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Tisztelt Miniszterelnök úr!  

Tisztelt Operatív Törzs! 

Egy Budapesttől 3 km-re fekvő zsákfalu, Pilisborosjenő polgármestereként írok Önöknek, hogy 

tolmácsoljam falunk lakosainak aggodalmát és kérését a településünkre érkező kiránduló-dömping kapcsán.  

Már békeidőben, a koronavírus előtti időkben, ez az ügy megoldandó feladatként szerepelt a teendőink 

között. Hónapról-hónapra egyre több kiránduló indítja falunk végéről természetjáró túráit, s autóik 

parkolásának kérdését a faluvezetésnek meg kell oldania valahogy. Úgy érzékeljük, hogy a koronavírus 

hazai megjelenése, a digitális oktatási rend és a kijárási korlátozások bevezetése tovább erősítette ezt a 

trendet.  

A koronavírus járvány hazai megjelenésekor, majd a veszélyhelyzet kihirdetését követően is jogkövető 

faluvezetésként nem terjeszkedtünk túl jogkörünkön, fegyelmezetten tartottuk az előírásokat, a társadalmi 

elkülönülést, segítjük időseinket, és nem trükköztünk a kirándulók településünkről való kiszorításával. 

Empátiát és türelmet gyakoroltunk a többnyire a közeli lakótelepekről és a fővárosi panelekből és 

bérlakásokból érkezőkkel szemben, mert megértjük, hogy az immunerősítő tavaszi sétára, kirándulásra 

érkeznek csak, lakásaikból kimenekülve. A falubeliektől eldugott, helyiek által ismert útvonalak választását 

kértük, kertjeikben való napozást, kerti munkát javasoltunk a szokásos hétvégi séták, túrák helyett. Tudjuk: 

falunkból sokan dolgoznak a fővárosban, és ha bármelyikünk megbetegedne, valószínűleg fővárosi 

karantén-kórházba kerülne kezelésre. Ezért az egyre több kirándulót, túrázót a társadalmi távolságtartás 

betartását és a maximum egy háztartásban élők közös túráját kérte polgárőrségünk, körzeti megbízott 

rendőrünk az ide érkezőktől. 

Látjuk, hogy egyre több környékbeli település (Dunakanyar és a Pilis irányában egyaránt, de a Balaton 

környékén és Hollókő irányában is) mind valamilyen kommunikációs trükkel, eszközzel próbálják 

elriasztani a kirándulókat, túrázókat. 

Falunk lakói és vezetése is rendszeresen követi az Operatív Törzs és Miniszterelnök úr bejelentéseit, a 

koronavírus járvány terjedésének folyamatát. Így kiemelt aggodalommal töltenek el mindannyiunkat Müller 

Cecília országos tisztifőorvos asszony és az Operatív Törzs más tagjainak szavai, miszerint Budapest és 

Pest megye a koronavírus járvány hazai gócpontjává válhatnak. Hiszen leginkább innen érkeznek a 

túrázók Pilisborosjenőre, a koronavírus lehetséges hazai gócpontjaiból.  

Miniszterelnök úr!  

A falunkban élő 3997 lakosból 1006 fő 60 éves vagy idősebb.  Aggódunk amiatt, hogy az egyre gyarapodó 

kirándulók okozzák a koronavírus helyi elterjedését és féltjük időseinket, családtagjainkat! 

 

Kérem, hogy tegyék jogszerűvé, lehetővé a települések számára, hogy a koronavírus elleni védekezés 

céljából ideiglenesen azok helyi vezetői lezárhassák a kívülről érkezők elől a falvaikat! 

Kérem, hogy a húsvéti időszak kijárási korlátozásán szigorítsanak, mert falunk lakói, más főváros közeli 

népszerű kirándulóhelyek lakóihoz hasonlóan veszélyben érzik magukat. 

Intézkedését előre is köszönjük! 

Tisztelettel, Tömöri Balázs 

  polgármester 
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