feladatkörö-
ket a mi rendelési időnkben ellátjuk.                  

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. 

Augusztus 15-től szabadságon vagyok, 
szükség esetén dr. Gaál Gabriellához 
tudnak fordulni (lásd Facebook olda-
lam)

Kérem Önöket, hogy előzetes telefonos 
konzultáció, időpontkérés után jöjjenek a 
rendelőbe. 

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 
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

Végre minden engedély megérkezett, ezért 2022. június 1-től kettő he-
lyett heti öt napot rendel falunkban dr. Bernád Zsolt fogorvos! Akinek 
akut problémája van, azt természetesen bármikor fogadják.

dr. Bernád Zsolt

Rendelés:

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

Bejelentkezés: +36-70-6601688 

Mentális egészség megőrzés 
válság(ok) idején

Az utóbbi hetekben több nyugtalanító hír is megjelent a sajtóban, 
amelyek egyéni és társadalmi szinten is megbolygatják a hétköz-
napokat. A jelenlegi helyzet bizonytalanságot kelt, és nem látható, 
hogy mindez milyen következményekkel lesz az életünkre. 

Érdemes néhány fontos szempontot szem előtt tartani mentá-
lis egészségünk megőrzése érdekében. Érdemes a ránk zúdított 
információdömpinget megszűrni, megfelelő szinten jelentőséget 
tulajdonítani neki, és kizárólag megbízható forrásból informálód-
ni. Segíthet, ha megkérdezünk és meghallgatunk másokat/szakér-
tőket, mit gondolnak az adott problémáról, hogyan küzdenek meg 
a helyzettel, milyen ötleteik vannak. Ezáltal tudunk egymástól és 
egymásról tanulni. Tudunk magunkról is tanulni. Arról is képet 
kapunk, mennyire tudunk felelősséget vállalni önmagunkért, a kö-
vetkező generációkért, a közösségért és a társadalomért, amelyben 
élünk. Átgondolhatjuk, hogyan tudunk az adott helyzetben a meg-
oldásra és előremutató viselkedésmódokra koncentrálni. Érdemes 
számot vetni, hogy vannak-e olyan szokásaink, amelyek inkább 
pillanatnyi megkönnyebbülést hoznak, de hosszabb távon romboló 
hatással bírnak (pl.: szerfogyasztás). Gondolja át, hogy Önnek mi 
jelent erőforrást a problémamegoldás során! 

Előfordul, hogy egyedül nem tud előrelépni és szakember bevo-
nására van szükség a mentális állapot javulása érdekében. Ebben az 
esetben, forduljon bizalommal szakemberhez és kérjen segítséget! 
Ha szeretne részt venni a Pilisborosjenő Önkormányzat Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálatnál a rászorulók számára térítésmentesen 
igénybe vehető pszichológiai tanácsadáson, kérem, jelezze igényét 
Klinger Magdolna szolgálatvezetőnél az alábbi telefonszámon: 

+36 30 4934 836
Petromán Anikó

tanácsadó szakpszichológus
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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

Augusztus 10-
én és 17-én 
szabadságon 
leszek

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.
Augusztus 15-ig szabadság miatt 
nem lesz rendelés.

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
Augusztus 07-ig szabadság miatt 
nem lesz rendelés

Augusztus 4-én szabadság miatt nem lesz 
rendelés! Előreláthatólag szeptember máso-
dik felében szintén szabadságra megyek. 

Egészségház
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Hivatal

Szolgálatunk nyáron is folyamatosan 
biztosítja az ügyfélfogadást és a telefonos 
elérhetőséget. Telefonos ügyeletet (30-
493-4836) biztosítunk reggel 8 és este 8 
óra között. Kérjük, hogy ügyfélfogadási 
időn kívül (ügyfélfogadás: H-SZ-P: 8.00-
14.00, K-CS: 12.00-18.00) csak akkor 
keressenek telefonon, messengeren, ha 
azonnali segítségre van szükség, ami 
nem várhat a következő napig! Erre 
szolgál az ügyelet. 

Állandó feladataink mellett részt 
vettünk 18-20 gyermek nyári táborának, 
egynapos kikapcsolódásának (Csobbanj 
velünk!) szervezésében, támogatásában. 
Tovább folytatódik a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Pilisborosjenői 
Csoportja és az Élelmiszerbank 
kezdeményezésével és koordinálásával 
indult akció, melyben hetente háromszor 
(hétfőn, szerdán és pénteken) a LIDL 
áruházból hozunk előző napi pékárut, 
zöldséget és gyümölcsöt. Felhívásom 
ehhez az akcióhoz kapcsolódik. 
Szeretnénk nagyobb körre kiterjedően 
szétosztani az adományt. Olyan idős 
vagy beteg embereknek is szeretnénk 
rendszeresen csomagot összeállítani, 
akik nem tudnak eljönni az adományért. 

Keresünk olyan lelkes fiatal és régebb 
óta fiatal segítőket, akik a fent említett 
napokon délután három órakor kivinnék 
2-3 címre az összeállított csomagot. 
Egyre több olyan kisnyugdíjas, egyedül 
élő, egészségkárosodott ember lesz, 
aki az áremelkedések kapcsán eléri 
azt a pontot, hogy a legszigorúbb 
beosztással sem tudja segítség nélkül 
biztosítani megélhetését. Kérem, hogyha 
szomszédjukban, ismerőseik körében 
tapasztalják ezeket a nehézségeket, 
szóljanak nekünk! Igyekszünk 
mindenkit felkeresni, és aki elfogadja 
közreműködésünket, annak támogatást 
szervezni. A 2097 Csoport Egyesület 
számlájára érkezett adományokból 
július végén sikerült megrendelnünk 
5 családnak egy-egy m³ tűzifát 
kedvezményes áron. Pénzbeli támogatást 
is több családnak adtunk a lakhatás 
költségeikhez, gyógyszerköltségekhez, 
átmeneti vagy tartós problémák 
megoldásához. Az Ukrajnából érkezett 
menekülteknek jellemzően érkezésük 
után biztosítottunk készpénz adományt, 
hogy az első, legkritikusabb hónapban 
ne maradjanak pénz nélkül. Volt olyan 
segítőnk, aki két hétig főzött egy négyfős 
ukrán családnak. 

Ahhoz, hogy a későbbiekben is 
tudjunk pénzbeli támogatást nyújtani 
az ügyfeleknek, kérjük, támogassanak 
bennünket továbbra is az Egyesület 
MagNet Banknál vezetett 16200223-
10154337-es számlaszámára történő 
utalással vagy készpénzadománnyal az 
irodában! Sok kicsi sokra megy!

A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 
Szervezetével is élő kapcsolatot 
alakítottunk ki. Márkusné Hüll Andrea 
kereste meg Szolgálatunkat. Kétszer 
kaptunk tőlük nagy mennyiségben 
tartós élelmiszert, tisztító- és tisztálkodó 
szereket, és egy nyáron született 
ukrán kisbabának 50.000 Ft értékben 
babapakk csomagot ajándékoztunk. 
Nagyon köszönjük a segítségüket, és 
reméljük, hogy együttműködésünk 
tartós és sikeres lesz! 

Légkondicionált irodánkban várjuk 
Önöket szeretettel segítő beszélgetésre, 
ügyintézésre, információ átadására, 
gyermeknevelési tanácsadásra, 
pszichológiai tanácsadásra, sőt 
szükség esetén tisztálkodásra is! Az 
Önkormányzat épületében bal oldalon, 
a bankautomata mellett elhaladva a 
második lépcsősornál van a bejáratunk. 
(Irodánkból már csak egy mosógép 
hiányzik.) 

Esős és enyhébb augusztust kívánunk 
mindenkinek! 

Erzsi és Magdi (Családsegítő)

Felhívás családsegítésben való 
együttműködésre

Lelkes segítőket keresünk!
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Év végi hajrá a suliban

Iskolagála

 Május végén, három év után, újra megtart-
hattuk a gálát. Az osztályok remek produk-
ciókkal készültek! A büfében lángos, pizza, 
kürtőskalács, hot dog, ÖKO büfé, gyümöl-
csös joghurt és finom bodzaszörp várt 
mindenkit. A vásártéren csodás táskákat és 
terítőket szerezhettél be, a kézműves udva-
ron sok szép dolgot lehetett készíteni, a ját-
szóházban szőnyegtársas, gólyaláb, corn-
hole, és több izgalmas játék várt mindenkit. 

A zenei tagozat tanévzárója

131 növendékünknek állítottunk ki idén 
zenei bizonyítványt. Dicséretben része-

sültek az alábbi tanulók: Hibsch-Benke 
Balázs, Fazekas Bernadett és Szabó Laura 
gordonka főtárgyból nyújtott kiemelkedő 
munkájáért. Hegedű főtárgyból Selmeczi 
Áron és Selmeczi Bálint.  Molnár Mar-
git Tatjána, Szentesi Anett, Susán Emília, 
Kovács Vencel, Berkes Máté Dávid, Cech 
Jázmin, Dombovics Dalma és Szilágyi 
Zita zongora főtárgyból kaptak dicsére-
tet. Tóth Szonja és Fonyódi Fruzsina zon-
gora főtárgyból és a kórusban nyújtott 
kiemelkedő munkájukért. Deli Blanka 
zongora főtárgyból, szolfézs tárgyból és a 
kórusban egész évben nyújtott kiemelke-
dő munkájáért. Varga Emese zongora fő-
tárgyból nyújtott kiemelkedő munkájáért, 

szorgalmáért, a II. Orbán György 
Nemzetközi Zongoraversenyen 
való 3. helyezéséért. Emese felvé-
telt nyert a Weiner Leó Zeneművé-
szeti Szakgimnáziumba. Prépostffy 
Bence, Buda Gréta, Bíró András, 
Glofák Zsófia és Válóczi Janka 
furulya főtárgyból nyújtott kiemel-
kedő munkájáért, szorgalmáért. 
Krivács Dorina klarinét főtárgyból 
nyújtott kiemelkedő munkájáért. 
Eperjesi Jonatán fuvola főtárgyból 
nyújtott kiemelkedő munkájáért, 
szorgalmáért. Fazekas Petra fuvo-
la főtárgyból nyújtott kiemelkedő 
munkájáért, szorgalmáért és a II. 

Nyitnikék Országos Fuvolaversenyen el-
ért bronz minősítéséért. Cech Márton, Pá-
lfalvi Simon, Varga Nóra, Minorics Dániel 
és Bognár Dávid gitár főtárgyból nyújtott 
kiemelkedő munkájáért. Hevér Kriszti-
án, Kádár Flóra és Kállai Máté szolfézs 
tárgyból egész évben nyújtott kiemelkedő 
munkájáért, szorgalmáért. Harman Dor-
ka, Tóth-Barkóczi Nóra és Zsila Diána a 
kórusban egész évben nyújtott kiemelke-
dő munkájukért.

Ballagás
Kedves Ballagók Diákok!
Kívánjuk Nektek, hogy egész életetek során 
legyen erőtök, kitartásotok a nehézségeket 
leküzdeni, alkalmazkodni a változásokhoz. 
Tudjatok megbocsátani, szeretettel fordul-
ni azokhoz, akik körülvesznek benneteket. 
Ismerjétek fel, hogy a világ nem úgy műkö-
dik, hogy én csak kapok. Tudjátok, azt kap-
tok, amit adtok!
Kívánjuk, hogy azok az alapok, amelyeket 
ebben az iskolában szereztetek, elegendő-
ek legyenek ahhoz, hogy önmagatok szá-
mára célt tudjatok találni, s ezt a célt meg is 
tudjátok valósítani.
Nem kell mindenkinek sztárnak lenni, elég, 
ha értékes, boldog emberekké váltok!
„Miért élnék, miért félnék, ha nem egy álo-
mért…..”

Válogatás iskolai híreinkből

Oktatás
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Osztálykirándulások

Kövesbérc, Balaton, Velencei-tó, Tarzan 
Park, Skanzen, Hősök tere, Egri vár, KRESZ 
Park, bográcsozás, kirándulás, Tisza-tó… 
.mosoly a köbön….

Lezártuk a Humusz pályázatot

Amivel gazdagabbak lettünk élménnyel: 
szemlélet, madárgyűrűzés élménye, sze-
lektív hulladékgyűjtés, takarékoskodás, 
szemétszedés-szemetelés szemlélete, új-
rahasznosítás, fenntarthatóság, előadások, 
közös kirándulás, patakmeder tisztítá-
sa és vízvizsgálat, ÖKO banditának lenni 
szuper, kertészkedni jó, de finom a saját 
hagyma-borsó….másképpen gondolkodni, 
közösségben gondolkodni, remek tovább-
képzésnek részese lenni, együtt tevékeny-
kedni…..
Persze eszközökben is gazdagodtunk:
interaktív tanösvénytáblák a saját er-
dőnkben, szelektív gyűjtők, ÖKO sarok a 
könyvtárban könyvekkel, játékokkal, új 
magaságyások az iskolakertben, csodás 
melegház, kültéri tanterem 

Köszönet a támogató Humusz csapatnak 
és az iskola ÖKO csapatának, valamint min-
den segítőnek!

Sportnap, pünkösdi király-és 
királyné választása

Ha jó vagy patkódobásban, egyensúlyozás-
ban, puzzle kirakásában,  csülközésben, 
dupla masni kötésében, akkor nagy esély-
lyel indulhattál el az alsósok versenyén. A 
játékkal párhuzamosan a felsősök sport-
napot tartottak, aminek a végén sor került 
egy izgalmas tanár-diák mérkőzésre is.  

Tanévzáró 

Június 17-én zártuk le a 2021-2022-es tan-
évet. Idén 351 tanuló kapott általános isko-
lai bizonyítványt.

Kiemelkedő tanulmányi munkájukért 
az alábbi tanulók részesültek jutalom-
ban: 
Andrónyi Blanka, Bajkó Mátyás, Bíró  
András, Cech Lujza, Csontó Áron,  
Fekete-Káró Zsombor, Halász-Wrábel  
Zoárd, Kalovits Alex, Kovács András,  
Kovács Zalán, Somfalvi Hanna és Varga 
Vivi 1.a osztályosok. 
Antal Botond, Berkes Zsófia, Dayoub Aurél, 
Gáll Janka, Kalmus Zsófia, Kovács Anna, 
Kun Botond, Lénárt Lili, Trombitás Tara 
1.b osztályosok. 
Berkes Dániel, Galgóczi Jázmin, Glofák 
Zsófia, Jánosi Norina, Janza Bence, Mol-
nár Franciska, Németh Ábel, Rácz Regina,  
Thuróczy Olivér, Válóczi Áron, Végvári 
Zsombor és Zsila Félix 2.a osztályosok. 
Czigány Bendegúz, Dippold Adél, Hevér 
Krisztián, Kádár Flóra, Molnár Marvin, Su-
sán Viola, Süli Dorottya és Víg Virág 2.b osz-
tályosok. 
Bajkó Panna, Dayoub Olivér, Diósi Dorka, 
Ferwagner Márton, Kalovits Léna, Molnár 
Margit, Selmeczi Áron, Selmeczi Bálint, Szil-
ágyi Zita, Tordai Örs és Várkonyi Eszter 3.a 
osztályosok. 
Fazekas Petra, Kiss Tímea, Kun István,  
Mészáros Molli, Pálfalvi Simon, Szentesi 
Anett és Szentmártoni Gergő 3.b osztályo-
sok. 
Bognár Dávid, Cech Jázmin, Csoma Sán-
dor, Forgó Ármin, György Hanna, Halász- 
Wrábel Emma, Hatvany Borbála, Juhász 
Mátyás, Kormány Szófia, Kovács Kristóf, 
Tóth Flóra, Tóth-Barkóczi Nóra és Válóczi 
Janka 4.a osztályosok. 
Andrónyi Júlia, Berkes Máté, Bíró Bence, 
Deli Blanka, Dombovics Dalma, Hajdo 
Márk, Harman Dorka, Medvegy Mátyás, 
Négyessy Alina, Osztrovics Tamara, Petrécs 
Patrik, Radó Bence, Thuróczy Elena és Zsila 

Diana 4. b osztályosok. 
Andrási Viola, Bíró Balázs, Csender Lili, 
Fonyódi Fruzsina, Király Bálint, Rábai Dávid, 
Cech Márton és Tóth Szonja 5.a osztályosok. 
Kopcsay Krisztina, Susán Emília, Ujvári 
Mira és Várkonyi Dániel 5.b osztályosok. 
Berec Laura 6.a osztályos. Bognár Dóra, 
Hibsch-Benke Balázs, Kormány Karolin, 
Kőhegyi Simon, Medveczki Mihály, Mihálffy 
Júlia és Szabó Laura 6.b osztályosok. Juhász 
Klára, Molnár Dániel, Pavluska Lőrinc és 
Rábai András 7. osztályosok. Medveczki 
Boróka, Susán Rebeka, Vizdák Nóra és  
Vizdák Vilmos 8.a osztályosok. Dégen Mira, 
Garay Borbála, Princz Hanna és Szabó Máté 
8.b osztályosok. 

Lajtorja-díj
Ezt a díjat idén alapítottuk azoknak a tanu-
lóinknak, akik év során rengeteget fejlőd-
tek. 
Adorjáni Emma, Schieszl Emma 1.a, Szabó 
Viktor 1.b, Petkovic Milán 2.a, Kállai Máté, 
Lukács Ábel Barnabás 2.b, Rózsa Péter 3.a, 
Mészáros Molli, Kiss Tímea 3.b, Szabó Kris-
tóf Barnabás 4.a, Dégen Brúnó 4.b
Zombori András 5.a, Petkovics Szonja 5.b, 
Király Erik, Kis Nikoletta 6.a, Rosta Viktor, 
Buzás Gergely 6.b, Tácsik Laura 7. Vizdák 
Vilmos, Farkas Csilla 8.a, Korom Lőrinc 8.b

(folytatás a következő oldalon)
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A németórákon kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó, valamint a versenyeken, rendez-
vényeken szereplő tanulókat a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat oklevéllel 
jutalmazta. 
Válóczi Áron, Ouisse Luca, Glofák Zsófia és 
Fazekas Bernadett 2.a osztályosok. Buda 
Gréta és Víg Virág 2.b, Bajkó Panna és Fer-
wagner Márton 3.a, Szentesi Anett és Faze-
kas Petra 3.b, Kormány Szófia ésTóth-Bar-
kóczi Nóra 4.a, Berkes Máté és Harman 
Dorka 4.b, Tóth Szonja, Fonyódi Fruzsina 
és Cech Márton 5.a, Kopcsay Krisztina, Su-
sán Emília, Ujvári Mira és Várkonyi Dániel 
5.b, Szomora Lilien 6.a, Bognár Dóra, Kor-
mány Karolin és Kőhegyi Simon 6.b, Juhász 
Klára és Tácsik Laura 7. osztály, Dégen 
Mira, Garay Borbála és Princz Hanna 8.b 
osztályosok. 

Tanulmányi versenyeken elért eredmé-
nyeikért az alábbi tanulók kaptak jutal-
mat:

A területi vers-és prózamondó versenyen 
nyújtott színvonalas szereplésért: Kalovits 
Léna, Tokár Mátyás 3.a osztályosok.
A Zrínyi Ilona Matematika versenyen 
elért kiemelkedő eredményért: Juhász 
Mátyás, Bognár Dávid, Kovács Kristóf, 
Tóth-Barkóczi Nóra, Cech Jázmin, Válóczi 
Janka és Szilágyi Zita 4.a, Susán Emília, Vár-
konyi Dániel 5.b, Lőrincz Olivér 6.b, Susán 
Rebeka 8.a osztályosok. 
A területi Kazinczy versenyen elért ered-
ményéért: Cech Jázmin 4.a
A területi német versmondó versenyen: 
Tóth-Barkóczi Nóra 4.a
Természettudományos versenyeredmé-
nyek: Kormány Karolin 19. lett a Kaán Ká-
roly megyei döntőjén. A Bolyai Csapatver-
seny körzeti fordulóján 8. helyen végzett 
Bognár Dóra, Mihálffy Júlia, Rózsa Borbála 
és Minorics Lili 6.b osztályosok csapata. 
Ezen a versenyen elindult egy fiú csapat 
is, ők 10. helyen végeztek. A csapat tagjai: 
Lőrincz Olivér, Lukács András Zakariás, Kő-
hegyi Simon, és Medveczki Mihály 6.b osz-
tályosok.  
A zeneművészetben elért kimagasló ered-
ményéért Berec Laura 6.a osztályos
A diáksportban nyújtott kiváló teljesítmé-
nyéért: Tóth-Horpáci Lili 8.a 

A Nebuló Alapítvány díjasai:

Kisgöncöl-díjban részesült, vagyis kiemel-
kedő matematikai teljesítményéért kaptak 
jutalmat: Hibsch-Benke Balázs, Lőrincz 
Olivér 6.b, Göncölszekér-díjat kapott Viz-
dák Nóra 8.a osztályos tanuló.
Alapítványunk Főnix-díját a humán tantár-
gyakból kiemelkedően teljesítők kaphatják 

meg. Idén Juhász Klára, Molnár Dániel 7. 
osztályos és Princz Hanna 8.b osztályos ta-
nulók nyerték el. A Preis der Weisen díjat 
Vizdák Nóra, Susán Rebeka 8.a, Varga Haj-
nalka 8.b és Pavluska Lőrinc 7. osztályosok 
kapták kiemelkedő német tudásukért. 

 Búcsú nyugdíjas kollégáinktól

Szerenád
Idén két kollégának adtunk szerenádot 
nagy szeretettel. Antonovits Márta és 
Peltzer Zsuzsa kezdik meg a boldog nyug-
díjas éveiket! A tantestület hagyományá-
hoz már diákok is csatlakoztak.

Antonovits Márta
1984-ben végzett a Budai Tanítóképző 
Főiskolán. Budapesten kezdett tanítani, 
majd 1989 óta tanít a pilisborosjenői is-
kolában. A tanítás mellett munkaközös-
ség vezetői feladatokat is ellátott. Nagy 
szerepet vállalt az iskola programjaiban, 
több program ötlete, szervezése, lebo-
nyolítása kötődik a nevéhez, úgy, mint a 
Költészet Napja, karácsonyi közös ének-
lés. Feladatait mindig nagy lelkesedéssel 
és lendülettel végzi. Az osztályaival meg-
valósított műsorok példaértékűek. Ok-
tató-nevelőmunkájára a realitás, az em-
pátia, a sokszínűség és a magabiztosság 
a jellemző. Márta 32 éve tanít iskolánk-
ban, ezalatt kiérdemelte a tantestület, a 
diákok és a szülő bizalmát és a szerete-
tét. Pedagógus Szolgálati Emlékérmét év 
végén vette át. Köszönjük a munkáját!
Peltzer Zsuzsanna
2017-től dolgozik az iskolánkban félál-
lásban iskolapszichológusként. 
1990-ben diplomázott az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetemen pszichológusként, 
majd 2009-ben az ELTE PPK-án tanács-
adó szakpszichológusi végzettséget 
szerzett. 
Az iskolapszichológus feladatainak talán 

legkézenfekvőbb része, hogy foglalkoz-
zon a diákok problémáival. Az iskolában 
a diákok körében is általánosan ismert 
és elfogadott személlyé vált. Különö-
sen az elmúlt járványügyi helyzet alatt 
emelkedett meg a feladata. Része lett az 

iskolai életnek, már nem 
volt kínos megkeresni 
őt a problémákkal. Zsu-
zsa a hozzá forduló diá-
koknak időpontot adott, 
négyszemközt, nyugodt 
körülmények között be-
szélgettek. Megismerve 
a problémát, vagy maga 
tudott segítséget nyújta-
ni néhány alkalmas kon-
zultációval, vagy ha úgy 
látta jónak, külső szak-
emberhez irányította a 
diákot. A szülőknek is 
számos lehetősége nyílt 
arra, hogy a gyerekeikkel 
kapcsolatos problémákat 
megbeszéljék. Peltzer 

Zsuzsanna 2022. december végétől kez-
di meg nyugdíjas éveit, ígérete szerint 
visszatér hozzánk. Pedagógus Szolgálati 
Emlékérmét év végén vette át. Köszön-
jük a munkáját!

Csiszár Károly
Az Egri Tanárképzőn végzett magyar-tör-
ténelem szakosként. Beosztása szerint volt 
már szaktanár, osztályfőnök, csapatvezető, 
táborvezető, munkaközösség vezető, igaz-
gató helyettes. Iskolánkat tavaly és idén 
tisztelte meg azzal, hogy sikeres felvételire 
készítette fel a nyolcadikosainkat. Tapasz-
talatainak köszönhetően hasznos taná-
csokkal látja el a fiatalabb kollégákat és a 
továbbtanulókat. Magasszintű hivatástudat 
jellemző pedagógusi munkájára. Ezer kö-

szönet, hogy segítette iskolánkat, a tovább-
tanulókat az utóbbi két évben. Személyé-
ben egy remek pedagógust ismerhettünk 
meg. Pedagógus Szolgálati Emlékérmét év 
végén vette át. Köszönjük a munkáját!

Dienes Dóra

Balina Gyula művésztanárunk Aranycsengő oklevelet 
kapott kiemelkedő munkájáért. Gratulálunk!

Oktatás
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Gyász

Barátságok szövődtek, élmények, tevé-
kenységek által fejlődtek, persze konflik-
tusok is bőven adódtak, még az óvónénik 
mindig és mindent figyelő szeme mellett 
is. S amilyen gyorsan repült el az év, olyan 
gyorsan nőttek és okosodtak a gyerekek 
is. S bizony, mint minden évben, eljött a 
búcsúzkodás napja. Sok-sok készülődés, 
próba, szervezés előzi meg a nagy napot, 
amit hol lelkesen, hol kevésbé lelkesen 
élnek meg gyerekek, felnőttek egyaránt. 
De a ballagás napjára mindig összeáll a 
kép: a ruhák vasalva, a cipők fényesítve, 
pendrive helyettesítő pendrive elkészítve 
(bár a mostani műsorunkon jó lett vol-
na még egy pendrive), mindenki tudja a 
dolgát. Ebéd után, szokásainkhoz híven, 
ezen a napon csak a ballagó gyerekek 
maradtak az oviban, nincs alvás, helyet-
te volt kirándulás, játszóterezés, fagyi-
zás, aztán ünneplőbe öltözés, hajfonás. 
Közben a gyerekek izgultak, óvónénik 
nyugtatgattak, s végül elindult a sváb 
népviseletbe öltözött hatéves gyereksereg 
a Német Nemzetiségi Tájházba. Az autók, 
a járókelők is megálltak az utcán...s végül 
a műsor, melyre a gyerekek hetekig készü-
lődtek megkoronázza az óvodában töltött 
3-4 évüket. Persze kedvesek, ügyesek, min-
denki örül, de azért közben mi, felnőttek 
elmorzsolunk egy-egy láthatatlan vagy lát-
ható könnycseppet. Hisz itt, bármennyire 

valami új kezdete, mégis valaminek vége 
lett. A műsor után a ballagók és rokonaik, 
saját csoportjukba mentek, ahol minden 
gyermektől személyesen is elbúcsúztak 
az óvónénik, egy kis ajándék kíséretében. 
Szintén szokásainkhoz tartozik, hogy saját 
készítésű tütét (német hagyomány szerinti 
ajándék iskolába menőknek) kapnak a gye-
rekek apró, iskolai felszerelésekkel, édessé-
gekkel.

Majd beindult a nyár, annak minden jó-
ságával együtt! Az udvaron reggelizünk, 
gyümölcsözünk, kint lehet a teraszon, vagy 
leterített pléden könyvet nézegetni, kár-
tyázni, társasozni, építeni. De lehet akár 
egész nap homokozni, csúszdázni, hintáz-
ni, motorozni... A nyár erre való. Az egész 
évi játékos fejlesztések, élmények ilyenkor 
kerülnek a helyükre, megtörténik egy nagy 
kilégzés, hogy aztán újult erővel, figyelem-
mel tudjanak a gyerekek nekivágni óvodai 
életük következő évének vagy az első osz-
tálynak.

Nagyon fontos mindig a megfelelő folya-
dékpótlás, a hűsölés lehetőségének bizto-

sítása. Ivókútjainkkal, kihelyezett vizes 
kancsóval, poharakkal, párakapu felhelye-
zésével oldjuk ezt meg. Néha még Árpi bá-
csi is beindítja a slagot és akkor lehet a víz 
alatt rohangálni!

Igyekeztünk időben felmérni a nyári 
ügyeleti igényeket, hisz hiába van nyár, a 
munkahelyek nem zárnak be, ugyanakkor 
biztosítani tudjuk az óvoda dolgozóinak is 
szabadságolásukat. Az idén is sok tábor in-
dult, több óvodapedagógus vezetésével is. 

S persze már készülünk a következő 
tanévre is. A dajka nénik takarítanak, ren-
det raknak, kertészkednek. Mi, óvónénik 
gondolkodunk, ötleteket, inspirációkat, új 
verseket, meséket, énekeket gyűjtünk, az 
új gyermekeknek ajándékokat készítünk, 
dokumentációkat aktualizálunk, varroga-
tunk, ellenőrizzük a készleteket, tovább-
képzésre járunk...s így feltöltődve, újult 
erővel várjuk a szeptembert.

Az óvodai kollektíva feltöltődését szol-
gálta a pedagógusnapi kirándulásunk is. 

Egy kifejezetten informatív, élményszerű, 
vezetett sétán vettünk részt az Andrássy 
úttól a Deák térig, amikor is betekintést 
nyerhettünk a XIX. század végi és XX. szá-
zad eleji paloták, bérházak világába, az ott 
élő emberek történeteibe. A délelőttöt egy 
közös ebéddel zártuk le.

Az egész óvoda nevében további szép és 
pihentető nyarat kívánunk mindenkinek!

Szabóné Kárpáti Klára

Elrepült ismét egy tanév! 
Az év elején, még az anyába kapaszkodó kicsikéink magabiztos óvodások lettek, a középsőseink 

élvezték az „én már beszoktam, de még nincs nagy tét, lubickolós évet", nagyjaink pedig játékosan 
ugyan, de elkezdtek készülődni az iskolára. 

Beindult a nyár, annak minden jóságával együtt

Intézményeink
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Az önkormányzati bölcsis gyermekek fel-
vétele megtörtént. Az intézményi dolgozók 
állásinterjúi lapzártakor  zajlanak, a dolgo-
zók kiválasztása folyamatban van. Ők au-
gusztus 22-én állnak majd munkába, ami-
kor is közös erővel berendezik az épületet. 
A beltéri játékok is ekkor érkeznek meg és 
a kültéri játékelemeket is augusztus során 
telepítik. A kisgyermeknevelők augusztus-
ban, a gyerekek bölcsődébe kerülése előtt 
elvégzik a családlátogatásokat. A beszok-
tatás menetét, a sorrendet, időpontokat 
a családokkal közösen, a szülői fórumon 
fogják majd megbeszélni, összeállítani. A 
gyermekeket a kisgyermeknevelők egyesé-
vel, a szülők legalább kéthetes részvételével 
szoktatják be.

Az új épület műszaki átadása július végén 
megtörtént, a kivitelezők a műszaki elle-
nőrök által előírt apró javításokat végzik, 
az önkormányzat megkérte a használatba 
vételi engedélyt. 

Ezalatt, az elhúzódó építkezés és kániku-
la sújtotta új kertbe, egy népes óvodai, ön-
kormányzati, falugondnoki dolgozókból és 
diákmunkásokból álló csapat próbált életet 
lehelni. Hőségriadók és vízkorlátozások 

idején frissen ültetett növények életben tar-
tása, füvesítés és egyéb kertészeti feladatok 
nem kis kihívást jelentettek, de erőt adott, 
hogy mindenáron el akartuk kerülni azt, 

ami az óvoda használatba vételekor történt, 
amikoris annak átadásától fél évig még nem 
tudtuk használni az óvoda udvarát, mert a 
játékok nélküli parlagfüves agyagmezőre 
nem tudtuk kivinni a gyerekeket. 

A bölcsőde kertjét, azaz kb. 600 négyzet-
métert a pénzügyi és adóosztály dolgozói 
(Porosné Pataki Anikó, Temleitner László-
né, Kecskés Éva, Szalainé Meződi Adrienn, 
Laposnyik Judit, Bányai-Szalai Petra, Silye 
Katalin), az óvodatitkár Petrécsné Gruber 
Krisztina, valamint én, június közepén a 
nyári forróságban kigazoltuk. Párhuza-
mosan mellettünk a gondnokok (Takáts 
Árpád, Marosi Péter) és a falugondnokság 
egy munkatársa (Lukatsik Károly) egyből 
elkezdték befüvesíteni. A locsolás kitalálása 
Komlós Tibor érdeme.  zeretnénk, ha ősz-
szel már rendezett kertben játszhatnának 
a gyermekek. A gazolást az óvodai dajkák 
felváltva folyamatosan végzik. A bokrok alá 
geotextília és mulcs került, melyet egy fiatal 
diákmunkás közreműködésével szintén a 
karbantartók helyeztek ki.

A Pilisborosjenői Hírmondó következő 
számában fotóriporttal mutatjuk be az új 
intézményt!                             M. Kutvölgyi Eszter

Ősszel indul falunk első 
önkormányzati bölcsődéje 

Július: műszaki átadás,  használatba vételi engedélykérelem, dolgozók felvétele, kerti munkák. 
Augusztus: játékok telepítése, családlátogatások 

 Bölcsőde megnyitót és nyílt napot szeptember során tartunk
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Civilek hírei
ÚJRA TŰZOLTÓNAP PILISBOROSJENŐN! 
Idén ünnepli 135. születésnapját a Pilisbo-
rosjenő Weindorf Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület. Azaz pontosan tavaly ünnepelte, de 
a koronavírus okozta korlátozások miatt 
tavaly nem tarthattuk meg. Kevesen tudják, 
de egyesületünk 1886-ban született, éppen 

úgy, mint a világ egyik legismertebb üdítői-
tala, a Coca Cola és csupán 16 évvel a Magyar 
Tűzoltó Szövetség alapítása után. 2012-ben 
az országban elsők között kapott önálló 
beavatkozó minősítést, amellyel bizonyos 
káreseteknél azóta a hivatásos szervek fel-
ügyelete nélkül is végezheti munkáját. Egye-
sületünk 136. életébe lépve szinte mindent 
látott már, örömet és bánatot, születést és 
halált, rengeteg barátságot és bajtársias küz-
delmet. Volt, hogy a szertár is majdnem leé-
gett, volt két év a kétezres évek elején, ami-
kor néhány hetente kellett a Kevélyre menni 
erdőtüzet oltani. A mostani csapat nagyja 
ott volt a 2013-as havazásnál az M1-es au-
tópályán lapátolni, majd az ezt követő dunai 
áradásnál, ahol majd 2 héten át küzdöttek a 
lakosság védelméért. 2019-ben viharkárok 
miatt voltunk például Szigetmonostoron és 
a tavalyi évben részt vettünk a szentendrei 
Spar tüzének oltási munkálataiban is. 136 
év alatt volt számtalan káreset, tűz, baleset, 
embermentés, Pilisborosjenőn és Ürömön, 
vagy amikor kellett, a körzetünkön kívül, de 
mindig együtt, egységben. Ebben a szellem-
ben és az évfordulóhoz kapcsolódóan a tűz-
oltónap keretein belül szeretnénk megemlé-
kezni Legidősebb Komlós Tibor Parancsnok 

Úrról, akit mindenki Papa-ként emleget, 
és aki 1946-tól vezette és 2006-ban végül 
unokájának ifj. Komlós Tibornak adta át 
az Egyesület parancsnokságát, majd 2020. 
május 30-án, életének 91. évében elhunyt. 
Elhíresült mondása azóta is minden önkén-
tesünk számára a legfőbb útmutató: “Amit 

önként vállaltak, azt sokkal komolyabban 
vegyék, mint az egyéb, nem vállalt, osztott 
feladatokat! Ez becsületbeli kérdés!”
Ezúton tehát szeretettel hívunk és várunk 
mindenkit 2022. szeptember 3-án szom-
baton 9:30-tól a tűzoltó szertár udvarán. 
(Pilisborosjenő Budai út, hrsz 015/1) A 
pontos programokról a Pilisborosjenő ÖTE 
facebook oldalán tudnak majd tájékozódni, 
de gyerekek és felnőttek számára egyaránt 
számos programmal készülünk. Lesz tűzol-
tó bemutató, létrás kocsi (magasból mentő 
szer), füstsátor, kézműves programok, ku-
tyás bemutató, sváb zene és rock and roll, 
evés-ivás és még számos izgalmas dolog. 
Töltsék velünk ezt a csodálatos napot és 
őrizzük a lángot!

Czöndör Ádám

ÖNZETLENSÉG

Évek óta nyaralok Alsóbélatelepen. Bájos, 
csendes, kedves hely ősi platánfákkal. A 
házzal szemben egy villában németek 
élnek tavasztól őszig. Hárman vannak: 
egy hölgy és a férje, valamint a hölgy férfi 
testvére. Kedvesek, igen jó viszonyban 

vagyunk. A testvérpár mindkét tagja ta-
nár volt, most már nyugdíjas éveiket él-
vezik. A gyönyörű ház, a nagy medence, 
a kert, minden jólétről árulkodik. Nyáron 
egyszer hazamennek Németországba, a 
Baden-Württemberg tartományban lévő 
Muggensturmba egy utánfutóval. Egy 
hét múlva jönnek vissza, megpakolva. 
Mivel tudják, hogy óvodában dolgozunk, 
minden évben játékokat, gyerekruhákat 
kapunk tőlük az óvodások számára. Idén 
különösen nagy adományt hoztak. Az 
egész utánfutót nekünk adták, amiben a 
számos gyermek és felnőtt ruhaneműn 
kívül volt egy teljesen új piros gyerekbi-
cikli, egy roller, és egy görkorcsolya teljes 
védőfelszereléssel.
A kerékpár nem óvodás méretű volt, ezért 
az iskola igazgatójával egyeztetve egy na-
gyon szorgalmas, kedves volt óvodásunk 
kapta. Testvére még hozzánk jár, így a 
család még sok évig tudja majd használni 
a biciklit. A görkorcsolyát a nálunk dolgo-
zó ukrán menekült hölgy unokája kapta, 
akinek örömét nehéz szavakba önteni. 
A rollert óvodásaink használják nagyon 
ügyesen. A játékokat szétosztottuk a cso-
portok között, a ruhákat jótékonysági 
boltba szállítottuk. 

Nem tudom, hogy miért csinálják, nem 
várnak érte semmit, még köszönetet is 
alig. Ez volt az az év, amikor úgy éreztem, 
hogy nem tudok nekik elég hálás lenni, 
ezért megfestettem a házukat, ajándék-
képpen a sok kedvességért. Ezzel a cikkel 
is köszönetet mondok ezeknek az önzet-
len, kedves, német embereknek. Heini 
Scholtes, Ulrike és Reinhold Späth. Kö-
szönjük!                                 M. Kutvölgyi Eszter

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

Civil kurázsi
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A POLGÁRŐRÖK ÚJ AUTÓRA 
NYERTEK PÉNZT

A Pilisborosjenői Polgárőr Egyesület 
a Falusi Civil Alap keretében, az FCA-
KP-1-2021/2 pályázati felhívás alapján 
támogatási igényt nyújtott be 2021 má-
jusában egy új gépjármű beszerzésére 
4.329.000 Ft értékben.
A projekt keretében egyesületünk egy 
Dacia Duster típusú gépjárművet vásá-

rolt, 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 
terepviszonyainak.

MOZGALMAS IDŐSZAK ÁLL 
A NYUGDÍJAS KLUB MÖGÖTT

A májust (külön) autóbuszos Hol-
lókő-Szurdokpüspöki-Gyöngyös kirándu-
lással zártuk. Csodás kiránduló időben lá-
togattuk meg Hollókőn az autentikus bájú 
ófalucskát, utána a Szurdokpüspökiben 
lévő Istenanyánk szent kútjához zarándo-
koltunk. Ott, a szabadban fogyasztottuk el 
közös pikniken az ebédünket. A délutánt 
Gyöngyös városában a Mátra múzeum-
ban és a Szent Bertalan templomban töl-
töttük. Besegítettünk a Faluház kertjének 
rendbetételében, megtisztítottuk a járdát, 
virágot ültettünk.
Közös szalonnasütéssel, finom sütemé-
nyek kíséretében szabadtéri beszélgetős 
délutánt szerveztünk.
Júniusban ellátogattunk a Pénzmúzeum-
ba. Remek vezető segítségével ismerked-
tünk a pénz történetével, jelentőségével.
Tradicionális fürdőzésen vettünk részt 
Zsóry fürdőn, ahova különbusszal men-
tünk.
A Szélrózsa táncegyüttes fellépett a Haj-
dúszoboszlón megrendezésre került, Éle-
tet az Éveknek Országos Szövetségének 
fesztiválján. 
Jelenlétükkel, vidám műsorukkal képvi-
selték településünket. Közös táncukkal 
hírét vitték, hogy falunkban is aktív életet 
él az idősebb korosztály.

HELYI LAKOS ÁLTAL KÉSZÍTETT 
JÁTSZÓPARK A VÁR UTCA VÉGÉBEN

A Határ út és Vár utca találkozásánál lévő 
zöld területen sokáig csak illegálisan le-
rakott hulladékot lehetett látni, míg egy 
alkalommal - évtizedekkel ezelőtt - a kö-
zelben lakó Kellner József gondolt egyet, 
és fiainak és minden erre járónak eldobott 
anyagokból mini játszóparkot épített, amit 
azóta egyaránt használnak kisgyermekes 
családok és arra kirándulók. A játszóparkr 
jó példa arra, hogy hogyan lehet kevés vagy 
semmi pénzből értékeset előállítani. Josti 
bácsinak - ahogy a faluban nevezik - ez a 
hobbija és a kertje is tele van sokadik életü-
ket élő tárgyakkal.

Nem dob ki semmit, vadássza a másoknak 
már nem hasznos holmikat és kis enteri-
öröket alkot belőlük, vagy madáretető, eset-
leg növényedény lesz belőlük. Nemcsak a 
tárgyakkal bánik fenntarthatóan, hanem 6 
dézsában gyűjti az esővizet és abból locsol, 
de természetesen komposztál is, és min-
denhol nevel valamilyen dísznövényt vagy 
zöldséget. De készített saját kerti zuhanyzót 
és sarokkádból kis medencét is. Mindenki-
től lehet valamit tanulni, tőle például az új-
rahasznosítást.
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ÜZEMBE ÁLLTAK 
A TÉRFIGYELŐ KAMERÁK

Üzembe állt a Malomdűlőt és a Téglagyári 
utat figyelő kamerarendszer. A rendszám-
felismerő kamerákkal ellátott megfigyelő 
pontoktól elsősorban az illegális hulladék-
lerakás elleni küzdelem hatékonyságának 
növekedését és a behajtási korlátozás köny-
nyebb betartatását várjuk. 
Kérjük, hogy illegális hulladék észlelése 
esetén használják a pilisborosjeno.hu hon-
lapon található bejelentő felületet, ezzel is 
segítve a hatékony fellépést! 

MADÁRBARÁT PÁLYÁZATOT NYERT 
PILISBOROSJENŐ
A Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület (MME) Pilisborosjenőt választotta 
a Madárbarát település mintaprojekt egyik 
helyszínéül. A nyertes pályázat keretében 
falunk 1 millió forint értékben kap madárvé-
delmi és természetvédelmi eszközöket. Ezen 
felül egy Madárbarát mintakert tanösvényt 
és két éves szaktanácsadást biztosít az MME. 
A projekt keretében a Borosjenői-patak 
nyomvonalán, a Kövesbérci úton és a Tégla-
gyári úton, valamint a Határ-réti patak men-
tén található fákra kerülnek ki új odúk. 

VÍZMINŐSÉG VIZSGÁLAT 
A PILISBOROSJENŐI PATAKOKON

Az általános iskola nem reprezentatív min-
tavételének hatására az Önkormányzat el-
végeztette a Pilisborosjenőn folyó két patak, 
a Borosjenői-patak (Cigány-árok) és a Ha-

tár-réti patak vízminőségének akkreditált 
laboratóriumi vizsgálatát. Előbbiből három, 
az utóbbiból két ponton történt mintavétel. 
Az eredmények alapján megállapítható, 
hogy a Borosjenői-patak a lakott területen 
tovább nem szennyeződik, azaz - legalábbis 
a mintavétel időpontjában - lakossági szeny-
nyvíz bevezetés nem tapasztalható. Sajnos 
ugyanez nem mondható el a Határ-réti pa-
takról, aminek a vize erősen szennyezett. 
Szintén kimutatható a szennyvíztelep be-
bocsátási pontja alatti vízminőség romlás. 
Az eredményekkel megkerestük az illetékes 
hatóságokat, valamint a DMRV Zrt illeté-
keseit annak érdekében, hogy közösen te-
gyünk lépéseket élővizeink minőségének 
javítása céljából. 

KONCEPCIÓTERV KÉSZÜLT A LOVARDA 
UTCAI ÁROK ÁTALAKÍTÁSÁRÓL

Az idei nyár ismét megmutatta, mennyire 
felértékelődik minden, a csapadékvíz hely-
bentartására irányuló erőfeszítés. A kislép-
tékű, természetes vízmegtartó megoldások 
népszerűsítését célozza az Európai Unió LIFE 
programjának támogatásával, valamint a Ma-
gyar Állam társfinanszírozásával megvalósuló 
LIFE Logos 4 Waters program, melyre falunk 
is támogatási kérelmet nyújtott be. A játszó-
térrel szemben elhelyezkedő árokra a Gar-
denfutura szakemberei készítették el azt az 
innovatív koncepció tervet, mely  az amerikai 
típusú, talajjavításra alapozó extenzív esőkert 
technológia és a hagyományos, szivárogtató 
rönkgáttal támogatott medertározás ötvözé-
sére épül. Ez a kombináció kedvező, önszabá-
lyozó vizes élőhely kialakítását teszi lehetővé, 
és alkalmazásával úgy tudjuk a csapadékvizet 
hosszabban megtartani, hogy nem alakul ki 
szúnyogkeltető a nyári időszakban sem. 

KÖZJÓLÉTI ELEMEK FELMÉRÉSE A 
PILISBOROSJENŐI ERDŐKBEN

Az ELTE két földrajz szakos hallgatója nyári 
szakmai gyakorlata keretében elvégezte a 
Pilisborosjenő környéki természeti területe-
ken található közjóléti elemek felmérését. A 
hallgatók GPS-szel járták le a túraútvonalakat 
és rögzítették a turizmus, sport és szabadidő 
eltöltés szempontjából érdekes valamennyi 
elemet. Az adatokat térinformatikai szoftver 
segítségével viszik térképre, mely a kiinduló-
pontja lesz annak a munkának, melynek kere-
tében a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel és a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóságával közösen meg-
tervezzük a falu természeti környezetének 
közjóléti funkció bővítését. 

Kék és zöld hírek
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A Lovarda utcai árok átalakításáról készített koncepcióterv

Zöldfalu
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Maggie O'Farrell : Hamnet
Az 1580-as évek Angliájában, a pestisjár-
vány idején egy ifjú latintanár belesze-
ret egy rendkívüli, különc fiatal lányba, 
Agnesbe. A titokzatos nő kesztyűben, 
sólyommal járja családja földjét, jobban 
érti a növényeket és a bájitalokat, mint az 
embereket, rendszeresen fordulnak hozzá 
gyógyfüvei miatt. A díjnyertes írónő, Mag-
gie O'Farrell könyve ennek a házasságnak 
a ragyogó portréja, egy gyásztól és veszteségtől sújtott család és 
egy csodálatosan erős nő megrázó története. Közben gyengéden 
megidéz egy fiút, akinek az életét mára ugyan elfeledték, de nevét 
a világirodalom egyik legünnepeltebb darabja őrzi.

Naomi Krupitsky: A család
Két fiatal lány. Két család. És egy elkerülhetetlen végzet.
Sofia Colicchio szabadon és öntörvényűen éli az életét. Antonia 
Russo megfontoltan, csendes megfigyelőként szemléli a világot 
maga körül. A két lány, akik születésük óta szívbéli jó barátnők, 
apáik titokzatos közösségének, a Családnak az árnyékában élnek. 

A hagyományos vasárnapi vacsorák alkal-
mával a famíliák tagjai összegyűlnek, hogy a 
bőséges lakoma mellett üzletről tárgyaljanak, 
és újra meg újra megerősítsék a vérből és sze-
retetből táplálkozó, szoros köteléket. A 20. 
század első felében játszódó történelmi csa-
ládregény nem pusztán két, mindenre elszánt 
fiatal nő küzdelmét, de a maffia könyörtelen 
törvényeit is kegyetlen őszinteséggel mutatja 
be.

Elin Cullhed: Eufória -  Sylvia Plath élete nyomán
A svéd írónő, Elin Cullhed könyvének lapjain a "fiktív sze-
méllyé" váló Sylvia Plath életének 
utolsó évében egy angliai kisváros-
ban él a férjével, a költő Ted Hughe-
szal, és a második gyerekét várja. De 
boldogtalan és magányos, a házas-
ság egyre sivárabb és egyre üresebb. 
Folyamatosan őrlődik, többre vágyik 
az anya és feleség szerepénél. A férje 
hűtlenségétől is szenvedő nő az írás-
ban, az alkotói munkában lel átme-
neti menedékre.

Újdonságok a könyvtárban

Lucy Foley: Lakás Párizsban
Jessnek mindent újra kell kezdenie, 
nulláról. Le van robbanva anyagilag, 
nincs senkije, az utolsó munkahe-
lyéről enyhén szólva nem ideális kö-
rülmények között távozott. Féltest-
véréhez, Benhez költözik Párizsba, 
viszont amikor bejut a lakásba, Bent 
éppenséggel nem találja.
Ebben az épületben mindenki szom-
széd. És mindenki gyanús. Mindenki 
tisztában van azzal, hogy a többiek 
titkolnak valamit.

Asha Lemmie: 
Ötven szó az esőre
Szívszorító történet szerelemről 
és veszteségről, előítéletekről 
és fájdalomról, a kötelékekről, 
amelyek összetartanak egy csa-
ládot.

Valérie Perrin: Másodvirágzás
Violette egy francia kisváros te-
metőgondnoka. Férje tizenkilenc 
éve eltűnt az életéből, de a nő 
nem kerestette, hiszen már rég 
nem volt mit mondaniuk egymás-
nak. Újabb és újabb találkozások, 
történetek, a sírfeliratok mögött 
megbúvó életek és egy izgalmas 
nyomozás kaleidoszkópszerűen 
kapcsolódik össze Violette sorsá-
val, aki nem halogathatja tovább, 
hogy választ találjon a kérdésre: 
túl lehet-e lépni a legmélyebb fáj-
dalmon, amit el tudunk képzelni, 
és újra lehet-e kezdeni az életet?

Darabos Eszter könyvtáros ajánlója a kölcsönözhető könyvek közül

Kedves Olvasók!
Könyvtárunk augusztus 1-től 16-ig zárva tart. 

Nyitás augusztus 17-én szerda reggel 8 órakor. 

Intézményeink
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Hírek röviden
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐNK MEGKEZD-
TE A TELEPÜLÉSÜNKÖN A RENDSZÁM 
NÉLKÜLI GÉPKOCSIK ELSZÁLLÍTÁSÁT

2022.07.15-én már elszállításra került 2 
db gépkocsi. Az Egészségház parkolójából 
egy elhagyott, fehér színű Mitsubishi Lan-
cer, rendszám nélküli gépkocsi, a Panorá-
ma útról egy elhagyott, fekete színű Opel 
Astra, rendszám nélküli gépkocsi.

Az elhagyott, közterületeket, utcákat fog-
laló, üzemképtelen, engedély nélkül par-
koltatott autók elszállítása folytatódik, 
ezért szeretnénk felhívni mindenkinek a 
figyelmét, hogy a közterületen parkolta-
tott gépkocsikkal kapcsolatban a közterü-
let-felügyelővel vegyék fel a kapcsolatot, a 
szankciók és az intézkedések elkerülése 
végett:

Arnold-Tisza Róbert
+36306052577

kozterulet@pilisborosjeno.hu

ISMERKEDJÜNK JOGAINKKAL 
ÉS KÖTELESSÉGEINKKEL

Este, szombaton kora reggel és vasárnap 
ne végezzünk a ház körül hangos munká-
kat!
A közösségi együttélés alapvető szabá-
lyairól és ezek megsértésének jogkövet-
kezményeiről az önkormányzat 9/2017. 
(III. 31.) rendelete szól, amelyben megje-

lennek az országosan érvényes előírások 
is, melyeknél enyhébb szabályokat nem 
lehet hozni.
A témához kapcsolódó paragrafus: 28. §
(1) Aki hétköznapokon 19 és 7 óra között, 
szombaton 9 óra előtt és 17 óra után, va-
sárnap és ünnepnapokon kertépítéssel 
és fenntartással kapcsolatos zajt keltő te-
vékenységet (robbanómotoros fűnyírás, 
motoros fakivágás, kerti traktor működte-
tése) végez, megsérti a közösségi együtt-
élés alapvető szabályait és természetes 
személy esetén kétszázezer, jogi személy 

és jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet esetében kétmillió forintig ter-
jedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
cselekmény miatt a közterület-felügyelő 
ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsá-
got szabhat ki.

ÚRNAPJA ÉS BÚCSÚ 
MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSE

Úrnapján az oltár elé virágszőnyeg került 
és a templom körül mind a négy oltár 
méltó módon lett feldíszítve. 
A templom védőszentje előtt Selmeczi 
György Szent Vitus-játék darabjának ős-
bemutatójával tisztelegtek a művészek 
(köztük a Színház és Filmművészeti 
Egyetem tanárai és 3. éves hallgatói) és 
a nézők. A falunkbéli Selmeczi György 

zeneszerző e művével folytatja a kiala-
kult különleges – a középkori misztéri-
umjátékok, mirákulumok, illetve korai 
folklorisztikus – zenés színházi műforma 
kompozíciós gyakorlatát, ezúttal a Szent 
Vitus-játék megkomponálásával.
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Régi „vizes” képek

Vizes pad a sváb tájházban: a szépen 
letakart - sokszor kő - padok egykor a 
szabadkéményes szobákban álltak, oda 
rakták a kútról hozott vödröket

A képeken egykori kőből faragott ita-
tóvályúkat látunk. Egyébként betakarí-
tás idején a megnövekedett tűzveszély 
miatt minden háztulajdonos köteles 
volt vízzel feltöltött kádat felállítani a 
ház közvetlen közelében, mellette vöd-
rökkel. A kád a betakarítás után estén-
ként szabadtéri fürdőhelyként is szol-
gált gyerekeknek és felnőtteknek.

Mayer Róbert szódáskocsijával a szik-
vízüzem bejárata előtt.

Az ivóvízhálózat kiépítése előtt köz-
kutakra jártak a pilisborosjenőiek.

A mostani játszótér és focipálya he-
lyén egykor strandolni lehetett, ugyan-
is rövid ideig agyagbányászat volt a 
helyszínen és az így kialakult mélye-
dést a Rózsika forrás töltötte fel vízzel.

- fb- 

Források: Alfons Bauer, Maria Welsch, geb. 
Matuschek: Weindorf Pilisborosjenő 1695 - 1988, 
Weindorfer Heimatkomitee im Verband der 
Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn 
Baden-Württemberg e.V. Juni 1988

Gröschl György, Gröschl Györgyné Götz Mária: 
SZÜLŐFÖLDÜNK PILISBOROSJENŐ 2000. Pilisbo-
rosjenő Önkormányzata 2001
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Kávéház a Faluházban
A Nappali július 5-én nyitotta meg kapuit a Fő utca 30. alatt (ünnepélyesen pedig július 
9-én K.C.Brown-nal), a régi iskola épületében működő Reichel József Művelődési Ház és 
Könyvtár részeként, külső vállalkozók által működtetve az udvarra néző bérleményben.

Közösségépítéshez közösségi terekre van szükség

Nincs művelődési intézmény kávézó 
vagy büfé nélkül, mondhatnánk, és a Fa-
luház koncepciójának is része volt egy ká-
vézó. Üzemeltetésének lehetőségét nyilvá-
nosan meghirdették nemcsak a település 
Facebook oldalain és honlapján, hanem a 
szakma által látogatott felületeken is. Egy 
csapat jelentkezett összesen a felhívásra, 
akik erre a lehetőségre álltak össze: a Bo-
rosjenői Nappali Kft. A tulajdonosok és 
alkalmazottak között jól ismert arcokat 
fedezhetünk fel, olyan embereket, akik éle-
tüket aktívan szentelték a közösségnek az 
elmúlt években és teszik ezt jelenleg is.

„Nappali. Ez a neve a helynek, amelyet 
elindítunk Pilisborosjenőn, a Faluházban. 
Egy helyet, ahol jó időt tölteni, ahol kelle-
mes a légkör, hangulatos zene szól, kedves 
arcok és finom italok veszik körül az em-
bert, de ahol könnyen készül egy klassz 
szendvics is és mindig találsz süteményt a 
hűtőben. Ha muszáj lenne egyetlen szóval 
leírni, akkor talán kávéháznak mondhat-
nánk, a szó (előző) századfordulós jelenté-
sét tekintve. Egy hely, ahol akár félnapokat 
is el tudsz tölteni, mert egy kicsit a tiéd 
is. Hát gyere, érezd magad otthon!” – Így 
ajánlják nekünk Pilisborosjenő új közössé-
gi terét a Facebookon, és e sorok írója is ta-
núsíthatja, hogy remek hely akár dolgozni, 
akár beszélgetni, és ugyanerről számoltak 
be az oda betérő helyiek is. A pandémia 
érezhetően visszavetette a társas kapcso-
latokat, a Nappaliban remekül újraépíthet-

jük őket, közben betérhetünk a könyvtárba 
is új könyvekért vagy éppen magazinokat 
lapozgatni, vagy ha éppen van, akkor kiál-
lítást látogatni. Ősztől pedig, az újrainduló 

klubok, tanfolyamok élményeit alapozhat-
juk meg, vagy éppen öblíthetjük le helyi 
borokkal, sörökkel, mellé a borosjenői Mé-
száros Szilvi sütijeit falatozva. Különösen 
könnyű lesz ezt megvalósítani akkor, ami-
kor a Nappali adja a helyszínt események-
nek. A közös gondolkodás már elindult 
ebben is, mert mennyire adja magát, hogy 
itt legyen író-olvasó találkozó vagy éppen 
könyvklub.

A kávéház berendezése és dekorációja 
nem pusztán otthonos, hanem sok tárgy 
a helyi csere csoportból került ide az újra-
hasznosítás jegyében, a falakon pedig régi 

és új képeket fedezhetünk fel a faluról, az 
asztalokon lévő szárazvirág dekoráció 
szintén helyi termék, mint ahogy a széke-
ken lévő párnák is. A Nappali tehát valóban 
minden ízében pilisborosjenői. Megálmo-
dói remélik, hogy az új találkozási lehető-
séggel hozzájárulhatnak ahhoz, hogy újabb 
kapcsolatok épülhessenek ki a lakosok kö-
zött, és így ezzel a vállalkozásukkal is építe-
ni tudják a helyi közösséget.

Frivaldszky Bernadett

32


