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Hivatali mindennapok a 
koronavírus-járvány idején
A Pilisborosjenői Hírmondó előző lapszámának megjelenése 

óta felbolydult a világ, és a koronavírus lehetséges egészségügyi, 
társadalmi és gazdasági hatásai Pilisborosjenőt is erősen érintik. 

Tömöri Balázs polgármester írása az elmúlt hetekről. 

A kormány a koronavírus-jár-
ványra tekintettel márci-
us 11-én veszélyhelyzetet 
rendelt el. Hetek óta otthon 
marad, aki csak tud, hogy ne 
kapja el a fertőzést. Különö-
sen fontos, hogy ne legyen ko-
ronavírusos a veszélyeztetett 
idősebb, 60-65 év feletti kor-
osztály. Sajnos hamar meg-
történt az, amiben bíztam, 
hogy minél később történik 
meg: még a lapzárta előtti na-
pokban rendelték el az első 
pilisborosjenői számára a 
kötelező hatósági karantént. 
Március végén egy falunkbeli 
fiatal még éppen haza tudott 
jutni külföldről, de a jogsza-
bályok alapján a kötelező, 
rendőrség által felügyelt házi 
karantén várta (otthonában). 
A nemzetközi tapasztalatok 
alapján lehetnek további ka-

ranténok, de nemcsak a kül-
földről visszatérők, hanem a 
biztosan fertőzöttek esetén 
is. Nem kell félni tőlük, inkább 
félteni és segíteni őket, hogy 
mindenki meggyógyuljon! 

Legfőbb prioritásunk, hogy 
az Ürömi Idősek Napközi Ott-
honának és a falubeli önkén-
tesek közreműködésével el 
tudjuk látni az önkormányzat 
segítségét kérő 60 éven felüli-
eket és a karantén alá helye-
zett(ek)et, valamint az, hogy 
a szociális támogatást kapó 
gyerekek, családok számára 
mindvégig biztosítsuk az ét-
kezést és figyelmet. Ugyan-
így fontos tudni, hogy falunk 
intézményeivel és a partner 
magánintézményekkel mi 
történik, milyen kihívása-
ik vannak, és miben kérik a 
segítségünket. A két magán-

bölcsőde, az óvodák, az isko-
la, a családsegítő, az Ürömi 
Idősek Napközije, az Egész-
ségház, a Falugondnokság 
mind ilyenek, de a civil szer-
vezetek és a polgárőrség is. 

Annak érdekében, hogy 
minél jobban rálássunk a fa-
luban zajló, koronavírussal 
összefüggő folyamatokra, Ko-
ronavírus Koordinációs Cso-
portot alakítottunk, amely-
nek online tanácskozásai 
2020. március 14-től kétna-
ponta esténként, egy-másfél 
órás videóhívásban zajlanak. 
Ezeken ügyvédi segítséggel 
végigvesszük az aktuális, friss 
jogszabályi, valamint orszá-
gos járványügyi változásokat, 
illetve az egyes intézmények 
környékén zajló munkát (ki-
hívásokat, sikereket, örömö-
ket), valamint koordináljuk 

a védőfelszerelés-igényeket 
és a rendelkezésre álló esz-
közök elosztását. Orvosaink 
beszámolnak az egészség-
ügyi helyzet általuk ismert 
aktualitásairól, a tesztelési 
módszerekről, a védőfelsze-
reléssel kapcsolatos tudni-
valókról. A járvány előre- és 
beláthatatlan társadalmi, 
egészségügyi, gazdasági kö-
vetkezményei miatt néhány 
esetben át kellett értékelni a 
korábban elhangzott képvi-
selői véleményeket és a saját 
véleményemet is. Tartalékol-
ni kell ugyanis a kapacitáso-
kat, az erőforrásokat arra az 
esetre, ha az önkormányzat-
nak tömeges karanténbiztosí-
tási és egyéb segítségnyújtási 
feladatai lesznek. Támogató, 
segítő tevékenységünk egyik 
fő fókusza azok sorsának ja-
vítása kell, hogy legyen, akik 
nem tudják ezt a válságot táv-
munkában, otthon maradva, 
bezárkózással átvészelni. 

A hivatalban is több válto-
zást hozott a váratlan helyzet. 
A kommunikáció egyszerűsí-
tése és gyorsítása céljából so-
ron kívül élesítettük a falubeli 
önkéntes munkával készülő 
új hivatali honlapot, aminek 
menüpontjaihoz ugyan még 
nincs feltöltve az összes rele-
váns tartalom, de sokkal sta-
bilabb, mint a korábbi volt. 

Lazarétről, kicsit másképp
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Az otthoni munkavégzésre al-
kalmassá tettük azok számí-
tógépeit, akik munkakörükből 
adódóan tudtak, vagy életko-
rukból adódóan szerettek volna 
legalább részben otthonról dol-
gozni. Hivatali távmunka-sza-
bályzat készült, ami az ilyen 
típusú munkavégzés kereteit 
megadja. A szokásos Hétfői Hi-
vatali Hétindítót már videókon-
ferencia-beszélgetésen keresz-
tül bonyolítjuk. Arra figyelünk, 
hogy minden hivatali csoportból 
legalább egy ember mindig le-
gyen bent az önkormányzatban. 

Figyeljük és írjuk az aktuális 
pályázatokat: két kulturális ren-
dezvény megszervezésére be-
adott Pest megyei pályázatunk 
nyert 250.000-250.000 Ft-ot, 
remélve, hogy később is felhasz-
nálhatjuk. Pár órával a kiírás 
megjelenése után 116,7 millió 
forint támogatási igény-
nyel beadtuk kérelmünket 
a rendkívüli költségvetési 
helyzetbe került önkor-
mányzatok számára kiírt 
belügyminisztériumi pályá-
zatra, hátha az elszámolha-
tatlan konszolidációs pályá-
zat miatt kapunk támogatást. 
Lapzártakor éppen a Magyar 
Falu Program pályázatainak le-
adásán dolgoztunk. 

Emellett az építési és az anya-
könyvi ügyekben, a behajtási 
engedélyekkel kapcsolatban, 
valamint az idei adók megha-
tározása és kivetése kapcsán 
folyamatos és jelentős mennyi-
ségű teendő van, hogy felálljon 
egy új rendszer és gördüléke-
nyebben legyenek intézhetők a 
hivatali ügyek. A pénzügyi cso-
port a 2020-as költségvetés első 
negyedéves jelentésén dolgozik, 
de a lapzártakor kapott hírek 
alapján máris módosítani kell a 
büdzsén, mert a gépjárműadó 
eddig helyben maradó részét 
be kell fizetnünk az országos 
járványügyi alapba. A vagyonlel-
tár több éve nem volt frissítve, 
annak aktualizálása lapzárta-
kor is zajlott. Az igazgatásügyi 
osztályon a hagyatéki ügyekhez 
nyomtatványokat kellett készí-

teni, hogy online könnyebben 
vagy egyáltalán intézhetőek le-
gyenek az ügyek. Lehetőség van 
az iratmennyiség csökkentésére 
is: a ’90-es évek ebnyilvántartá-
sait és más, csak a helytörténet-
tel foglalkozók számára érdekes 
iratokat már nem a központi 
szekrényekben őrizzük, hanem 
irattáras dobozokban, egy erre a 
célra kijelölt helyiségben. 

Komlós Tibor alpolgármester 
javaslatára a Falugondnokság 
számára megrendeltünk egy 
cseh gyártmányú kátyúzó gé-
pet, és áprilisban ezzel kezdjük 
meg az önkormányzati utak hi-
báinak javítását. A koronavírus 
okozta helyzet miatt állás nélkül 
maradt helyi lakosok közül már 
volt aki jelentkezett Komlós Ti-
bornál, hogy segítene az aktu-
ális falugondnoki munkákban. 
A veszélyhelyzetben az önkor-
mányzatok képviselő-testüle-

teinek feladat- és hatáskörét a 
polgármester gyakorolja. Ezért 
lett a tervezett március 13-i tes-
tületi ülésből informális tanács-
kozás, majd az alapján születtek 
meg polgármesteri döntések. 
Többnyire az erre elkészült elő-
terjesztések és a megbeszéltek 
alapján meghozott mintegy húsz 
ilyen döntés már az új honla-
punkra kerül fel (www.pilisbo-
rosjeno.hu/hatarozatok). Sem 
a gyakorlatilag azonnali 200 
milliós visszafizetési kötelezett-
ségre, de a koronavírus-világ-
járvány kitörésére és az általa 
létrejövő veszélyhelyzetre sem 
számítottam/számítottunk ta-
valy ősszel. A legtöbb tervünket 
úgy tűnik, hogy átmenetileg fel 
kell függeszteni, s csak remél-
jük, hogy a világjárvány okozta 
gazdasági válság végérvényesen 
nem lehetetleníti el ezeket, csak 
késlelteti.

          Tömöri Balázs polgármester

(folytatás a 1. oldalról)

Vészterhes idők
A kormány által elren-

delt kijárási korlátozás 
ideje alatt is sokan töltik 
szabadidős sétáikat a fő-
város környéki kedvelt 
helyszíneken, így Pilis-
borosjenő környékén is. 
Az önkormányzatnak 
saját hatáskörben nincs 
jogi lehetősége a faluba 
vezető utak lezárására, 
azt a Magyar Közút Zrt. 
teheti meg. Az önkor-
mányzati utak lezárása 
azt eredményezné, hogy 
a látogatók sokkal inkább 
szétszóródnának parkoló 
autóikkal a faluban, ezért 
nem korlátozzuk a falu 
környéki zöld területek 
látogatást. A polgárőrség, 
a közterület-felügyelő és 
a körzeti megbízott ren-
dőr is gyakran ellenőrzik, 
hogy a társadalmi távol-
ságtartást betartják-e a 
kirándulók és rájuk szól-
nak csoportosulás esetén. 
Az önkormányzat arra 
kéri a lakosokat, hogy a 
koronavírus-veszélyhely-
zet idején más, kevésbé 
ismert környékbeli túra-
útvonalat válasszanak, 
vagy a hétvégi csúcsidőn 
kívüli időszakban tegye-
nek sétát a faluban.

Március végén meg-
kezdődött a faluban a 
közvilágítás LED-es fej-
lesztése, másfél-két hó-
nap alatt a falu közel 600 
lámpatestét kicserélik.. A 
kivitelezőről és a projekt-
ről még az előző képvise-
lő-testület döntött.  Az új 
közvilágítás környezetkí-
mélőbb és takarékosabb 
lesz. A szerződés szerinti 
konstrukcióban a korsze-
rűsítés előtti közvilágítá-
si költség kb. felét fizeti 
majd a hivatal az áram-
szolgáltatónak, a másik 
felét a kivitelező cégnek. 

Az önkormányzat meg-
kapta a hivatalos mun-

kakezdési engedélyt az 
iskola gyalogátkelőjéhez 
előírt közvilágítás fejlesz-
tésére. Az ajánlattételi 
felhíváson kiválasztott 
cég öt világító egységet 
épít a tervezett gyalogát-
kelő megvilágítására. 

Az önkormányzat pá-
lyázatot hirdet helyi lako-
soknak az önkormányzat 
tulajdonában lévő földte-
rületek kiskerti mezőgaz-
dasági művelése céljából. 
Részletek a www.pilisbo-
rosjeno.hu weboldalon.

Szigorodtak a kerti 
zöldhulladék-égetés fel-
tételei! Április 1-től az 
égetés minden hónap 
első péntekjén 10 és 20 
óra között, kizárólag 
a hivataltól beszerzett 
engedély birtokában le-
hetséges. Inkább egyéb 
megoldásokat ajánl az 
önkormányzat: a kerti 
komposztálást; a pilisvö-
rösvári zöldhulladék-át-
vevőt; a házhoz menő 
zöldhulladék-szállítás 
április közepén indul; a 
Falugondnokságon ágda-
ráló beüzemelése várha-
tó szintén áprilistól. 

A Szedmák-háznál meg-
kezdődött az épület és 
környékének rendbeté-
tele, a hátsó udvarban és 
pincében álló hulladékra-
kások felszámolása.

Az önkormányzat a 
Zöld Bicske-Vertikál kon-
zorciummal a hulladék-
szállítási szolgáltatásról 
2025. június 30. napjáig. 

A vészhelyzetből adó-
dó felhatalmazással élve, 
a képviselők egyetérté-
sével, a polgármester el-
fogadta a Helyi Építési 
Szabályzat soron kívüli, 
egyszerűsített módosítá-
sáról szóló ajánlatot.  

Fontos hírek

a Magyar Falu 
Program pályázatainak 
leadásán dolgoztunk

„

Fókusz
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Bizottságok

Pilisborosjenő egyik legszebb 
fekvésű része Lazarét. Az 
Ürömmel és a jenői szőlőkkel 
határos 20 hektáros lankáról 
csodás panoráma nyílik mind 
Budapest, mind a környező 
hegyek irányába. Nem csoda, 
hogy a nagyszámú, itt kárpó-
tolt földtulajdonos kicsivel az 
ezredforduló után egyhangúlag 
úgy döntött, hogy a területen 
lakótelkeket alakít ki saját költ-
ségén, és ennek értelmében el-
végzi a terület teljes közműve-
sítését, az utak, a vízelvezetés 
és a közvilágítás kiépítését.

A kezdeti egyetértés sajnos 
gyorsan szertefoszlott, így a 
döntés óta eltelt 16 év sem volt 
elegendő, hogy a fejlesztés be-
fejeződjön. A kialakult „állóhá-
ború” rengeteg anyagi és em-
beri erőforrást emésztett fel, 
amibe mostanra talán minden-
ki bele is fáradt. A tarthatatlan 
helyzetet látva már a választási 
kampány során hangsúlyoz-
tuk, hogy ha a 2097 Csoport 
Egyesület képviselői alkotják 
az önkormányzat döntéshozó 
testületét, mindent el fogunk 
követni a Lazarét-fejlesztés mi-
előbbi lezárása érdekében. 

Ennek szellemében számos 
megbeszélést folytattunk a te-
rületben érdekelt tulajdono-
sokkal, illetve egy moratórium 
keretében leállítottuk a koráb-
bi önkormányzati gyakorlatot, 
amely – a bárminemű gazdasá-
gi számítást nélkülöző –  5000 
Ft-os négyzetméteráron, egye-
di szerződésekben vállalta át a 
közművesítés kötelezettségét 
a tulajdonosoktól. Ez a jelzá-
loggal terhelt telkek értékesít-
hetőségére ugyan jó hatással 
volt, de a tényleges probléma 
megoldásához nem nagyon vitt 
közelebb.

A lényeg: a tárgyalásokon el-
hangzott és az írásban kapott 
információk alapján felvázol-
tunk egy transzparens megol-
dást, amely reményeink szerint 
az érdekelt tulajdonosok szá-
mára is elfogadható lesz, és ami 
mentén a fejlesztés befejezhe-
tő. Hamarosan megkezdődnek 
ennek részleteiről az egyezte-
tések az érdekeltekkel.

Néhány egyszerű, mondhat-
ni triviális alapelvet szeretnék 
most megosztani, amely kijelöli 
a kompromisszumkeresés ke-
reteit: 

– A faluban élők adóforintjait 
az önkormányzat nem kívánja a 
lazaréti telkek fejlesztésére for-
dítani, ez a 2004-es megállapo-
dás értelmében a tulajdonosok 
feladata és költsége.

– Önkormányzatként nem fo-
gunk igazságot tenni a felek kö-
zötti vitákban, ez a bírói testü-
letek feladata. Mindenkit arra 
kérünk azonban, hogy legyen 
az új önkormányzat partnere a 
megoldáskeresésben.

– Jelenleg már nincs olyan 
megoldás Lazarét vonatkozá-
sában, ami az önkormányzat 
szerepvállalása nélkül lenne 
elképzelhető. Az önkormányzat 
ezzel együtt maximális pártat-
lansággal, közös vagyonunk 
védelmét azonban folyamato-
san szem előtt tartva jár el az 
ügyben.

– Az önkormányzati képvi-
selőknek és Tömöri Balázs pol-
gármesternek soha nem volt és 
jelenleg sincsen érdekeltsége 
Lazaréten.

– A fejlesztést teljes transz-
parencia mellett kell befejezni, 
ami magában foglalja az aján-
latkérések, szerződések és kifi-
zetések teljeskörű publikálását.

– Az önkormányzatot közbe-
szerzési kötelezettség terheli, 
ami drágító tényező.

– Az elmúlt években nem-
csak az ingatlanok ára, hanem a 
munkadíjak is jelentősen meg-
emelkedtek.

– A közvilágítás kiépítése és 
az utak járhatóvá tétele sürgős 
feladat, de a szilárdburkola-
tú utak kialakításának csak a 
terület 80%-os beépítettsége 
mellett van létjogosultsága.

– Meg kell oldanunk, hogy 
az úgynevezett „fejlesztésre 
leadott”, valójában osztatlan 
közös tulajdonba került telkek 
ténylegesen felhasználható fe-
dezetet képezzenek a jövőbeni 
infrastrukturális fejlesztésekre.

Eddig tartana az írásom hiva-
talos része, mert a faluújság ke-
retei nyilván nem alkalmasak a 
részletes számítások és javasla-
tok ismertetésére. És ezeknek 
nem is itt van a helyük. 

Az elmúlt hetek történései, 
a koronavírus-járvány azon-
ban sajátos fénybe helyezték 
az amúgy is tanulságos törté-
netet, ami talán mindannyiunk 
számára tartogat megfonto-
landó dolgokat. Érdemes ezért 
egy kicsit ellamentálni ezeken, 
úgyis a nap nagy részét a négy 
fal között vagyunk kénytelenek 
eltölteni.

Elvált ember vagyok. Válá-
som kezdetén egy falubeli – 
már korábban elvált – kedves 
ismerősöm tanácsát kértem 
azzal kapcsolatban, hogy mit 
tegyek, mit tart a legbölcsebb 
útnak ebben a helyzetben. El-
mondta, hogy ő sajnos az ügy-
védei tanácsára évekig peres-
kedett, míg végül anyagilag, 
lelkileg, minden szempontból 
sokkal rosszabbul jött ki a do-
logból, mint ha elfogadta volna 

volt felesége legelső ajánlatát. 
Azt mondta, így utólag már lát-
ja: mindössze egyetlen igazán 
jó tanácsot kapott egész idő 
alatt, ami így hangzott: „a leg-
rosszabb kompromisszum is 
jobb, mint a legkiválóbb bírói 
ítélet”. 

Nos, én ezt a gondolatot meg-
őriztem magamban, és nem 
bántam meg. A mai napig hálás 
vagyok érte. Ahogy a válásnál 
a közös gyerekek, a Lazarét 
esetében a közös cél, a meg-
oldandó közös feladatok, sőt 
a közös lakóhely mind olyan 
fontos, megkerülhetetlen kö-
telékek, amik láthatatlan szá-
lakkal kötik össze az érintett 
tulajdonosokat. Sőt valójában 
többé-kevésbé minden itt élő 
ember érintett. Márpedig nem 
mindegy, hogy milyenek ezek 
a szálak, mert a szociális kap-
csolataink minősége messze 
a legfontosabb tényező, ami a 
boldogságérzetünket és egész-
ségünket meghatározza. 

Aki kételkedik ebben, annak 
javaslom meghallgatni Robert 
Waldinger harvardi professzor 
„Mitől lesz jobb az életünk?” 
című előadását, amely a világ 
egyik leghosszabb, 75 éven át 
zajló tudományos vizsgálatá-
nak eredményeit foglalja össze. 
Ebből idézek egy gondolatot: 
„Az egyértelmű üzenet, ami a 
75 év alatt kikristályosodott, 
ez: a jó kapcsolatok őrzik meg 
a boldogságunkat és az egész-
ségünket”.

Nota bene, az elmúlt hetek 
történései egyik pillanatról 
a másikra különös, szokat-
lan megvilágításba helyezték 
megszokott életünket. Ahogy 
az erős, súrló fénnyel meg-
világított fehér falon élesen 
kirajzolódnak a felület addig 
láthatatlan tökéletlenségei, úgy 
rajzolódik ki előttünk nyersen 
és egyértelműen a zsúfolt in-
tenzív osztályok, üres közterek 
képei által, hogy valójában mi-
lyen törékeny is az ember, és 
mennyire nem mindegy, hogy 
mivel töltjük azt a kevés időt, 
ami megadatott.

Érdemes a fentiek tudatában 
és szellemében nekifutnunk az 
előttünk álló feladatoknak...

Dömötörfy Zsolt képviselő írása a falu egyik régóta problémás 
fejlesztési területének, Lazarétnek a jelenéről és jövőjéről, 

illetve a cselekvést meghatározó elvekről. 

Lazarétről, kicsit másképp
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A pilisborosjenői civil egyesü-
letek, csoportok támogatásá-
ra kiírt pályázaton nagy örö-
münkre idén 15 pályázó indult. 
A beérkezett pályázatok elbírá-
lására a civil rendeletben rög-
zített szempontok alapján tett 
javaslatot a Humán Bizottság. A 
pályázatok többségét kategóri-
ákba soroltuk, amelyeket egy-
forma mértékben javasoltunk 
támogatni. Ennek értelmében 
például külön kategóriába ke-
rültek az egyes csoportok sok 
falubelit érintő rendszeres 
programjai és külön kategóri-
ába az egyszeri rendezvények. 
Néhány pályázatot jellegüknél 
fogva nem tudtunk kategorizál-
ni, ezek egyedi elbírálásban ré-
szesültek. Fontos hangsúlyoz-
ni, hogy a civil szervezeteket 
konkrét célok megvalósításá-
ban támogatja az önkormány-
zat, ez minden pályázat elbí-
rálásánál alapvető szempont 
volt. A mindennapi működés 

teljes finanszírozására kizáró-
lag olyan egyesületek kapnak 
támogatást, amelyek alapvető 
feladatot vállalnak át az ön-
kormányzattól, ilyen szervezet 
például a tűzoltó és a polgárőr 
egyesület. 

A kormány március 11-én 
veszélyhelyzetet hirdetett ki a 

koronavírus-járvány terjedésé-
nek megakadályozása érdeké-
ben. Az új helyzet alapvetően 
megváltoztatta úgy a pilisbo-
rosjenői lakosok hétköznapjait, 
mint a civil csoportok, egye-
sületek működését. Az általá-
nos iskolában digitális oktatás 
várható a tanév végéig, az óvo-

dák szünetelnek, a sok nézőt, 
érdeklődőt vonzó rendezvé-
nyeket és programokat pedig 
a veszélyhelyzet megszűnéséig 
nem lehet megtartani. A kor-
mányrendelet miatt a polgár-
mester és a képviselő-testület 
újragondolta a civil csoportok 
támogatását is. Az a döntés 

született, hogy a rendkívüli 
időszakban az önkormányzat a 
helyhatóság alapvető feladatait 
átvevő és ellátó szervezeteken 
kívül csak olyan célmegvaló-
sítást támogat, amely az egész 
falu javát szolgálja ebben a 
rendkívüli helyzetben is, és 
emberi kontaktussal nem jár. 

Amint a veszélyhelyzet meg-
szűnik, az önkormányzat újra 
pályázatot ír ki.

Veszélyhelyzetben a települé-
si önkormányzat képviselő-tes-
tületének feladat- és hatáskö-
rét a polgármester gyakorolja. 
Így Tömöri Balázs polgármes-
ter a Humán Bizottsággal és a 
képviselő-testülettel egyezte-
tett a kialakult helyzetről, és a 
civil szervezetek támogatásáról 
a következő határozatot hozta: 

„1. Mivel az új koronaví-
rus okozta gazdasági hatások 
egyelőre beláthatatlanok, az 
önkormányzat költségvetését 
a helyzet stabilizálódásáig nem 
terheljük a civil csoportok tá-
mogatásával. Kivételt képez-
nek ez alól azok a szervezetek, 
amelyek alapvető feladatot vál-
lalnak át az önkormányzattól. 

2. Ezek alapján Pilisborosje-
nő Polgárőr Egyesület részére 
2020. évi önkormányzati tá-
mogatás jogcímen 1 900 000 
Ft-ot, Pilisborosjenő Weindorf 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület ré-
szére 2020. évi önkormányzati 
támogatás jogcímen 2 470 000 
Ft-ot biztosítok. A támogatás 
feltétele volt, hogy a támogatott 
szervezetek az előző évi támo-
gatásukkal szabályosan és idő-
ben elszámoltak, beszámolóju-
kat szabályosan közzétették. 

3. Ha egy civil csoport a falu 
számára értékes és hasznos 
feladatot végez a kialakult ve-
szélyhelyzetben is, kaphasson 
támogatást, havonta rendsze-
resen ismétlődő tevekénység 
esetén, mindig a következő hó-
napra, egyedi kérelemre, külön 
elbírálást követően.

4. A veszélyhelyzet el-
múltával és a gazdasági helyzet 
stabilizálódása után a képvise-
lő-testület állapítsa meg újra, 
hogy milyen mértékben nyújt-
ható támogatás a civil csopor-
toknak és írjon ki új pályázatot 
az év hátralévő részére.

5. A megítélt támogatá-
sokról és visszatartásokról, va-
lamint a pályázat egy részének 
későbbre halasztásáról a pol-
gármester értesítsen minden 
pályázót.”

A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet 
alapvetően befolyásolja az egyes önkormányzati döntések 
végrehajtását. Ez érintette a civil csoportok tervezett támo-
gatását is. Bozsódi Borbála, a Humán Bizottság elnöke fog-
lalta össze a pályázat előzményeit és az új döntés hátterét.

Újratervezett civil 
támogatások

Most olyan egyesületek kapnak tá-
mogatást a mindennapi működés teljes  
finanszírozására, amelyek alapvető feladato-
kat vállalnak át az önkormányzattól

„

Munkában a pilisborosjenői polgárőrök

Bizottságok
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Köz-ügyek

LEGSZEBB KONYHAKERT VERSENY 
– VETEMÉNYEZZ OTTHON!

Pilisborosjenő önkormányza-
ta csatlakozott a Magyaror-
szág legszebb konyhakertjei 
országos programhoz. A helyi 
kategória-győztes kerteket 
a „Magyarország legszebb 
konyhakertje” országos díj-
ra nevezzük. Így az önkor-
mányzat keresi a falu legren-
dezettebb, legimpozánsabb 
kiskertjét. Vágjon bele most 
konyhakertje megszépítésé-
be, új veteményeskert kiala-
kításába! A kategóriánkénti 
első három helyezett díjat 
kap.

Három kategóriában le-
het indulni: mini (50 négy-
zetméter alatt), normál (50 
négyzetméter felett), zártkert 
(gyümölcs/zöldség/vegyes), 
Valamint különdíj a 18 év 
alattiaknak.

Az elbírálás szempontjai: 
A kertben minimum 5 kü-

lönböző konyhakerti növény 
termesztése történjen. A meg-
művelt terület legyen ötlete-
sen kialakított, szép, megfele-
lően gondozott, gyommentes 
és hasznos. A kert rendezett 
környezetben helyezkedjen 
el. A megtermelt zöldségek/
gyümölcsök minősége meg-
felelő legyen. Előnyt élvez az 
öko/bio módszerek alkalma-
zása, ha a kert madárbarát 
kert kialakítása (van benne 
madáretető, -itató és -odú), 
ha a kertben minél többféle 
fűszer- és gyógynövény talál-
ható, és a kertművelő minél 
több talajkímélő művelési, 
védekezési, vízgazdálkodási 

módszereket alkalmaz (tá-
panyag-utánpótlás szerves, 
természetes talajjavító anya-
gokkal, pl. riolittufával, kom-
poszttal, öntözésnél csator-
na/esővíz használata stb.). 
Vegyszerhasználat esetén kö-
telező a naprakészen, szabá-
lyosan vezetett permetezési 
napló. 

Vetőmagra vagy palántára 
van szüksége? Beszerzés előtt 
egyeztessen velünk a 06-20-
803-9122-es telefonszámon! 
A nevezéseket a   programok@
pilisborosjeno.hu e-mail címre 

várjuk (név, cím, telefonszám 
és a kategória megadásával), 
vagy telefonos bejelentke-
zéssel a 06-20-803-9122-es 
telefonszámon. Jelentkezési 
határidő: 2020. május 15. A 
fővédnök: Dr. Rodics Katalin, 
a termesztett növények sok-
féleségével foglalkozó kuta-
tó-biológus, agrár-természet-
védelmi szakember. Zsűrizés: 
június első hetében szakmai 
zsűri által; a pontos időpont-

ról értesítjük a nevezőket. A 
pilisborosjenői forduló ered-
ményhirdetése 2020. június 
10-én, az országos forduló 
2020 augusztusában várható.

PILISBOROSJENŐ FÉL ÉVSZÁZADA 
– MESÉLD EL ÍRÁSBAN!

Mi történt az elmúlt 50 év-
ben Pilisborosjenőn? Mesélje 
el saját történetét! Mikor ke-
rült ide a községünkbe, akkor 
mit látott, tapasztalt? Milyen 
programokon vett részt, mi-
lyen eseményekre emlékszik? 
Van-e fényképe az ott készült 
történésekről? Írjuk meg 
együtt az elmúlt fél évszázad 
történetét!

Május végén szeretnénk 
összegyűjteni és összeren-
dezni a megírt emlékezéseket 
a helyi könyvtárban. Ameny-
nyiben lehetőség nyílik, szán-
dékunkban áll kiadványként 
is megjelentetni a megírt tör-
téneteket. A fotókból pedig 
ősszel egy kiállítást rendez-
nénk! 

Kapcsolatfelvétel: Bereczki-
né Szendrey Éva művelődési-
ház-vezető, 06-30-596-7573, 
pbjmuvhaz@gmail.com

Témaötletek:
Pilisborosjenő kedvenc sü-

teményei. Milyen volt az óvo-
da 50 évvel ezelőtt? Milyen 
ma? Az Iskola utca 2. szám 
alatti ház története. A temető 
régen és most. Milyenek vol-
tak a búcsúk? Voltak bálok? 
Hol? Mennyi? Hány bolt volt? 
Hány kocsma és szakkereske-
dés működött? Hogyan nézett 
ki egy utca 50 éve és hogyan 
most? Milyen volt a terme-

lőszövetkezet? Bedolgozói 
munkák az elmúlt fél évszá-
zadban. A Fő utcán milyen 
szolgáltatók voltak? A mozi 
története. Sportélet a falu-
ban. A lovak és a lovagoltatás. 
Milyen állatokat tartottak és-
mennyit? A két falu különvá-
lása. A szőlők újratelepítése. 
A buszforduló kialakulása. A 
játszótér kialakulása. Az ön-
kéntes tűzoltóság évtizedei.

PILISBOROSJENŐ ÍZEI – GYŰJTSÜK 
ÖSSZE A FALU RECEPTJEIT!

Mit főztek a pilisborosje-
nőiek az elmúlt száz évben, 
és mit főznek ma? Hétköz-
napi és ünnepi ételeinkből 
melyek kerülnek napjaink-
ban is az asztalra, és milyen 
régi receptkincseket őriznek 
nagymamáink jegyzetei? Ál-
lítsuk össze közösen a falu 
receptgyűjteményét! Várjuk 
a hagyományos családi recep-
teket, a bevált konyhai prakti-
kákat, a befőzés és savanyítás 
helyi fortélyait! 

Fényképeket is gyűjtünk. 
Várjuk a főzés folyamatáról 
és az elkészített ételekről, a 
helyi éttermekről és a falusi 
kulináris rendezvényekről 
készült fényképeket! Aki tud-
ja, digitálisan küldje el ezeket a 
programok@pilisborosjeno.
hu e-mail címre, vagy hívja a 
06-20-803-9122-es telefon-
számot. 

A recepteket mindenki örö-
mére közzétesszük a falu hon-
lapján, és a jövőben tervezzük 
egy helyi szakácskönyv kiadá-
sát is. 

Szeretnénk mindenkit bá-
torítani, hogy ragadjon tollat 
és egyedi füzetben gyűjtse 
össze és tegye közkinccsé csa-
ládi receptjeit! 

Füzetet igényelni és az el-
készült gyűjteménnyel beje-
lentkezni Komlós Erzsébetnél 
a 06-20-274-1336-os telefon-
számon vagy a pbjnyugdijas-
klub@gmail.com e-mail címen 
lehet. Aki digitálisan szeretné 
beküldeni a gyűjteményét, a 
megadott e-mail címre küldje 
el!

Pilisborosjenő Önkormányzata

Pilisborosjenő Önkormányzata a koronavírus-járvány miatti 
otthoni kényszerpihenő idejére is szeretné – a faluközösség 

számára is hasznos – tevékenységre buzdítani a lakókat. 

Hasznos közösségi 
tevékenységek otthonra

Szépítsék a konyhakerteket!
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A Hírmondó előző számában 
beszámoltunk a régi iskola 
(képünkön) hasznosításá-
ról tartott falufórumon el-
hangzottakról: mint kiderült, 
az ingatlan egyik részében 
a Pilisborosjenői Waldorf 
Egyesület létesítene iskolát, 
míg a másik részében kö-
zösségi célú kulturális tevé-
kenységek kapnának helyet 
a Faluház-koncepció 
jegyében, és mindkét 
kezdeményezés meg-
férne egymás mellett.

A február 23-i ese-
mény után pedig a 
szándékból döntés lett. 
A vírusjárvány miat-
ti eljárásrend szerint 
a képviselő-testület 
nevében eljárva, de a 
testületi tagok egyetér-
tésével a polgármester 
úgy döntött, hogy egyrészt 
a Reichel József Művelődési 
Ház és Könyvtár intézményt 
átköltöztetik a régi iskola 
épületébe, másrészt a Pilisbo-
rosjenői Waldorf Egyesület-
nek bérbe adják az ingatlan 
emeletének és udvarának a 
működési engedély megszer-
zéséhez szükséges nagyságú 
részét Waldorf-iskola léte-
sítésére, ötéves határozott 
időtartamra. A határozat 
szerint a bérleti szerződés 
időtartama alatt a felmenő 
rendszerben bővülő iskola a 
tényleges működéséhez szük-
séges emeletrészt kizárólago-
san használja, míg az iskola 
működéséhez nem szükséges 
emeleti helyiségeket, illetve 
az alsó szint helyiségeit az ön-

kormányzat a Faluház-kon-
cepció megvalósítására hasz-
nosítja. 

Eddig a száraz tények. 
Buzás István képviselő sze-
rint mindkét fél számára 
megfelelő döntés született. 
Mint mondta, az önkormány-
zatnak azért előnyös ez a 
megoldás, mert nem kellett 
rövid idő alatt az egész ingat-

lan hasznosításáról dönteni, 
az ötödik év végére pedig a 
Faluház-koncepcióban el-
képzeltek is létrejöhetnek. 
Ugyanis, mint megjegyezte, 
a Faluházba tipikusan olyan 
funkciókat javasolt a lakosság 
az ötletbörze során, amely 
egy művelődési intézmény 
profiljába illik. Hozzátette, az 
önkormányzat és kultúrház 
jelenlegi közös „otthonából” 
utóbbi egy tágasabb, mél-
tóbb, minőségibb környe-
zetbe kerül ezzel. Úgy vélte, 
emellett az sem elhanyagol-
ható, hogy a Waldorf-iskola 
révén bevételhez jutnak: mi-
vel a határozat szerint okta-
tási tevékenység végzése 50 
százalékos kedvezményes 
bérletidíj-fizetést tesz lehető-

vé, így az egyesület a használt 
négyzetméterek után 600 és 
1000 forint közötti összeget 
utal majd át. (A részleteket a 
felek a lapzárta után megkö-
tött bérleti szerződésben rög-
zítették – a szerk.) 

Buzás István elmondta, ah-
hoz, hogy az épületbe költö-
zés lehetővé váljon, bizonyos 
állagmegóvási és szerkezet-

javítási munká-
latokat el kell 
végezni, ami az 
önkormányzat 
számára né-
hány milliós 
kiadást jelent. 
Emellett pedig a 
földszinti kony-
hát is üzembe 
kell helyezni, 
aminek milliós 
költségeit pedig 

a Waldorf-egyesület állja.
A képviselő ezúton is igye-

kezett eloszlatni az év eleje 
óta a faluban terjedő plety-
kát: az ingatlant nem játszot-
ták az egyesületnek, azt öt év 
után nem kebelezi be!

– A megegyezés vállalható 
kompromisszum a részünk-
ről is, hiszen az „együttélés” 
évekig működőképesnek tű-
nik – összegezte a végered-
ményt Verba Judit, a Pilisbo-
rosjenői Waldorf Egyesület 
elnöke. 

Mint mondta, az első tan-
évben – a kiszolgáló helyisé-
geket is beleértve – hét helyi-
séget vesznek igénybe, aztán 
egyre többet. A szerződés le-
jártáig vennék birtokba a tel-
jes emeletet, de ekkor is lehet 

majd az iskolaműködéssel 
összeegyeztethető tevékeny-
ségekre délutánonként helyi-
séget foglalni. A most birtok-
ba veendők közül néhányat 
saját iskolai igényeik szerint 
átalakítják, ennek költségeit 
viselik. Úgy vélte, az iskola-
alkalmassá-tétel mintegy tíz-
milliós beruházási költséget 
jelent az egyesület részéről. 

És ő is megerősítette, amit 
Buzás István mondott: az öt 
év elteltével a felső szintet 
átadják az önkormányzatnak, 
illetve a művelődési háznak. 
Ugyanakkor már most el-
kezdenek gondolkodni azon, 
hogy a bérleti szerződés le-
jártát követően hova költöz-
zenek.

Felvetettük Verba Juditnak: 
ha lenne Waldorf-iskolának 
alkalmas másik telek, illetve 
épület a faluban, akkor az in-
tézmény maradna-e Pilisbo-
rosjenőn?

– Természetesen szeret-
nénk, ha itt maradna az isko-
la. Mi ugyanis eleve a falunak 
szántuk! Hiszen egy ilyen is-
kola számos értéket ad a te-
lepülésnek, gazdagabbá válik 
tőle, másrészt az jó az itt élő 
gyerekeknek is, mert nem 
kell máshova menniük, és a 
megszokott környezetben fej-
lődhetnek lelkileg és szelle-
mileg egyaránt. De már most 
elkezdtünk komolyan gondol-
kodni a B-terven – mondta. 
– Az alapító családok túlnyo-
mó többsége pilisborosjenői, 
és továbbra is azt gondoljuk, 
hogy ideális a gyerekeknek és 
a falunak is egy ilyen termé-
szetközeli iskola. Továbbra 
is nyitottak vagyunk minden 
együttműködésre, és a falu 
élő részévé szeretnénk tenni 
az iskolát. 

Azt Buzás István még meg-
jegyezte, hogy az egyezség jó 
kezdet, ám a Faluház-koncep-
ció véglegesen akkor valósul-
hat meg, ha elfogadott lesz 
a faluközpont-stratégia is, 
hiszen előbbi ennek szerves 
része, az ebben megfogalma-
zandó célokhoz kell illeszked-
nie a régi-új művelődési ház-
ban folyó tevékenységnek.

                 (raffai)

Megférnének egymás mellett az iskolában – írtuk egy 
hónappal ezelőtt a régi iskola hasznosítására pályázók 

együttműködési hajlandóságáról. Azóta eldöntetett: 
az ingatlanban együtt működhet a Waldorf-iskola 

és az átköltöző művelődési ház.  A „házasság” öt évre szól.

Mindenkinek előnyös 
az együttélés

Köz-ügyek
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Köz-ügyek

Szeretném ismét megköszön-
ni a szülőknek az eddigi segít-
séget! A jelenlegi helyzetben 
nagyon fontos, hogy gyerme-
keink napjai a lehető legszer-
vezettebben folytatódjanak, 
hogy energiáikat és figyel-
müket a tanulásra fordítsák, 
és ebben minden támogatást 
megkapjanak. Ennek fenntar-
tása közös érdekünk, amely-
hez további kitartásukat és 
együttműködésüket kérem. 
Egyúttal tájékoztatom Önö-
ket, hogy a jövőben is igyek-
szem beszámolni a tapasz-
talatokról és a legfontosabb 
tudnivalókról.

A bejelentés utáni hétvégén 
a pedagógusok tájékozód-
tak, módszertani ajánlásokat 
kerestek, készültek. A hét-
fői értekezleten megegyezés 
született arról, hogy a Goog-
le Classroom rendszert fog-
juk bevezetni, mert annak 
használata és felhasználása 
a legegyszerűbb és a legha-
tékonyabb. Kedden már ad-
tunk ki feladatokat annak 
érdekében, hogy a folyamatos 
tanulást-tanítást biztosítsuk. 
Célunk, hogy tanítványaink 
eredményesen zárják le a 
tanévet.

Tudjuk, hogy finomításra, 
fejlődésre lesz szükség. Azzal 
is tisztában vagyunk, hogy az 
átállás a tanulókat új helyzet 
elé állította, a családok egy 
részének pedig gondot oko-
zott. Ennek érdekében arra 
törekszünk, hogy minél keve-
sebb feladatot adjunk ki. Úgy 
láttuk, hogy többen gyorsan 
átálltak az új rendszerre, de 

vannak még pontosításra 
szoruló kérdések. Több szü-
lői jelzést kaptunk, ezeket 
köszönjük, mert ezek isme-
retében tudunk teljes képet 
kapni.

Célunk volt, hogy a Class-
room mellett bevezessünk 
egy olyan rendszert is, ame-
lyen a gyerekek látják-hallják 
egymást, tudjanak beszél-
getni, sőt ezen keresztül ma-
gyarázzunk tanárként, hall-
gassuk meg kérdéseiket és 
válaszoljunk azokra. Ennek 
érdekében a pedagógusok 
egy távképzésen vettek részt, 
így a 2-3. héten bevezetésre 
került a Zoom rendszer. 

Nincs két egyforma visz-
szajelzés, van, aki több fela-
datot igényelne, van, aki még 
csak a héten oldotta meg a 
laptop kölcsönzését, van, aki 
komoly napirend szerint vi-
szi a napokat, van, aki végre 
elkezdett olvasni, és sorolhat-
nám. Elindult a zenei tagozat 
is már a második héten, ott 
Skype-on keresztül lehet fej-
lődni. A mozgás, a sportolás 
érdekében videókat osztunk 
meg a honlapunkon és Face-
book-oldalunkon, a cél, hogy 
velünk együtt az egész család 
mozogjon.

Az iskola honlapjára feltölt-
jük az iskolapszichológus és a 
szociális segítő javaslatait. A 
fejlesztő gyógypedagógusok 
elkezdték az egyéni segítést, 
a napközisek segítik a tanítók 
munkáját és hasznos szabad-
idős foglalkozásokat, ötlete-
ket osztanak meg.

Tudom, ez így most soknak 

hangzik, hiszen minderről 
a szülő kap sms-t, felada-
tot és kérést. Új helyzet van, 
nem könnyű helyzet, ehhez 
próbál most alkalmazkodni 
minden gyerek, pedagógus 
és szülő. Pedagógusaink arra 
törekszenek, hogy ne csak az 
órákat tartsák meg, hanem 
nagy hangsúlyt szeretnének 
fektetni a személyes kapcso-
lat ápolására, a közösségek és 
az osztályok egyben tartására 
is. Mindig a megoldáson dol-
gozunk, keressenek bizalom-
mal! Vigyázzanak magukra és 
egymásra is! Kitartás!

ISKOLAI BEIRATKOZÁS

A veszélyhelyzetre tekintet-
tel a 2020/2021. tanítási évre 
való általános iskolai beirat-
kozás – az EMMI határozata 
alapján – a következő: 

A Pilisborosjenői Német 
Nemzetiségi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Isko-
la 2020. április 28-ig felve-
szi a körzetébe tartozó azon 
gyerekeket, akikről nem ér-
kezik visszajelzés, hogy más 
általános iskola felvette, és 
erről írásban tájékoztatta az 
iskolánkat. A szülők postai 
úton kapnak visszajelzést a 
felvételről. Az iskola honlap-
járól (iskola.pilisborosjeno.
hu) letölthető adatlapokat és 
nyilatkozatokat kérjük május 
10-ig kitöltve visszaküldeni 
az iskola@altisk-pbjeno.suli-
net.hu e-mail címre, vagy pos-
tán, ajánlott levélként feladva.

Kérjük azokat a pilisboros-
jenői szülőket, akik körzete-

sek, de nem kapnak május 
10-ig értesítést a gyermekük 
felvételéről, jelezzék azt a 06-
20-534-2693-as telefonon! 
A körzeten kívüliek 2020. 
április 6-től 24-ig adhatják 
le a szándéknyilatkozatukat 
e-mailben, vagy postai úton. 
A körzetünkbe nem tartozó 
gyerekek felvételéről 2020. 
május 21-ig döntünk. Erről 
írásban fogjuk értesíteni az 
érintett családokat és a gyer-
mek kötelező felvételét bizto-
sító iskolát.

Az óvodában maradó gyer-
mekekről kérjük a szak-
szolgálattól kapott szak-
véleményt megküldeni az 
iskola@altisk-pbjeno.sulinet.
hu. címre.

Kérdéseiket az alábbi el-
érhetőségeken tehetik fel: 
06-30-599-8853; 06-20-534-
2693; iskola@altisk-pbjeno.
sulinet.hu

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
A koronavírusra való tekin-

tettel az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma a 2020/2021. 
nevelési évre történő óvoda 
beiratkozás kizárólag on-
line formában oldható meg. 
A Pilisborosjenő Mesevölgy 
Óvodába az óvodaköteles 
gyermekek beíratását 2020. 
április 19-ig tehetik meg. 
Óvodaköteles az a gyermek, 
aki 2020. augusztus 31-ig 
betölti a 3. életévét. Szabad 
helyek függvényében felve-
hető még az a gyermek, aki a 
beíratást követő fél éven belül 
tölti be a 3. életévét.

Az alábbi QR kódról le-
tölthető adatlapot szíves-
kedjenek kitölteni, az aláb-
bi dokumentumok fotózott 
vagy beszekennelt képével 
együtt: a gyermek(ek) szüle-
tési anyakönyvi kivonata(i), a 
gyermek(ek) lakcímkártyája, 
a gyermek(ek) TAJ kártyája. 
A következő címre küldjék el: 
ovoda.pilisborosjeno@gmail.
com

Március 16-tól az iskolákat digitális oktatás bevezetésére 
kötelezték. Dienes Dóra, a Pilisborosjenői Német Nemzetiségi 

Általános Iskola és AMI intézményvezetője az eltelt időszak 
tapasztalatairól számolt be az iskola weboldalán, amelynek 

kivonatos változatát itt is közöljük.

„Mindig a megoldáson 
dolgozunk”
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A koronavírus-járvánnyal 
kapcsolatos kormányrende-
letek alapján hozott helyi in-
tézkedések értelmében több 
tervezett német nemzetiségi 
önkormányzati esemény is 
elmarad. Így szünetel a sváb 
főzőklub, továbbá – bár a 
Hírmondó is beharangozta – 
nem kerül sor április 17-én 
Marchut Réka történésznek 
a helyi svábok második világ-
háború utáni kitelepítéséről 
szóló előadására, és az április 
26-i kitelepítési megemléke-
zés is csupán csendes, koszo-
rúzással kísért főhajtás lesz 
műsor, beszédek és résztve-
vők nélkül. 

Hogy ez a sokak számára 
fontos dátum mégse múljon 
el a kegyelet gesztusa nél-
kül, itt a Hírmondóban adjuk 

közre Szegedi Ferenc önkor-
mányzati elnök ez alkalomra 
írott beszédét.

„Engem ért az a megtisztel-
tetés, hogy a Pilisborosjenői 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat nevében ünnepi 
beszéddel emlékezzek meg a 
74 évvel ezelőtti kitelepí-
tésről. Már 74 éve annak, 
hogy Pilisborosjenő lakos-
ságának több mint 80 szá-
zalékát erőszakkal kitele-
pítették, elvették házukat, 
földjeiket, múltjukat és 
hazájukat.

1946. április 27-én, egy 
szombati napon indult el a 
kitelepítendők első csoportja, 
és az ürömiek második cso-
portjával együtt közös vonat 
várta őket Solymár vasútállo-
másán, ahol marhavagonok-

ba vagonírozták be őket. A 
második csoport május 2-án 
indult el a nagykovácsiakkal 
együtt ugyancsak Solymárról, 
ugyanolyan embertelen kö-
rülmények között.

Hetvennégy év az több, 
mint két emberöltő. Többször 
és több helyütt hallani, hogy 
nem kell már erről beszélni, 
meg kell békülni, el kell fe-
lejteni az egészet, mint egy 
 rossz   emléket. 

Én azonban sokakkal együtt 
úgy gondolom, hogy – bár 
meg kell bocsátani azoknak, 
akik ezt a szörnyű bűnt elkö-
vették –, elfelejteni az elűzést 
sohasem szabad. Nem szabad 
elfelejteni, mert azok, akiket 
elűzetek, akik jogtalanul ha-

zátlanok lettek, sosem fogják 
ezt elfelejteni.

Koszorúzásunkkal em-
lékezzünk és tisztelegjünk 
mindazoknak, akik már nem 
élnek és nem szeretett szülő-
földjükben nyugszanak!”

„Ich habe die Ehre, im Na-
men der Deutschen Selbst-
verwaltung der Gemeinde 
Weindorf, der vor 74 Jahren 
geschehenen Vertreibung mit 
einer Festrede zu gedenken. 
Es ist 74 Jahre her, dass mehr, 
als 80% der Bewohner in We-
indorf gewaltsam ausgesie-
delt wurden, und ihnen ihre 
Häuser, Felder, Vergangenheit, 
und Heimat weggenommen 
wurden.

Am 27. April 1946, an einem 
Samstag fuhr der erste Teil der 
ausgesiedelten aus Weindorf 
und der zweite aus Irm zum 
Bahnhof nach Schaumar, wo 
bereits der aus Viehwagons 
zusammengesetzter Zug war-
tete. Der zweite Transport fol-
gte mit Landsleuten aus Nagy-
kovácsi am 2. Mai, ebenfalls 
von Schaumar unter gleichen 
unmenschlichen Umständen.

74 Jahren, die bedeuten 
schon mehr als 2 Generatio-
nen. Man kann öfter und am 
mehreren Orten hören, dass 
man darüber nicht mehr sp-
rechen soll, dass man ver-
söhnen soll, dass man alles 
vergessen soll, als es nur eine 
schlechte Erinnerung wäre. 
Ich persönlich denke mit An-
deren so, dass man diejenigen 
die diese schreckliche Schuld 

begehen haben-vergeben 
soll, aber die Vertreibung 
darf nicht vergessen wer-
den. Es darf nicht vergessen 
werden, weil die Leute, die 
vertrieben wurden, die un-
gerecht heimatlos wurden, 
können das nie vergessen.
Mit unserer Kranzniederleg-

ung erinnern wir uns an jenen 
und erwiesen wir ihnen die 
Ehre, die nicht mehr im Leben 
sind und die nicht in ihrem He-
imatland zur ewigen Ruhe ge-
kommen sind!”

A Német Nemzetiségi Önkormányzat áprilisra és májusra 
tervezett programjai elmaradnak vagy elhalasztódnak. 

Szegedi Ferenc elnök a kitelepítési megemlékezésre 
tervezett beszédet az alábbiakban közöljük.

„Elfelejteni az elűzést 
sohasem szabad!”

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

Impresszum – Pilisborosjenői Hírmondó  

Marhavagonokba 
vagonírozták be őket

„

Soha el nem múló fájdalmas emlék a kitelepítés

Sváb-ügyek
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