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Realista, átlátható 
költségvetés 2020-ra – 4. oldal

Több forrás jut idén 
a civileknek – 6. oldal

Peren kívüli egyezség 
a Budai Tégla Zrt-vel

– 187 jogi eljárás szűnik meg az önkor-
mányzat és a cég között  – 3. oldal

2020. március

(folytatás a 2. oldalon)

Megférnének egymás 
mellett a régi iskolában

Az év első lakossági fórumán egy leendő 
Waldorf-iskola és egy majdani kulturális 

centrum, a Faluház elképzeléseit mutatták 
be az illetékesek. Mint kiderült, minden 
funkciónak lenne helye a régi iskolában.

Két pozitív kezdeményezés-
ről van szó – vezette fel a 
2020. február 23-i lakossági 
fórumnak, egyben a bevoná-
son alapuló településfejlesz-
tésikoncepció-tervezés és 
faluközpontstratégia-alkotás 
első felvonásának központi 

témáit Dömötörfy Zsolt kép-
viselő, a Fenntartható Fejlő-
dés és Telelepülésfejlesztési 
Bizottság elnöke. 

Persze volt némi előzmé-
nye is a régi iskolaépület maj-
dani hasznosításáról szóló 
tájékoztatónak. Az év elejé-

től terjedt a szóbeszéd, hogy 
az önkormányzat pályázat 
és szerződés nélkül „oda-
adta" az ingatlan egy részét 
iskolalétesítésre a helyi Wal-
dorf-közösségnek, és hiába 
cáfolta ezt közleményben a 
helyhatóság, sokan kétkedve 
fogadták azt. A félreértés fel-
tehetőleg abból fakadt, hogy 
a waldorfosok konkrét hasz-
nosítási javaslattal keresték 
meg az összes jelöltet állító 
civil szervezetet a helyható-
sági választás előtt, és már a 
voksolás után a győztes egye-
sület delegáltjai vezette ön-
kormányzattal egyeztettek az 
elképzelésükről.

Azt Bubik Szabolcs képvise-
lő is elismerte, hogy ha a wal-
dorfosok nem dobják a kö-
vet az állóvízbe, akkor a régi 
iskola jövőjével valószínű-
leg később kezdtek volna el 
foglalkozni – ezzel válaszolt 
is a kapkodást kifogásoló la-
kossági megjegyzésre. De ha 
már így alakult, akkor a 2097 
Csoport Egyesület ötletbör-
zét szervezett január-febru-
ár folyamán, amiből végül 
összeállt a – waldorfosok 
elképzelése mellett szintén 
a fórumon és az önkormány-
zati weboldalon is ismerte-
tett – Faluház-koncepció. A 
fórumon a waldorfosokkal 
szemben további kifogások is 

felmerültek: egyfelől, hogy öt 
évre „elfoglalnák” az épületet, 
másfelől, hogy „miért iskolát” 
akarnak oda. Utóbbi megjegy-
zést egyébként élénk moraj 
kísérte, merthogy korábban 
is oktatási tevékenység folyt 
az ingatlanban… 

Előbbire pedig megvolt a 
világos válasz: ötéves szer-
ződés köttetne az iskolaléte-
sítésre – egyúttal vállalnák a 
felújításhoz szükséges összeg 
előteremtését is –, amiből két 
év lenne a próbaidő, ami alatt 
a felek köl csönösen eldönte-
nék, hogy meddig maradna 
az épületben a Waldorf-isko-
la. Azt Verba Judit, a Pilisbo-
rosjenői Waldorf Egyesület 
elnöke és Lénárt Imre tanár 
is leszögezte, ők nem kisajá-
títani szeretnék a régi iskolát 
– már csak azért sem, mert 
egyelőre csak egy évfolyam 
indulna el az ősztől –, a békés 
egymás mellett élés jegyében 
együtt tudnának létezni az 
általuk nem használt helyisé-
gekben más, egyéb funkciót 
működtetőkkel. Ami pedig a 
„Nyissuk meg a teret” mottó-
jú Faluház-koncepciót illeti, 
ez egyfajta kibővített művelő-
dési központ lenne. 

Mint elhangzott, hosszú tá-
von akár egy ilyen Faluházba 
költözhetne a jelenlegi – ön-
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kormányzattal közös – székhelyéről 
a Reichel József Művelődési Ház és a 
könyvtár is. De sok egyéb kulturális- 
és sportfunkció iskolabeli elhelyezé-
sére volt javaslat az említett ötletbörze 
során. (A fórumon egy másik, az okta-
tási-kulturális vonaltól nagyon eltérő 
hasznosítási javaslat is elhangzott: 
Becker Norbert Gyula református lel-
kész többszöri hozzászólásaiban erő-
teljesen jelezte egy, a református egy-
ház partnerségével létesítendő idősek 
otthona szükségességét.) 

A vasárnap esti tájékoztató konklú-
ziója tehát a következő: a jelen kö-
rülmények között megférne egymás 
mellett több 
kulturális- és 
sportfunkció, 
valamint a Wal-
dorf-iskola is. 
Mindenesetre 
az önkormány-
zat azóta igény-
felmérést hirdetett: a pilisborosjeno.hu 
weboldalon elérhető online adatlap 
kitöltésével lehetett jelezni, hogy ki 
milyen tevékenységet látna és/vagy 
működtetne szívesen a régi iskolában. 
Lapzárta után, március 10-én ért vé-
get az elsőkörös felmérés. 

Az ismertetettek szerint a Falu-
ház-koncepció „óvatos” forgatókönyve 

1,140 milliós, az „optimista” forgató-
könyve 6 millió forintos éves hasznot 
hozna a bérleti díjakból a tulajdonos 
önkormányzatnak. A waldorfosok tá-
jékoztatása szerint az ő bérleti díjukat 
és annak „lelakási" ütemtervét a bér-
leti szerződésbe foglalnák. Az új épü-
letszárnyra 30,5 millió forintot, a régi 
szárnyra 32 milliót fordítanának saját, 
banki, pályázati egyéb forrásból, attól 
függően, hogy melyik szárnyban ren-
deznék be az iskolát. Bubik Szabolcs 
hozzátette, hogy az önkormányzat 
nem az ingatlan hasznosításán akar 
meggazdagodni, ugyanakkor sem-
miképpen sem akarnak veszteséget 
termelni. Mindemellett az is cél, hogy 

a hosszú távú 
településfejlesz-
tési koncepcióba 
mindenképpen 
illeszkedjen az 
épület új funkci-
ója vagy funkciói.

A félreértések 
elkerülése végett fontos hangsúlyozni: 
sem a fórumon, sem lapzártáig nem 
született döntés a hivatalban az ingat-
lan hasznosításáról. De mivel a sorsa 
közügy és közérdek, a határozatokról, 
megállapodásokról időben informálni 
fogja az önkormányzat a lakosokat a 
hivatalos kommunikációs csatornáin.

                (raffai)

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 
hivatalos havi kiadványa
Felelős kiadó: 
Pilisborosjenő Község Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal 
(2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.)

Kiadásért felelős személy: Tömöri Balázs polgármester
Felelős szerkesztő: Raffai Ferenc
Munkatárs: Viszkocsil Veronika, Kádár Viktor
E-mail: szerkesztoseg@pilisborosjeno.hu
Nyomda: B32 Nyomda Kft.
Felelős vezető: Deák Kinga
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Sem a fórumon, 
sem lapzártáig nem szü-
letett döntés a hivatalban

„

Mindenkinek lenne helye

Megtelt a művelődési ház nagyterme a fórumon

Polgármester: Tömöri Balázs
Telefonszám: 30/467-7178
E-mail: polgarmester@pilisborosjeno.hu
Fogadóóra: csütörtökön 15 és 20 óra között

Alpolgármester: Komlós Tibor
Telefonszám: 26/336-028/112-es mellék
E-mail: alpolgarmester@pilisborosjeno.hu
Fogadóóra: szerdán 10 és 12 óra között.

Jegyző: Dr. Horti István
Telefonszám: 26/336-028/112-es mellék
e-mail címe: jegyzo@pilisborosjeno.hu
Fogadóóra: egyeztetett időpontban

Polgármesteri hivatal 
Telefonszám: 26/336-028/111-es mellék
e-mail: hivatal@pilisborosjeno.hu
Ügyfélfogadási ideje: hétfőn 13 és 18 óra,  
ill. 13 és 16.30 óra között. 

Ügyfélszolgálati iroda:
Hétfő: 8-18 Kedd: 8-16 Szerda: 8-16.30
Csütörtök: 8.00-16 Péntek: 8-13.30
Közterület-felügyelő: Szollár György
Tel.: 30/605-2577, 26/336-028/120-as mellék
E-mail: kozterulet@pilisborosjeno.hu

Főépítész: Jámbor László
Telefonszám: 26/336-028/118-as mellék
Fogadóóra: hétfőn 13 és 18 óra között

Humán Bizottság: 
Bozsódi Borbála (elnök) 
bozsodi.borbala@pilisborosjeno.hu
Fogadóóra: bejelentkezést követően 
keddenként 17-18 óra között 

Külső-településrészek Bizottsága: 
Antonovits Bence (elnök) 
antonovits.bence@pilisborosjeno.hu 
Fogadóóra: bejelentkezést követően 
péntekenként 16-17.30 óra között

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság: 
Bubik Szabolcs (elnök)
bubik.szabolcs@pilisborosjeno.hu 
Fogadóóra: bejelentkezést követően 
péntekenként 8-9 óra között

Fenntartható Fejlődés és 
Településfejlesztési Bizottság: 
Dömötörfy Zsolt (elnök)
domotorfy.zsolt@pilisborosjeno.hu 
Fogadóóra: egyeztetett időpontban

Műszaki Bizottság: 
Buzás István (elnök)
buzas.istvan@pilisborosjeno.hu 
Fogadóóra: egyeztetett időpontban

Közérdekű információk

Fókusz
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A megegyezést 2020. március 3-án írták 
alá a felek: a Budai Tégla Zrt. képvisele-
tében dr. Dani Sándor Gézáné, az önkor-
mányzat képviseletében pedig 
Tömöri Balázs polgármester és dr. 
Horti István jegyző. A dokumentum 
már elérhető a pilisboros jeno.hu 
weboldalon. 

A megállapodásnak köszönhe-
tően elhárult a Budai Tégla Zrt. 
1,7 milliárd forintos, Pilisboros-
jenő önkormányzatával szemben 
támasztott kártérítési követelése. 
A felek között még 2002-ben megkötött 
megállapodás alapján a Budai Tégla Zrt. 
felhagyott agyagbányászati tevékenységé-
vel (több millió köbméter agyagot a bányá-
ban hagyva), a bánya területét rekultiválta, 
gyárát és a 16 méter széles út nyomvona-
lába eső épületét lebontotta, az ott lakókat 
elhelyezte, majd a területen telkeket alakí-

tott ki. A korábbi faluvezetés azonban az 
ennek fejében tett ígéreteit nem, vagy csak 
részben teljesítette.

A most megkötött megállapodásnak kö-
szönhetően 187 per szűnik meg a felek kö-
zött, és újabb öt telekkel gazdagodott a falu, 
amelyek értéke a hivatalos értékbecslés 
szerint 435 millió forint. Ez szinte ugyan-
akkora összeg, mint az önkormányzatnak 
a Budai Tégla Zrt. felé korábban fennálló, 
illetve potenciális követelése együttesen. A 

falu új földterületeinek körülbelül fele bel-
területi erdő, jelentős része pedig sportlé-
tesítmények kialakítását szolgálhatja.

A korábbi évek fagyos viszonya után az 
új faluvezetés és a Budai Tégla Zrt. is a bé-
kés, peren kívüli megegyezésre törekedett. 

– A választások előtt azt ígértük, hogy 
a falu peres ügyeit, amelyekből sajnos na-
gyon sok van, lehetőleg párbeszédes úton, 
pereken kívüli tárgyalásokkal rendezzük. 
A Budai Tégla Zrt-vel most lezárt ügy az 
első klasszikus példa erre. Nehéz lenne 
még megbecsülni is, hogy a 187 per meny-
nyi időt és energiát emésztett volna fel 
– mondta Tömöri Balázs, Pilisborosjenő 
polgármestere.

Azt már könnyebb megbecsülni, hogy 
az 1,7 milliárdos követelés a falu minden 
egyes lakójára számolva körülbelül 400 
ezer forintos terhet jelentett volna. Az elő-
ző polgármester állítása szerint a korábbi 
faluvezetés a perkeresetről nem szerzett 
tudomást. Bizonyítható, hogy 2019. szep-
tember 3-án, 11:58-kor az önkormányzat 
korábbi, már nem itt dolgozó munkatársa 

megnyitotta a Budapest Környéki 
Törvényszék keresetről szóló értesí-
tését. Nem világos, hogy ez a munka-
társ értesítette-e az akkori faluveze-
tést, de az mindenképpen az utóbbi 
felelőssége, hogy az önkormányzat 
az értesítésre nem reagált. A régi és 
az új faluvezetés közötti átadás-átvé-
teli dokumentum sem említi konkré-
tan ezt a keresetet. A jelenlegi veze-

tés ügyvédi képviselője egy másik ügyről 
szóló bírósági tárgyaláson, tavaly novem-
berben szembesült a kereset létezésével. 
Addigra már lejárt a 45 napos reagálási 
lehetőség, és bírósági meghagyás terhelte 
az önkormányzatot.

Pilisborosjenő képviselő-testülete

Hónapokon át tartó előkészítő munka és több tárgyalás után peren kívül 
megegyezett egymással Pilisborosjenő önkormányzata és a Budai Tégla Zrt. 

Ezzel nem kevesebb, mint 187 per szűnik meg a felek között, 435 millió 
forinttal gyarapodott a falu vagyona, és elhárult a lakók feje fölül a cég 

1,7 milliárd forintos kártérítési követelése.

Az 1,7 milliárdos követelés a 
falu minden egyes lakójára számol-
va körülbelül 400 ezer forintos ter-
het jelentett volna 

Budai Tégla-per: megegyezés, 
vagyongyarapodás

„
Újabb öt telekkel gazdagodott a falu
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Pilisborosjenő önkormányza-
tának képviselő-testülete ke-
véssel lapzárta előtt, március 
2-án fogadta el a 2020-as költ-
ségvetést. Ezt a képviselők és a
hivatali dolgozók a hosszas elő-
készítő munka során a követke-
ző alapelvek mentén tervezték
meg:
• biztosítva legyen a takaré-

kos, átlátható és biztonsá-
gos működtetés,

• biztosítva legyenek a kö-
telezően ellátandó felada-
tok,

• a szociálisan rászorultak 
támogatása megoldott le-
gyen, 

• az elindított beruházások 
megvalósítása folytatód-
jon, ezekhez rendelkezés-
re álljon forrás, 

• tudatos településüzemel-
tetés és -fejlesztés való-
suljon meg, 

• az aktuális pályázatokhoz 
lehessen kapcsolódni, 
meg legyen az ezekhez 
szükséges önrész. 

A számok tükrében

A költségvetés főösszege 
1,072 milliárd forint. A tervek 
szerint 575 millió forintot for-
dít az önkormányzat működési 
költségekre, 367 millió forintot 
beruházásokra, amelyben ben-
ne van a hosszabb távon reali-
zálódó fejlesztésekre (pl. Laza-
reth) félretett 73 millió forint 
céltartalék is. 130 millió forint 
pályázati pénzt vissza kell fi-
zetni az államnak.

A bevételi oldalon 395 millió 
forintnyi adóbevétellel és 220 
millió forintnyi költségvetési 
támogatással számol az ön-
kormányzat. Ezt kiegészíti 380 
millió forintnyi, feladattal ter-
helt pénzmaradvány (bölcső-
de pályázat: 235 millió forint, 
lazareth-i településrendezési 
szerződések: 57 millió forint, 
stb.), továbbá 77 millió forint 
működési és felhalmozási be-
vétel.

Realista és átlátható

Nincs általános tartalék: az 
eddig meglévő tartalékot és 
az idei megtakarítást elviszi a 
konszolidációs alapnak visz-
szafizetendő 130 millió forint.

Nevesítetve lettek a konkrét 

beru házások: a Falugondnok-
ság átköltöztetése, felszerelése, 
a bölcsőde felépítése és a műfü-
ves focipálya elnyert pályázatá-
nak megvalósítása. Realis-
ta adóbevételi terv készült, 
aminek a megva lósításához a 
megfelelő szemé lyi állomány 
is rendelkezésre áll a hivatali 
adócsoportnál. 

Amennyiben az év közben az 
extra bevételek megje lennek, 
azokból további beruházáso-
kat, fejlesztéseket lehet majd 
elindítani. 

A szociálisan rászorul-
tak támogatása

Fokozottan támogatjuk a 
szociálisan rászorultakat a szo-
ciális rendelet módosításával 

A képviselők elfogadták az önkormányzat idei büdzséjét, aminek főösszege 
végül 1,072 milliárd forint lett. A kiemelt ügyek közé tartozik többek között 
a szociálisan rászorultak támogatása, illetve a Falugondnokság áthelyezése.

Realista, átlátható 
költségvetés 2020-ra

Hivatal
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és a civil szerveződéseket a magasabb ösz-
szegű pályázati alap biztosításával.

Elkülönítetten lesznek kezelve a címkézett 
pénze k (pl. Lazarét, talajterhelési díj), ezek a 
fej lesztési tartalékban szerepelnek, biztosít-
va, hogy csak a megadott célra fordítódjanak.

Tudatos településüzemeltetés 
és -fejlesztés 

Fontos fejlesztés lesz a Falugondnokság 
átköltöztetése a tűzoltóság melletti területre, 
ahol konténerekből lesznek kialakítva a meg-
felelő helyiségek (öltöző, melegedő, mosdó), 
illetve ezekben az eszkö zök biztonságos táro-
lása is lehetővé válhat. A volt Szedmák-háznál 
és a mellette lévő telken megszűnhet a sitt-
lerakó és elkezdődhet egy új közösségi tér 
kialakítása is. 

Pilisborosjenő képviselő-testülete

Tavaly ősz óta vissza-visszatérő téma 
volt a helyi közbeszédben, hogy miért 
fizette ki az önkormányzat a korábbi 
polgármester ki nem vett szabadságát. 
Erről bővebb indoklás olvasható az ön-
kormányzati Facebook-oldalon; ebből 
egy részlet: 

„Küller János korábbi polgármes-
ternek a választásokig felgyülemlett 
196+30 nap szabadságát – a jogszabályi 
kötelezettség miatt – a törvény erejénél 
fogva ki kellett fizetnie az új faluveze-
tésnek, ami bruttó 4 967 118 Ft terhet 
jelentett a költségvetésnek. Csakúgy, 
mint a háromhavi végkielégítésnél  
(1 645 200 Ft),  a szabadságmegváltás 
esetében sem volt mérlegelési joga sem 
az új képviselő-testületnek, sem az új 
polgármesternek.

Szabadság
megváltás

A februári számban jeleztük, hogy már-
cius-április folyamán további két fontos 
lakossági fórumra is sor kerül. Ezeknek 
immár megvannak a konkrét időpontja: 
az ipartelepi bekötőútról szóló tájékoz-
tató március 27-én 18 órától, míg a köz-
meghallgatás április 17-én 17.30-kor 
kezdődik a művelődési házban. 

Lakossági fórumok 
időpontjai

Az újfajta koronavírus leginkább csepp-
fertőzéssel terjed: köhögéssel, tüsszen-
téssel, kilégzéssel kerül a környezetbe, 
majd a közelben tartózkodó másik em-
berre. Fertőzött felületek és tárgyak 
megérintésével a vírus a kézre kerülhet, 
az arc, a száj, az orr érintésével bejuthat 
a szervezetbe. Egyelőre nem ismert, 
hogy pontosan mennyi ideig marad fer-
tőzőképes a vírus a felületeken, annyi 
azonban bizonyos, hogy az egyszerű 
fertőtlenítőszerek elpusztítják.

A megbetegedés leggyakrabban eny-
he tünetekkel jár, 38 fok feletti láz, szá-
raz köhögés, légszomj, izomfájdalom 
és fáradékonyság jelentkezhetnek. Rit-
kábban súlyos kórforma alakulhat ki, 
ami tüdőgyulladással, heveny légzési 
elégtelenséggel, vagy akár szepszis-
sel (vérmérgezés), keringési vagy több 
szervi elégtelenséggel járhat. Azoknál 
a betegeknél – jellemzően idősebbeknél 
vagy gyengébb immunrendszerűeknél 
– alakulhat ki gyakrabban súlyos, akár 
életveszélyes állapot, akik valamilyen 
krónikus alapbetegségben (magas vér-
nyomás, szív- és érrendszeri betegség, 
cukorbetegség, májbetegség, légző-
szervi betegség, daganatos betegség) 
szenvednek.

A betegségnek jelenleg nincs kezelési 
módja, gyógyszere, nincs ellene védőol-
tás. A vakcina fejlesztése már megkez-
dődött, de a védőoltás előállítása akár 
egy-másfél évig is eltarthat. Betegség 
esetén enyhe esetekben a panaszok 
csillapítása a cél, súlyos állapotú be-
tegnél az immunrendszert, a légzést, a 
keringést támogató kezeléseket alkal-
maznak (pl. oxigénterápia, folyadéke-
gyensúly helyreállítása, egyéb vírusok 
ellen korábban kifejlesztett gyógysze-
rek, szükség esetén légzéstámogatás).

A megelőzéssel lehet a legtöbbet ten-
ni a vírusfertőzés elkerülése érdeké-
ben. A legfontosabb a gyakori és alapos 
szappanos kézmosás, vagy legalább 60 
százalék alkoholtartalmú kézfertőtle-

nítő használata. A koronavírusok ha-
tástalanításához virucid (vírusölő) ha-
tású fertőtlenítőszerek alkalmazhatók. 
Megfelelő az alapos, legalább 20 má-
sodpercig tartó, szappanos kézmosás 
is. Mindez különösen javasolt illemhely 
használatát követően és étkezés előtt! 
Felmosáshoz, takarításhoz is használni 
érdemes fertőtlenítő tisztítószert! 

A maszk önmagában nem elegendő 
a fertőzés megállításához, ám viselése 
mások védelme érdekében javasolt, ha 
valaki légúti tünetektől szenved. Java-
solt, hogy fertőző be teg viselje a masz-
kot, ezzel megóvva a környezetét a 
cseppfertőzéssel átadható kórokozók-
tól. A maszkok gyártása már Magyar-
országon is megkezdődött, azonban je-
lenleg – a gyógyszertárakkal szemben 
– az egészségügyi szolgáltatók ellátása 
élvez prioritást. 

Amennyiben valamilyen alapbeteg-
ségben szenved valaki (magas vérnyo-
más, cukorbetegség, szív- és érrend-
szeri betegség, légzőszervi betegség, 
májbetegség, daganatos betegség), sa-
ját védelme érdekében ugyancsak visel-
jen masz kot! Köhögés vagy tüsszentés 
esetén mindenki használjon papírzseb-
kendőt, azt használat után azonnal ki 
kell dobni a szemetesbe, majd kezet kell 
mosni, fertőtleníteni.

Ha valaki a közelmúltban (14 napon 
belül) olyan országban járt, ahol új 
koronavírus-járvány zajlik, vagy kap-
csolata volt valakivel, aki az érintett 
területről érkezett, és ezt követően a 
betegség tüneteit észleli magán, akkor 
haladéktalanul hívja fel háziorvosát, 
vagy a Nemzeti Népegészségügyi Köz-
pont ingyenesen hívható zöldszámai 
(06-80-277-455 vagy 06-80-277-456) 
valamelyikét!

További hiteles információk elérhe-
tők az nnk.gov.hu és a koronavirus.gov.
hu weboldalakon.

(forrás: koronavirus.gov.hu)

A járványról a kormányzati koronavirus.gov.hu 
weboldalon adnak folyamatos tájékoztatást. 
A legfontosabb tudnivalókat foglaljuk össze.

Megelőzéssel a 
koronavírus ellen
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Az egyéb helyi, nagy érdek-
lődésre számot tartó jogi és 
pénzügyi témájú közügyek ár-
nyékában egy társadalmilag 
nagyon fontos és hasznos ren-
deletet alkotott meg még tavaly 
december folyamán a képvise-
lő-testület: mégpedig a lakos-
ság önszerveződő közössége-
inek pénzügyi támogatásáról 
szóló – közkeletű nevén a civil 
– rendeletet.

Mint azt Bozsódi Borbála, 
a Humán Bizottság elnöke el-
mondta, a korábbi időszakok-
ban is kaptak anyagi támo-
gatást a pilisborosjenői civil 
szervezetek – tavaly például 3 
millió forinthoz jutott kilenc 
szervezet kilencféle célra –, 
ám kiderült, hogy a megfelelő 
jogalap hiányzott ehhez, és ezt 
pótolandó alkotta meg most 
a képviselő-testület a rende-
letet. Mindemellett – jegyezte 
meg – a korábbi támogatási 
gyakorlat engedélyezte az évek 
közötti áthúzódó felhaszná-

lást, ami a költségvetési évi el-
számolási kötelezettség miatt 
elfogadhatatlan. Ezúttal nem 
csak a bejegyzett egyesületek, 
alapítványok igényelhetnek tá-
mogatást, hanem civil társasá-
gok, a tűzoltók és a polgárőrök 
is. Ami válto zott még: közel 10 
millió forint a keretösszeg. 

A bizottsági elnök szerint 
nagy előnye az új rendeletnek, 
hogy mindenki számára egyér-
telművé és átláthatóvá válik a 
civil egyesületek támogatása, 
illetve átláthatóbbá és sza-
bálykövetőbbé teszi a közpénz 
felhasználását és ellenőrzé-
sét. Mint Bozsódi Borbála el-
mondta, a beadott kérelmeket 
konkrét szempontok szerint 
vizsgálják majd. Ilyen például, 
hogy a pályázó tevékenysége 
mennyiben közérdekű, illetve 
a támogatásban részesítendő 
célkitűzés a köz javát meny-
nyiben szolgálja és szakmai 
szempontból mennyiben meg-
valósítható; a pályázó az előző 

évben kapott pénzügyi támoga-
tással megfelelően elszámolt-e; 
a támogatásban részesítendő 
cél megvalósításához rendel-
kezik-e megfelelő pénzügyi és 
egyéb feltételekkel, legalább 
20 százalékos önrésszel; a 
kért támogatási összeg ter-
vezett felhasználásának rész-
letes leírását teljesítette-e; a 
támogatásban részesítendő 
cél megvalósítása igényli-e az 
önkormányzat egyéb támoga-
tását, illetve a támogatásban 
részesítendő cél megvalósítá-
sa pénzügyi támogatás helyett 
támogatható-e más, alkal-
masabb módon. Az elbírálás 
során előnyt élveznek azok a 
pályázók, akik a saját közössé-
gükön túl a faluközösség minél 
nagyobb mértékű bevonásával 
valósítják meg céljaikat. 

A bizottsági elnök 8-10 pá-
lyázóra számít, és bízik abban, 
hogy minél több hasznos, sok-
színű kulturális program meg-
valósítását tudják segíteni. 

A pilisborosjenői civil egye-
sületek nem csak az önkor-
mányzattól igényelhetnek tá-
mogatást, hanem a Magyar Falu 
program keretében közvetle-
nül a magyar államtól is. Még 
januárban döntött arról a kor-
mány, hogy elindítják a prog-
ramban a falusi civil alapot a 
kevesebb, mint 5000 lakosú te-
lepüléseken működő, ott szék-
hellyel, telephellyel rendelkező 
civil szervezeteknek (például 
önkéntes tűzoltó-egyesületek, 
sportegyesületek, ifjúsági klu-
bok, nyugdíjasklubok, a pol-
gárőr, és egyéb lokálpatrióta 
szervezetek számára). 

Ahogy a kormány hangoz-
tatta, ezek a szervezetek azon 
túl, hogy valamilyen speciális 
tevékenységet végeznek, szinte 
kivétel nélkül a helyi közösség 
fenntartásáért és életminősé-
gének javításáért is tesznek, 
ezért kívánnak segítséget nyúj-
tani nekik.

Két tevékenységi körre pá-
lyázhatnak majd: rendezvények 
és programok megvalósítására, 
illetve járműbeszerzésre vagy 
ingatlanfejlesztésre, -vásárlás-
ra. A támogatási célnak pedig 
2020. január 1. és 2021. június 
30. között kell megvalósulnia. 
A keret ötmilliárd forint. Inf-
rastruktúra-támogatás esetén 
maximum 6 millió, program-
szervezési támogatás esetén 
legfeljebb 2 millió forint az igé-
nyelhető legmagasabb összeg. 
A pályázatokat kizárólag elekt-
ronikus úton, a Nemzetpoliti-
kai Informatikai Rendszeren 
keresztül lehet beadni.

   R. F. 

Komoly lehetőséghez juthatnak a pilisborosjenői civil szervezetek. 
Egyrészt az önkormányzat megteremtette a jogszerű keretet ahhoz, 
hogy helyi kulturális programok megvalósítására pályázzanak, más-
részt a kormány a Magyar Falu program keretében a kulturális ese-

mények megszervezése mellett infrastruktúra-fejlesztést is támogat.

Több forrás jut 
idén a civileknek

A Kerekes Majális hagyományos rendezvénye a falunak

A támogatásnak köszönhetően újra lehet akár jazzfesztivál is

Bizottságok
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Köz-ügyek

Március 2-tól ismét a rendőrség 
jár el általános szabálysértési 
hatóságként. Ez könnyebbsé-
get jelent az állampolgároknak, 
akiknek nem kell utánanézni-
ük, hogy az ügyükben vajon já-
rási és kerületi hivatalok vagy 
a rendőrség az illetékes, mint 
eddig. A járási és kerületi hi-
vataloktól 39 ügytípus kerül 
át a rendőrséghez, amelyhez 
eddig 35 ügytípus tartozott. A 
rendőrségnél évente több mint 

207 ezer szabálysértési eljá-
rást folytattak le, a hivataloknál 
mintegy 50 ezret, ezért vár-
hatóan a jövőben negyedével 
fog megnőni a rendőrségnél a 
szabálysértési eljárások száma. 
A kormánydöntés értelmében 
210 státusszal bővült a rendőr-
kapitányságok igazgatásrendé-
szeti munkatársainak száma.

Bár az online bankolást 
választók számára fontos in-
formáció, hogy március 2-tól 

elindult az azonnali átutalás 
rendszere – amellyel a 10 mil-
lió forint alatti, elektronikus 
úton indított belföldi forintá-
tutalások a nap 24 órájában, 
5 másodperc alatt teljesülnek 
–, érdemes felkészülni arra is, 
hogy ez a lehetőség a tisztes-
ségtelen szándékú személyeket 
is érdekli. 

A Pest megyei Rendőr-főka-
pitányság tájékoztatása szerint 
az úgynevezett „kisiklatásos” 
csalás (business email compro-
mise) bűncselekmény lényege, 
hogy a gazdálkodó szervezetek, 
önkormányzatok részére – egy 
velük gazdasági kapcsolatban 
lévő vállalkozás nevében – elő-
zetes telefonos bejelentkezést 
követően „hivatalos" levél vagy 
üzenet érkezik arról, hogy a 
partner eddigi kedvezménye-
zetti számlaszáma megvál-
tozott, és helyette már egy új 
számlaszám él. 

E csalások megelőzése érde-
kében a PMRFK bűnmegelőzé-

si osztálya felhívja a figyelmet a 
következőkre:
• szenteljenek fokozott fi-

gyelmet minden olyan 
esetnek, melyben átuta-
lással kapcsolatos válto-
zás ténye merül fel;

• minden esetben ellenőriz-
zék a kedvezményezett 
számlaszámát;

• amennyiben e-mail, „hi-
vatalos" levél vagy tele-
fonhívás érkezik, melyben 
eddig ismeretlen számla-
számra történő átutalást 
kérnek, haladéktalanul 
vegyék fel a kapcsolatot az 
ismert kedvezményezet-
tel, de azt semmiképpen 
ne azon az email-címen il-
letve telefonszámon, ami-
ről érkezett az értesítés. 

Bűncselekmény gyanúja ese-
tén azonnal értesítsék a rend-
őrséget a 107 vagy 112-es se-
gélyhívószámon!

               R.F. 

Újra a rendőrség intézkedik valamennyi 
szabálysértési ügyben. És szintén a rendőr-
séget kell értesíteni a „kisiklatásos” csalás 

bűncselekmény gyanújáról.

Megelőzni a 
kisiklatásos csalást

A Pilisborosjenői Német Nem-
zetiségi Általános Iskola és AMI 
az „Iskolanyitogató” című ese-
ménysorozatát 2020. március 
12-én indítot ta el a Gergely-já-
rással. Ekkor az iskola elsősei 
az óvodába mentek, és iskolába 
hívogató dalokat énekeltek. To-
vábbá bemutatkozott a zenei 
tagozat, és közös éneklésre hív-
ták az ovisokat. Ennek folytatá-
saként 2020. március 16-án 9 
órakor látogatás szerveznek 
az óvodába: a leendő tanító és 
a napközis tanító láto gatóba 
mennek min den csoportba. 

2020. április 4-én 9 és 10.30 
között „Játsszunk iskolásat!" 

címmel tart programot az is-
kola, amelyre várják a leendő 
elsősöket és szüleiket. A ren-
dezvényre regisztrálni kell 
előzetesen az iskola gazdasági 
irodájánál, vagy a +36 30 599 
8853-as telefonszámon! Ápri-
lis 6-án 17 órától pedig szülői 
értekezletet tartanak az érdek-
lődő szülőknek. Itt bemutatják 
az iskolát, bemutatkoznak a ta-
nítók, a hitoktatók, ismertetőt 
tartanak a beiratkozásról. 

Maga a beiratkozás 2020. 
április végén várható, amiről 
később adnak tájékoztatást. 
A beiratkozásra a szülőknek 
vinniük kell a gyermek szü-

letési anyakönyvi kivonatát, 
lakcímkártyáját, TAJ-kártyáját, 
az óvodai szakvéleményt, a 
kedvezményekre jogosító iga-
zolásokat, valamint a szülői 
értekezleten kiadott papírokat 
kitöltve.

A Mesevölgy Óvodában áp-
rilis 18-án 9 és 12 óra között 
nyílt napot tartanak a bölcső-
dét elhagyó, már ovis korú 
gyerkőcök és szüleik számára. 
Kinyitják mindkét épület ösz-
szes csoportját, és lehet ismer-
kedni a környezettel, a pedagó-
gusokkal. A beiratkozás április 

27-28-án lesz 8 és 15 óra kö-
zött, amire a szülőknek hozni-
uk kell a gyermek anyakönyvi 
kivonatát, lakcímkártyáját, 
TAJ-kártyáját. Fontos tudni, 
hogy szeptembertől csak azok 
kezdhetik meg az óvodát, azaz 
azok számítanak óvodaköte-
lesnek, akik ez év augusztus 
31-ig betöltötték a harmadik 
életévüket. Ugyanakkor a sza-
bad helyek függvényében ké-
sőbb, az ősz folyamán felveheti 
az intézmény az október 31-ig 
hároméves kort betöltőket is.

                                            R.F. 

Április az óvodai és iskolai beiratkozás idő-
szaka. Az ezekkel kapcsolatos legfontosabb 

tudnivalókat gyűjtöttük össze az érintett 
helyi szülők számára.

Bölcsisek az oviba, 
ovisok a suliba

A Mesevölgy óvoda várja az új „lakóit"
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A sváb konyhát takarékosság 
és rendszeretet jellemezte. A 
rendszeretet a Speisenord-
nung, vagyis az ételrend volt. 
Ez annyit tett, hogy a hét egy 
adott napján adott ételt főz-
nek. Volt, ahol a napokat ez 
alapján nevezték el: például 
Nudeltag, vagyis tésztanap 
volt a hétfő, Krauttag, azaz ká-
posztanap volt a kedd és így 
tovább. A takarékosságot pedig 
az alapanyagok jó és teljeskö-
rű felhasználása jellemezte. 
A receptek még az óhazából 
vándoroltak a svábokkal együtt 
Magyarországra, ahol a besze-

rezhető alapanyagok és a ma-
gyar konyha alkotó elemei ösz-
szefonódtak, ezért is mutatnak 
hasonlóságot vagy csak egy 
csipetnyi eltérést. A két konyha 
fúziója nagyban hozzájárult a 
hagyományos magyar konyha 
kialakulásához.

A tavalyi év végén arra gon-
doltunk, hogy a hagyományunk 
megőrzéséhez a sváb ételek is 
hozzájárulnak, ezért elkezd-
tünk tervezni, szervezni egy 
főzőklubot. Az alapötlet az 
volt, hogy mindenki aktívan 
részt vehessen a főzésben, le-
gyen ez egy jó hangulatban 

eltöltött szombat délutáni 
program. Felmerült az is, hogy 
elhívunk olyan svábokat, akik 
– vagy nagymamájuk, anyuká-
juk – esetleg követik az étel-
rend-hagyományt, és kis em-
lékbeszámolóval színesíthetik 
a programot.

A sváb főzőklubot először 
2020. január 25-én tartottuk 
meg, a sváb kanalas fánk és a 
Kaiserschmarrnt (császármor-
zsa) volt a „menü”. Az emlék-

beszámolót Szegedi Róbertné, 
Magdus néni tartotta meg, 
nagy sikere volt. Utána két csa-
patra oszlott a társaság, mind 
a két csapat megsütötte mind-
két receptet. A sütemények 
jól sikerültek, finomak lettek, 
ahogy a hangulat is remek volt. 
Második alkalommal is még a 
farsangra készültünk, így a csö-
röge fánk és Schneeball elké-
szítése volt a feladat – ismét jó 
hangulatban, jókat sütöttünk. A 
harmadik alkalmat március 14-
re hirdettük meg: egy 1883-as 
német családi receptkönyvben 
talált Futschauf, azaz keltpite, 
illetve almás rétes volt a mű-
soron.

Hosszabb távú terveink kö-
zött szerepel a sütemények 
„bűvköréből” való kiszabadu-
lás, és a főételek, egytálételek, 
levesek készítése, amiket akár 
a szabadban, bográcsban is 
meg lehet főzni. 

Továbbá rendelkezésünkre 
áll egy fatüzelésű kemence is, 
amely remek lehetőséget ad 
kenyerek, péktermékek készí-
tésére.

Szegedi Márton, a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat tagjának írása a hagyományteremtő 

jelleggel elindult helyi sváb főzőklubról.

Sváb főzőklub 
mindenkinek

A hitleri Németország második 
világháborús, 1945-ös vere-
ségét követően a nagyhatal-
mak részéről megkezdődött az 
észak-, kelet- és közép-európai 
németek kollektív felelősségre 
vonása. A kelet-közép-európai 
térségből ártatlan német szár-
mazású személyek százezrei 
menekültek a nyugatra törő 
Vörös Hadsereg elől a brit-fran-
cia-angol fennhatóság alatt álló 
Nyugat-Németországba. Aki-
nek ez nem sikerült, azokat 
kényszermunkára száműzték 
addigi hazájukból. 

A magyarországi németeket 
kollektív büntetésként kény-
szermunkára (málenkij robot-

ra) hurcolták a Szovjetunióba. 
A deportálást követően 1945 
tavaszán az akkori ma-
gyar kormány szándé-
kai szerint kezdődött 
el a jogfosztó, jogkor-
látozó intézkedések 
sorozata: a házak, a föl-
dek elkobzása a földre-
formrendelet nyomán, 
razziák, internálások, 
igazolások, majd min-
dennek betetőzéseként 
a kitelepítési rendelet 
elfogadása és annak 
végrehajtása. A kény-
szermunkáról egyesek soha 
nem tértek vissza, mások pedig 
úgy tértek haza Magyarország-

ra, hogy már házuk, földjük 
sem volt, családjukat már eset-
leg kitelepítették vagy rájuk 
is a kitelepítés várt. 1946 és 
1948 között a magyarországi 
németek felét kitelepítették 
Nyugat-Németországba, majd 
a szovjet megszállási övezetbe, 
a keleti NDK-ba.

1946. április 27-én, az ürömi 
búcsú szombatján csatolták a 
pilisborosjenői németeket az 
első ürömi transzporthoz. A 

solymári vasútállomásról mar-
havagonokban indították őket 
nyugatra. A második transz-

portot május 2-án indították. 
Az innen kitelepítettek leszár-
mazóinak zöme Steinheim am 
Albuch-ban és környékén él.

Újra és újra felmerülő kér-
dés: miért így történt mindez 
és ki ezért a felelős?

A kitelepítés 74. évfordu-
lója alkalmából a Pilisbo-
rosjenői Német Nemzetiségi 
Önkormányzat meghívására 
Marchut Réka történész, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 

Társadalomtudomá-
nyi Kutatóközpont 
Kisebbségkutató Inté-
zetének tudományos 
munkatársa igyekszik 
választ adni erre a 
kérdésre is. Az érde-
kesnek ígérkező – díj-
talan – esemény 2020. 
április 17-én 18 órától 
lesz a Sváb Tájházban. 
Az előadást követő 
kötetlen beszélgetés 
során a falubeliek is 

elmesélhetik emlékeiket erről 
az időszakról.                           
N.N.Ö.

Mi vezetett a magyarországi németek kény-
szermunkára hurcolásához? – többek között 
erre próbál meg választ adni Marchut Réka 

történész április 17-én, Pilisborosjenőn, 
a szomorú esemény 74. évfordulóján.

Egy tragédia okai

Sváb-ügyek
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