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Célegyenesben a zebra
Mihálffy Attila, a Műszaki Bizottság  külső tagjának 

beszámolója az iskola előtti gyalogátkelő létesítéséről

Nehéz dolog a zebrával kap-
csolatos hírekről írni, mert 
általában az embereket egy 
dolog érdekli: mikor lesz már 
kész? Hogy pontosan mikor, 
azt most sem tudom, de a 
kivitelezés már ráfordult a 
célegyenesre. A tervezési és 
egyeztetési munkákra febru-
ár közepén került pont, ami-
kor a Magyar Közút, a Volán-
busz, az Elmű és még számos 
érintett fél által jóváhagyott 
tervek alapján a Pest Megyei 
Kormányhivatal megadta az 
építési engedélyt. Ez alap-
ján készült el áprilisban öt új 
közvilágítási oszlop, május 
folyamán pedig a zebrához 
kapcsolódó járdaszakaszok, 
útburkolati jelek, táblázások 
és legvégül maga a zebra fel-
festése is el fog készülni. 

Szeretném egy kicsit kitágí-
tani a képet, hiszen a zebra 
létesítésének célja az iskolá-
ba érkező gyerekek minden-
napi biztonságos közlekedé-
sének biztosítása, azonban 
a külterületre szorult iskola 
megközelítése több szem-
pontból sem alkalmas erre, és 
ennek csak egy eleme a zebra 
hiánya. A feladat nem ér vé-
get azzal, hogy a Fő út egyik 
oldaláról biztonságban átjut-
tatjuk a gyerekeket a másik 
oldalra, hanem a cél az, hogy 

a falu központi része és az 
iskola bejárati ajtaja között 
teremtsük meg a biztonságos 
közlekedést. Ennek az átfogó 
projektnek az első és legfon-

tosabb eleme az iskola előtti 
terület közvilágításának és a 
zebrának a kialakítása volt. 

Újra kellett gondolni az is-
kola udvarán való gyalogos 
közlekedést is, hiszen az isko-
lába érkező gyerekek jelenleg 
egy autóközlekedésre kiala-
kított bejáraton tudják meg-
közelíteni az iskolát, majd a 

parkolóba érve, az autófor-
galmat még egyszer keresz-
tezve jutnak el az iskola be-
járatáig. A zebra ezért olyan 
helyre kerül, hogy az úttesten 

átérve a gyerekek közvetlenül 
be tudjanak menni az iskola 
kertjébe a kerítésen kialakí-
tott új személybejáró kapun 
keresztül, ami a buszmegálló 
váróépülete és a kerítés sarka 
között valósul meg. 

A zebra azonban így el-
zárná a buszmegállónál lévő 
buszöböl bejáratát, ezért 

szükségessé vált a buszöböl 
áthelyezése a képen látható 
látványterv szerint. A járda 
átépítése és a buszöböl áthe-
lyezésének munkálatai alatt 
ideiglenes buszmegálló fog 
üzemelni a Fluart Kft. előtt. 
Ennek kiépítését az önkor-
mányzat végezte, a Volánbusz 
Zrt. előírásai és felügyelete 
mellett. Az építési munkák 
2-3 hét alatt befejeződnek és 
a zebra átadásra kerül, de a 
munka tovább folytatódik. 

A következő nagyobb lépés 
az iskolába vezető járda köz-
világításának kialakítása lesz, 
aminek a tervei a most kiépí-
tett öt közvilágítási oszloppal 
együtt elkészültek. Egyez-
tetés alatt van továbbá egy 
hátsó bejárat kialakítása az 
iskolához a Szajkó utca felől, 
hogy a Kevély-hegy oldalában 
lakók gyalogosan vagy bi-
ciklivel a Fő út elkerülésével 
tudjanak eljutni az iskolába. 
Remélem, hogy nemsokára 
ezzel kapcsolatosan is jó hí-
rekről számolhatok majd be.  
Végezetül hatalmas köszönet 
a tervezésben, beszerzések 
kiírásában és a szervezésben 
résztvevő falubelieknek, akik 
társadalmi munkában segí-
tettek és segítenek most is a 
falu ügyeiben.

Mihálffy Attila

A zebra olyan helyre kerül, hogy az úttesten átérve a gyerekek közvetlenül be 
tudjanak menni az iskola kertjébe (látványterv)
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Az európai uniós szabályo-
zás szerint Magyarországon 
mindenhol, így Pest megye 
igazgatási területen is szük-
séges egy olyan adatbázist 
felállítani, ami azt rögzíti, 
hogy hol és milyen vízkivé-
telt biztosító kutak vannak. 
A hazai vonatkozó jogszabály 
szerint az illetékes hatóság 
igyekszik a kutak adminiszt-
rálását segíteni, illetve bizto-
sítani. A törvényi rendelkezés 
alapján 2020. december 31-ig 
a vízgazdálkodási hatósági 
jogkörbe tartozó kutak víz-
jogi engedélyezési eljárásá-
val kapcsolatban kezdemé-
nyezett hatósági eljárásban 
felmerülő illeték, valamint 

igazgatási és szolgáltatási 
díjfizetési kötelezettség telje-
sítésétől, valamint a vízgaz-
dálkodási bírság megfizetésé-
től mentes minden bejelentés.

Pilisborosjenő önkormány-
zatának honlapjára felke-
rültek az adatbázisba való 
bekerülésre szolgáló kútbe-
jelentő lapok. Attól függően 
kell kitölteni valamelyik la-
pot, hogy valaki üzemeltetési 
és fennmaradási (a még nyil-
vántartásba nem vett kutak 
bejelentése), megszüntetési 
(kút szakszerű betemetése), 
vagy létesítési (új kút léte-
sítése: fúrása, ásása, egyéb 
technikai megoldás szerinti) 
eljárást kezdeményez. A tör-

vényi szabályozás értelmé-
ben a kutak típusától függően 
kell a bejelentést megtenni, 
illetve a szakmai dokumentá-
ciót összeállítani, és bizonyos 
esetekben nem lehet eltekin-
teni, a jogszabályban megha-
tározott kútfúró szakember 
ellenjegyzésétől sem. Akinek 
eljárásba való bevonása saj-
nos költséggel jár. 

Egyik telektulajdonos sem 
tehet arról, hogy a telkén rég-
ről van egy jogszerűen létesí-
tett kút. Ám igaz az is, hogy a 
tulajdonosnak a kötelezettsé-
gekért és a vagyonnal (értsd: 
kúttal) járó anyagi terhekért 
is helyt kell állnia. A kútnak 
szabályosnak, és műszakilag 

korszerűnek, megfelelőnek 
kell lennie.

Az önkormányzat annak ér-
dekében, hogy szabályozza a 
piaci szükség szerint kialaku-
ló szabad árat, valamint azért 
is, hogy a kútfúró szakembe-
rek ne a törvényi szükségletet 
kihasználva irreálisan magas 
árat állapítsanak meg, a do-
kumentációk összeállításáért, 
valamint annak ellenjegyzé-
séért igyekszik kútfúrással 
foglalkozó vállalkozók bevo-
násával egy ,,win-win” hely-
zetet megteremteni. Azaz a 
lakosság számára ajánlhat 
hozzáértő vállalkozásokat, a 
kútfúró szakember számára 
szakmai megrendeléseket.

Az önkormányzat ezen tö-
rekvése megvalósíthatná a 
lakosok számára a kutakkal 
kapcsolatos szakmai konzul-
tációt, illetve egy ütemezett 
munkavégzésben, elfogadha-
tó áron mindenki eleget te-
hetne az ingatlanán található 
kút bejelentésének. A hely-
hatóság által ajánlott kútfú-
ró szakember csak ajánlás, 
mindenki ahhoz a fordulhat, 
akiben meggyőződése szerint 
megbízik.

Pilisborosjenő Önkormányzata

Egy jogszabályi kötelezettség miatt a vízkivételt biztosító kuta-
kat hivatalosan is be kell jelenteni az illetékes hatóságnak. Ehhez 
kíván segítséget nyújtani az önkormányzat  például az eljáráshoz 

nélkülözhetetlen kútfúró szakember ajánlásával.

Segítség a kútbejelentési 
kötelezettség teljesítéséhez

Április végén befejeződött 
a Temető utca útburkolatá-
nak garanciális javítása, ami 
után az önkormányzat hiva-
talosan átvette a még 2016-
ban elkészült munkát, így 
megkezdődhet az utca forga-
lomba-helyezési eljárása. A 
2016. évi támogatás során az 
önkormányzat összesen 142 
699 147 Ft támogatást kapott. 
Ebből 26 millió forint elszá-
molásának feltétele a Temető 
utcára vonatkozó forgalom-
ba-helyezési engedély. Ha ez 
nincs, akkor nem csak 116,7 
millió forintot és kamatait, 
hanem a teljes 142,7 millió 
forintot vissza kell fizetni az 
állam részére. 

A Magyar Falu Program 
„Orvosi rendelők fejlesztése" 

alprogramjában az Egészség-
ház tetőterének beépítésére 
és felvezető lépcső kialakítá-
sára, valamint orvosi, védő-
női eszközök beszerzésére 
pályáztunk. Ha sikerül, újabb 
helyben elérhető egészség-
ügyi szolgáltatásokkal bővül-
het az Egészségház!

Sikerrel sürgettük a DM-
RV-t, hogy a fölösiszap tározó 
tisztítását soron kívül elvé-
gezze, mert az eredményes 
'Maradj Otthon!' kampány mi-
att megnövekedett lakossági 
szennyvízmennyiség olyan 
problémákat okozott, ami el-
szennyezte a patakot! A rövid-
távú megoldáshoz hozzájárul-
tak az érintett ürömi lakosok 
is, akik telefonhívásaikkal, 
leveleikkel jelezték a problé-

mát nekünk és a DMRV-nek 
is, amit nagyon köszönünk! A 
cég vezetésével tárgyalásokat 
kezdeményezünk a középtá-
vú és megnyugtató megoldás 
érdekében. Köszönjük, ha 
mindenki takarékosan bánik 
a vízzel!

A Falugondnokság dolgo-
zói a Volánbusz forgalom-
technikai munkatársainak 
előzetes információi alapján 
előkészítették a 840-es busz 
ideiglenes megállójának elő-
írt lelépőjét, kerekesszékes 
rámpával, murvával körbe-
rakva. Az ideiglenes buszmeg-
álló forgalomba állítása május 
11-re várható és előrelátható-
an június 30-ig lesz használat-
ban, amíg a buszöböl áthelye-
zése és engedélyezése tart.

A Zöld Bicske Kft. tájé-
koztatta önkormányzatun-
kat, hogy 2020. május 1-től a 
hulladékos közszolgáltatást 
Budakalász, Pilisborosje-
nő, Piliscsaba, Pilisszentke-
reszt, Csobánka, Pilismarót, 
Pilisjászfalu, Pilisszentiván 
településeken a dorogi Kom-
munál Junk Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. alvállalkozó be-
vonásával végzi. 

A hulladékos közszolgál-
tatásssal kapcsolatos prob-
lémáikat a jövőben tehát az 
alábbi elérhetőségeken tud-
nak bejelenteni: 

06-33-737-765 az alábbi 
időszakokban: Hétfő: 8-12, 
Kedd: 8-12 és 13-15:30, Csü-
törtök: 8-12 és 13-15:30, Pén-
tek: 8-11 között. Email-cím:
ugyfelszolgalat@kommunaljunk.hu

Hírek címszavakban
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Fókusz

Az előző Hírmondó megjelené-
sekor még abban reményked-
tünk, hogy a következő szám 
megjelenéséig változik a glo-
bális és hazai helyzet, s nem a 
koronavírus lesz az egyetlen, 
mindent felülíró téma. Most, 
a májusi szám nyomdába adá-
sakor még nagyon úgy tűnik, 
hogy sokáig meghatározó ma-
rad. Továbbra is legalább he-
tente videóhívást tart a helyi 
Koronavírus Koordinációs Cso-
portunk, ahol helyi szakértők 
segítségével járjuk körbe, hogy 
miként érinti a világjárvány 
falunkat. Nemcsak az intézmé-
nyek és a hozzájuk kapcsolódó 
falubeliek változó érintettségé-
ről, a falu lezárásáról és szüksé-
ges változtatásokról beszélünk, 
hanem tanácsokat adunk a 
korlátozások fokozatos feloldá-
sa mellett újrainduló egyesüle-
teknek, vállalkozásoknak, ven-
déglátósoknak is. Kormányzati 
döntés, hogy sem 500 fő feletti, 
sem 500 fő alatti rendezvények 
bizonytalan ideig, de augusz-
tus 15-ig biztosan nem lesznek 
megtartva. 

Húsvéttól kezdve minden 
olyan hétvégén lezártuk a fa-
lut, amikor a Kormányzat le-
hetőséget adott erre. Bár nem 
volt kötelező, érezhetően erő-
teljes lakossági igény volt rá. 
Szeretném megköszönni Apáti 
Szabolcs körzeti megbízott és 
rendőr kollégái, valamint a pol-
gárőrök, a közterület-felügyelő 
és az önkéntes parkolóőrök 
munkáját is, mert nélkülük 
bármilyen határozatot, dön-
tést hozhattunk volna, ha ők 
nem szereznek érvényt ezek-
nek! Az egészségügyi szakem-
berek ugyanakkor javasolták 
a szabadban való sétát, moz-
gást, ezért igyekeztünk abba 
az irányba elmozdulni a teljes 
korlátozásból, hogy hétvégén 
naponta limitált számú (egy-
szerre legfeljebb 30 autónyi) 
kirándulót beengedjünk a fa-
luba úgy, hogy csak a falu leg-
végén szállnak ki autójukból, 
s a szabályokat betartva azért 
két-három órás túrát tehesse-
nek a Pilisborosjenőt körbeö-

lelő természetben. A május 
elsejei hétvégére flottul ment 
minden, és már a falu elején 
megállítottuk az érkezőket. 
Akiket pedig pechükre 30 nem 
helyi autó már megelőzött, 
olyan szórólapot kaptak, amin 
nem lakott területről induló tú-
raútvonalakat ajánlottunk. Kö-
szönjük a megállított falubeliek 
türelmét is!

A székesfehérvári CsoSch 
Kft, a Kedvenc rejtvényújság ki-
adója jóvoltából sok száz rejt-
vényújságot kaptunk ajándék-
ba és osztottunk ki Önöknek, 
amelyekkel nyerni ugyan nem 
tudnak (lejártak ugyanis), de 
könnyebbé tehetik az önkéntes 
vagy kötelező karantén idősza-
kot.

A Talk-a-bot Kft. jóvoltából 
kommunikációs segítséget kap-
tunk, hogy egy újabb csatornán 
érjük el azokat a pilisborosje-
nőieket, akik koronavírus ügy-
ben helyi információkat, segít-
séget keresnek. Csatlakozáshoz 
olvassa le az alábbi QR-kódot, 
vagy látogasson el a www.pilis-
borosjeno.hu oldalra! 

tett kérdéseiket Pilisborosje-
nő hivatalos csatornáján. Nincs 
olyan kommunikációs csator-
na, ami az egész falut elérné, 
ezzel az újabb lehetőséggel 
remélhetőleg újabb lakosokat 
tudunk megszólítani, kérdése-
iket megválaszolni, segítséget 
nyújtani.

Továbbra is segítjük az idő-
seket, a karanténba kényszerü-
lőket, a segítségre szorulókat 
vásárlással, ügyintézéssel, ke-
resztrejtvénnyel, maszkokkal 
és pár napja háziorvosunk dr.
Kovács Levente és a pilisboros-
jenői koronavírus koordinációs 
csoport orvosainak ajánlásával 
egy-egy pulzoximétert is tu-
dunk adni olyanoknak, akiknek 
szüksége van rá. 

Jól működik a 2097 Csoport 
Egyesület adománygyűjtése, 
amelyből a Család és Gyermek-
jóléti Szolgálat rendszeres be-
vásárlással tartós élelmiszert, 
tisztítószereket tud juttatni a 
nehéz helyzetbe kerülteknek.

Köszönjük munkájukat, és 
Nevelős-Forgács Ildikónak a 
folyamatos szervezést, a Vedd 
Együtt közösségi vásárnak pe-
dig a helyi vásárlók bevételéből 
erre a célra felajánlott adomá-
nyát! 

Összegyűjtöttük azokat a fel-
ajánlásokat is, amelyek a lelki 
segítségnyújtást célozzák. La-
punk utolsó oldalán, valamint 
honlapunkon és faluszerte ter-
jesztett plakátokon is elérhető-
ek. Lehetőségünkhöz mérten 
segítjük a koronavírus gazdasá-
gi károsultjait. Ideiglenes mun-
kát kínálunk azoknak, akiknek 
több most a szabadidejük és jól 
jön bármilyen anyagi segítség 
és/vagy szívesen segítenének 
a falu szebbé tételében! Csök-
kentettük az önkormányzati 
helyiségek bérleti díjait azok-
nál, akiket leginkább érintettek 
a koronavírus ügyében hozott 
korlátozások. Támogatjuk a 
magánbölcsődéket, hogy túl 
tudják élni a veszélyhelyzet 
következményeit. Az óvoda 
munkatársaitól zöldfelületeink 
kezelésében kaptunk segítsé-
get, de nagyon örülnénk, ha a 
Falugondnokság csapata még 
tovább erősödne olyanokkal, 
akik szívesen dolgoznának a 
faluban és segítenének a köz-
területek karbantartásában, 
fűnyírásban, kertészkedésben, 
átereszek tisztításában. A felté-
telekről érdeklődni lehet Kom-
lós Tibor alpolgármesternél a 
06-70-670-00-75-ös telefon-
számon.

A Szedmák-ház mögötti – 
embermagas gaz által ellepett 
– terület kitakarítását meg-
kezdtük és nagy örömünkre a 
kiskerti veteményezési felhí-
vásunkra jelentkezők pár hete 
meg is jelentek vetőmagjaikkal, 
kapákkal, öntözőkannákkal. Az 
Antonovits Bence agrármér-
nök képviselő által előkészített 
területen egy-egy kiskertnyi fé-
rőhely még van, jelentkezni az 
antonovits.bence@pilisboros-
jeno.hu e-mail címen lehet.

Megkezdtük a régi iskola-
épület állagmegóvását szolgá-
ló munkálatok megrendelését, 

egy helyi vállalkozó már több 
ponton kijavította a tető beá-
zását. A munkálatok a nyílászá-
rók és a belső terek festésével 
folytatódnak. Indulunk a Fa-
luház részek fejlesztését célzó 
Magyar Falu Program pályáza-
ton (közösségi tér ki-/átalakí-
tás és foglalkoztatás pályázat), 
amely a Művelődési Ház és 
Könyvtár átköltözését is segít-
heti, az épület állapotát, illetve 
későbbi kiadási lehetőségeit is 
javíthatja. Nem hagyjuk ki azt a 
lehetőséget, hogy külső forrá-
sokat kapjunk erre a célra!

Szerződést kötöttünk a régi 
iskola épületének részleges 
bérbeadásáról a Waldorf is-
kolai kezdeményezőivel. A 
szerződés elérhető a pilisbo-
rosjeno.hu oldalon. Májusban 
nemcsak az önkormányzat ál-
tal megrendelt állagmegóvási 
tevékenység, hanem az álta-
luk megrendelt munkálatok is 
megkezdődtek. Májusban az 
épület összes bérlőjével fel-
vesszük a kapcsolatot, és egye-
sével átbeszéljük velük a Falu-
házként történő hasznosítás és 
az iskola kezdeményezésnek 
kiadás miatt bekövetkező vál-
tozásokat és lehetőségeket.

Nagy hír lehet sulinknak és 
diákjainknak, hogy továbbju-
tottunk a Magyar Kézilabda 
Szövetség tornaterem/tor-
naszoba felújítás, illetve sza-
badtéri kézilabdapálya építés 
pályázatán. Kérem, hogy szo-
rítsanak, hogy a végső döntés 
is kedvezően alakuljon és is-
kolánk tanulóinak sportolási 
lehetőségei javulhassanak! 
Sőt, országgyűlési képviselőnk, 
Hadházy Sándor gratulált az 
iskola „A" típusú tornaterem 
építése pályázatához, melyhez 
– ahogy mondta – az elmúlt 
hetekben a kormány pénzügyi 
forrásokat is biztosított. Ez-
úton is köszönjük, és alig vár-
juk, hogy végre elkezdődjön a 
munka a suli körül! 

Ahogy láthatják, koronavíru-
sos időkben sem áll meg telje-
sen az élet. 

Vigyázzanak Magukra! 
Jó egészséget kívánok!

Koronavírus alatt az élet
Tömöri Balázs polgármester jegyzete
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Április 1-től a zöldhulladékot 
égetni csak minden hónap első 
péntekén, kizárólag írásos ön-
kormányzati engedéllyel lehet-
séges. Amit tüdőnk védelme ér-
dekében csak akkor adunk, ha 
kártevővel szembeni fellépés, 
vagy fagykár megelőzése miatt 
indokolt.
A Falugondnokság ágdaráló-
ját 2020. május 15-től tudjuk 
rendszerbe állítani azzal a céllal, 
hogy az idei évtől keletkező ág-
nyesedéket daráljuk és mulcs-
ként hasznosítsuk.

A géppel maximum 3-4 köb-
méter (egy teli utánfutónyi) 
ágat darálunk le háztartáson-
ként. Az ágakat előre megbe-
szélt időpontra kérjük előkészí-
teni. Amennyiben előre jelzik az 
igényt, akkor a ledarált zöldhul-
ladékot, a mulcsot el lehet vinni, 
vagy ha előre adnak hozzá zsá-
kot, akkor visszavisszük Önnek.

Az ágdarálót munkavédel-
mi okokból harmadik személy 
nem üzemeltetheti, a gépkezelő 
személyzetet a Falugondnokság 
biztosítja.

Az ágak elhordása, darálása, 
mulcs visszaszállítása önköltsé-
gi áron 3000 Ft költséget jelent 
háztartásonként.

Hogyan veheti igénybe a 
szolgáltatást?

1. Kérjük jelezze ágdarálás 
igényét 2020. május 15-től a 
zoldhulladek@pilisborosjeno.hu 
emailcímen. Számlázási adatait 
adja meg, illetve azt a telefon-
számát is, amin tudunk egyez-
tetni Önnel.

2. A koronavírus veszélyhely-
zet alatt: átutalással fizesse be 
a 3000 Ft-ot az alábbi számla-
számra:
Pilisborosjenő Község Önkor-
mányzata
   11742001-15441276 
A közleménybe kérjük írják be: 
ÁGDARÁLÁS!

A későbbiekben, a veszély-
helyzet elmúltával: mérlegeljük 
a készpénzes befizetési lehető-
ség bevezetését is.

3. Az időpontegyeztetést azok 
után fogjuk tudni megkezdeni, 
hogy az önkormányzat számlá-
jára megérkezett az átutalt ösz-
szeg.

4. A számlát a munka elvégzé-
se után az Önkormányzat Ügy-
félszolgálatán 30 napig átveheti.

Mein Weindorf 
von Mizzi Welsch, geb. Matuschek

Ich kenn ein Dörflein in einem lieben Tal,
die Gassen eng, die Straßen schmal.
Einst hat das Glück in jenem Tal gewohnt,
es hatte sich zu leben dort gelohnt.
Dort lebte ich in einem kleinen Haus,
das am Hügel stand, jahrein, jahraus.
Für mich war's schön, wenn auch nicht mehr neu,
wenn auch in Armut bescheiden, still und scheu.
Ihm verdank' ich meiner Jugend Glück.
Wie oft denk' ich an jene Zeit zurück!
Aus diesem Glück wurde bitt'res Leid,
vom Dörflein weg mußt' ich für alle Zeit.
Nach jedem Sterben folgt ein Aufersteh'n,
und jeder Abschied birgt ein Wiederseh'n.
Nach langer Trennung bin ich zurückgekehrt,
von fern begrüßte mich der G'spitzte Berg.
Die Kirche steht noch immer dort am Hügel,
dahinter der verträumte Kirchenwinkel.
Das Lerchenfeld und auch die Lazareh'n
ermuntern mich, ins Dörflein reinzugeh'n.
Mich zog es runter zu dem alten Graben,
wo wir als Kinder so oft gesessen haben.
Mich zog es hin zum großen Maulbeerbaum,
in dem ich einst geträumt den schönsten Traum.
Beim kleinen Haus blieb ich zaghaft steh'n,
getraute mich nicht mehr hineinzugeh'n.
Es drang ins Herz und in meinen Sinn,
daß ich im Dörflein eine Fremde bin.
Ich kenn' ein Dorf lein in einem lieben Tal,
die Gassen eng, die Straßen schmal.
Mein liebes Weindorf, das ich damit mein',
darf nur im Traum noch ganz mein eigen sein.

„Az április 26-án rendkívül szűk körben megtartott 
kitelepítési megemlékezés fotója. A járvány miatt 
csak mi, képviselők lehettünk jelen, maszkban, tá-
volságot tartva, de őszinte kegyelettel gondoltunk a 
74 évvel ezelőtti napra. Elhangzott Mizzi Welsch-Ma-
tuschek pilisborosjenői költőnő megható verse is az 
elūzetésről  és a késői hazalátogatásról, melyet sze-
retnénk itt közre adni." NNÖ

fotó: Nagy Erika

Mozaik
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Falugondnokság

Néhány napja munkába állt az 
önkormányzat Csehországból 
beszerzett aszfaltjavító gépe, 
melynek köszönhetően haté-
konyan és gyorsan javítható-
ak lesznek a kátyúk. Ráadásul 
az eredmény is tartósabb lesz 
– számolt be a Hírmondónak 
Komlós Tibor alpolgármester.

Az utánfutón szállítható, 
komplex technológiát alkal-
mazó (Infraset) eszköz se-
gítségével az aszfalthibák 
(kátyúk, járda és bicikliút 
repedések, rámpák) azonnal 
javíthatóvá válnak. A kátyúzó-
gép alkalmas egy négyzetmé-
teres, de akár kisebb kátyúk 
javítására is. A javítás 170 
Celsius-fokra felhevített asz-
falton történik. Az új aszfalt 
minimum 5-8 cm vastag, ez 
is biztosítja a tartósságot. A 
hosszútávú, tartós eredmény-
hez hozzájárul az is, hogy a 
gép mindig száraz felületen 
dolgozik és a technológiájá-
nak köszönhetően a hozzá-
adott aszfaltkeveréket nem 
égeti el.

A most vásárolt gép nem-
csak kátyúzógépként, hanem 
további egyéb célokra is hasz-
nálható, amelyre szintén nagy 
szükség volt. A géphez tarto-
zó 2,6 méter hosszú ponyvás 
utánfutó például a megvá-
sárlás óta folyamatos hasz-
nálatban van. A lapvibrátor 
kiválóan alkalmas egyéb tér-
kövek (viacolor), járdák, utak 
alapjainak tömörítésére, illet-
ve felületének homokszórás 
utáni hézagkitöltő kezelésé-
re. A portalanításra használt 
eszköz kertészeti lombfújó 
berendezésként az őszi levél-
hullásnál lesz hasznos.

A tervek szerint hamar 
megtérül a bruttó 4,7 millió 
forintos beruházás. Az önkor-
mányzat számításai szerint 
ugyanis a kátyúzógép már 
az első évben visszahozza az 
árát, ezután már csak a fenn-
tartási költségeket kell majd 
fizetni. A saját beruházás 

mellett szól továbbá, hogy ez-
által biztosítható az alapos, a 
teljes aszfaltjavítást felölelő 
munkafolyamat. Az aszfaltja-
vítást vállaló kivitelezőcégek 
megbízása ugyanis nem csak 
drágább, de egyes tételek – pl. 
a vágás, vagy a használt asz-
falt elszállítása, illetve a kátyú 

szükség szerinti mélyítése 
– az eredeti megbízási díjon 
felül, külön tételként fizeten-
dőek.

A gép jelenleg tesztüzem-
ben működik, a betanulási fo-
lyamat a temető előtt három 
kátyú kijavításával kezdődött. 
A faluvezetés célkitűzése, 
hogy a kátyúzógépet kezelő 
Falugondnokság munkatár-
sai a betanulási folyamat be-
fejezése után hetente kb. 30 
db kátyút kijavítsanak. Az 
alpolgármester szerint jelen-
leg a faluban mintegy 4-500 
kátyú vár kijavításra. Az első 
fázisban a vízszintes utcák-
ban kezdenek, és amikor a ke-
zelők kellő géprutinnal ren-
delkeznek, akkor tervezik a 
meredek utcák javítását. 

A gép gázzal működik, hasz-
nálata veszélyes üzem – ezért 
is fontos az alapos betanulási 
folyamat –, de nem különö-
sebben hangos, egyedül a 
döngölési fázis jár nagyobb 
zajjal, ez azonban kátyúnként 
nem több, mint 2-3 percet 
vesz igénybe. Az első tapasz-
talatok alapján elmondható, 
hogy a gépet meglepően köny-
nyű használni. További nagy 
előnye ennek a technológiá-
nak, hogy az újrahasznosított 
aszfaltot is fel lehet használni.

Az új kátyúzógép alkalma-
zása az átláthatóságot is biz-
tosítja, ugyanis nincs szükség 
mindenkor kivitelezők  verse-
nyeztetésére, kiválasztására. 
A kátyúzógép használatának 
első időszakában lehetnek 
még problémák, ezért az ön-
kormányzat a lakosok türel-
mét kéri.

Köles Gabriella

A régóta húzódó útproblémák hatékony kezelése érdekében saját 
beruházás mellett döntött Pilisborosjenő Önkormányzata. 

A kipróbálás utáni első tapasztalatok kedvezőek.

Saját kátyúzógéppel 
kezdtük meg az útjavítást

A temető bejárata környékén a friss javítások már saját géppel készültek

Az Infraset kátyúzógép munka közben

A bruttó 4,7 millió forintos 
beruházás várhatóan már az első 
évben visszahozza az árát

„
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Miért is van szükség a tervta-
nács felállítására ? – kérdezik 
sokan a faluban. Az előzmé-
nyek megismerése nélkül vá-
laszom érthetetlen volna. Az 
Országgyűlés négy és fél év-
vel ezelőtt alkotott törvényt 
a településkép védelméről 
azzal a céllal, hogy a hazai vá-
rosok és községek sajátos 
településképének védel-
me és alakítása társadalmi 
bevonás és konszenzus 
által történjen. Kormány-
rendeletben felhatalma-
zást kaptak a települési 
önkormányzatok, hogy a 
széleskörű társadalmi be-
vonás és a nyilvánosság 
biztosítása érdekében, 
a helyi adottságoknak 
megfelelően rendeletben 
állapítsa meg a lakosság, 
érdekképviseleti, civil és 
gazdálkodó szervezetek-
kel, vallási közösségekkel 
történő egyeztetés részle-
tes szabályait. Ez a szem-
lélet visszafogottabb álla-
mi szerepvállalás mellett 
erősítette az önkormány-
zatok önrendelkezési le-
hetőségét. Maguk dönthettek 
a településképi követelmé-
nyekről, a kézikönyvben be-
mutathatták a helyi építészet 
és természet arculati jelleg-
zetességeit és ajánlásokat te-
hettek.

A helyi Településképi Ar-
culati Kézikönyv és a Tele-
püléskép-védelmi rendelet e 
szabályok betartásával elké-
szült és 2018. október 1-én 
hatályba lépett. A kézikönyv 
nem kizárólag szakembe-

reknek készült. A települési 
döntéshozók és a lakosság 
tájékoztatását segítő, szem-
léletformáló kiadvány. A jog-
szabályok útvesztője helyett 
röviden, lényegretörően, és 
mindenki számára érthető 
módon mutatja be Pilisbo-
rosjenő környezetalakítás-

sal kapcsolatos elvárásait. A 
rendelet előírásait nem lehet 
máról-holnapra betartani, be-
tartatni. Az ismerős képekkel 
teli ,,képes könyvet” elsősor-
ban az iskolás gyermekek ok-
tatásában tankönyvként aján-
lom hasznosítani, továbbá a 
tervezők helyi ismeretének 
gyarapítására, a szabályok el-
fogadtatására felhasználni.

Az építési, beruházási szán-
dék növekedése érzékelhető-
vé vált Pilisborosjenőn is. Az 

egyszerű bejelentéssel épülő 
lakóépületekhez 2019-ben 
54 esetben kértek település-
képi szakmai konzultációt, 
további 5 építkezéshez tele-
pülésképi véleményt adtunk, 
három esetben pedig telepü-
lésképi bejelentést bíráltunk 
el. A fejlesztés-előkészítés 

alatt álló területek mé-
retéből következik, hogy 
az építkezések  száma 
tovább fog növekedni. 
Az önkormányzat rende-
letben kimondott szán-
déka Pilisborosjenő sa-
játos településképének 
társadalmi bevonás és 
konszenzus által törté-
nő védelme és alakítása. 
Meggyőződésem, hogy e 
szándéknak eleget tenni 
csak úgy lehet, hogyha 
nem csak a kézikönyv 
és a rendelet megalko-
tásába, hanem az egyes 
beruházások megvaló-
sításába is bevonjuk az 
érintett társadalmat. 
Ennek az egyetlen esz-
köze az önkormányza-
ti Építészeti-műszaki 

Tervtanács felállítása, mely-
ben a szakemberek mellett a 
helyi társadalom különböző 
szerveződéseiből választott 
tagok, polgárok, civil szerve-
zetek, lokálpatrióták is részt 
vesznek. A tervtanács tagjai-
nak kiválasztása, kinevezése 
folyamatban van.

Az építészet sokszínűségét 
adja a változatos utcák, terek, 
épületek sokasága, mint egy 
zenekarban a sokféle hang-
szer. Ha ezek egymásra való 

tekintet nélkül zenélnek, le-
het külön-külön még szép 
dallam is, amit összességében 
hallunk, az hamis lesz. Ugyan-
így a házak is lehetnek eltérő-
ek egymástól, lehetnek más 
rendeltetésűek, de ha nem 
illeszkednek egymáshoz, za-
varos, élhetetlen környezetet 
alakítanak ki.

Az Építészeti-műszaki 
Tervtanács feladata tehát a 
megvalósítani tervezett be-
avatkozások dokumentáció-
jának bírálata által a meglévő 
településszerkezet, táj- és te-
lepüléskép értékeinek védel-
me, a településkép rendezett, 
esztétikus, és nívós alakításá-
nak elősegítése, az építészeti 
örökség és a helyi jelleg vé-
delme, a településfejlesztési 
és településrendezési dönté-
sek szakmai megalapozása, 
az előzőekkel ellentétes ha-
tások mérséklése, a 37/2020. 
(III. 13.) határozattal hatás-
körébe adott eszközökkel. 
Ennek alapján a 15 §. szerint 
egy tervről a tervtanács el-
döntheti, hogy ajánlja vagy 
nem ajánlja. 

Ahogy a kézikönyv nem egy 
merev, lezárt egész dokumen-
tum, hanem nyílt, folyamatos 
hozzászólást és változtatást 
lehetővé tevő ismeretanyag, 
úgy a település története sem 
befejezett, hanem folyamato-
san tovább íródik. Ugyanígy 
a tervtanács sem egy ,,kőbe 
vésett” szervezet, ülései nyil-
vánosak, ahol szívesen látunk 
mindenkit, akit érdekel a bí-
rálat alatt lévő dokumentáció 
és az elhangzó vélemények. 

Építészeti-műszaki Tervtanács 
alakul a településkép védelmére

Pilisborosjenő önkormányzata a község sajátos településképének társadalmi 
bevonás és konszenzus által történő védelme és alakítása céljából 

Építészeti-műszaki Tervtanács felállításáról döntött. Jámbor László 
okl. városépítési-városgazdasági egyetemi szakmérnök, települési főépítész írása.

Egy szép példa a TAK-hoz hű felújításra

Hivatal
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Köz-ügyek

Nyárra elkészül az új focipálya

A szemfülesek bizonyára már 
észrevették, hogy valami ké-
szülődik a falubeli műfüves 
focipálya környékén. A még 
szemfülesebbeket pedig nem 
is érte ez meglepetésként, 
hiszen a Hírmondó korábbi 
számában szerepelt, hogy 
önkormányzatunk sikerrel 
pályázott a Magyar Labdarú-
gó Szövetség Országos Pálya-
építési Programjára, így egy 
professzionális, a legmoder-
nebb előírásoknak megfelelő 
műfüves focipálya épül a régi 
helyére. 

A korábban közölt elképze-
lés időközben megváltozott, 
ezért is szólunk újra a pálya-
építésről. Az eredeti terv az 
volt, hogy az új pálya a jelen-
legihez képest 90 fokkal elfor-

gatva legyen, ám az előzetes 
szakértői véleménnyel ellen-
tétben ez meghiúsult, hiszen 
olyan mértékű többletköltsé-
geket (több tízmillió forint) 
és adminisztrációs terhet 
rótt volna az önkormányzat-
ra, amelyet jelenlegi anyagi 
helyzetében nem tudott vál-
lalni. Ezért született meg az 
elhatározás, miszerint a pálya 
a jelenlegi elrendezés szerint 
épüljön meg. Ennek szeren-
csére több előnye is van. A 
kivitelezés alatt a játszótér 
teljes egészében látogatha-
tó lesz, és teljesen érintetlen 
marad. 

A beruházás második fázi-
sában pedig egy olyan öltö-
ző-mosdó-pelenkázó egység 
kerül a területre, amelynek 

külön bejárata lesz a játszó-
tér felől, így a kisgyermekes 
családok onnan is közvetle-
nül látogathatják. A focipálya 
és a játszótér kerítése között 
egy kb. 10 méter széles sáv 
képződik, melyből 1,5 métert 
már az első fázisban a foci-
pálya mellé épülő járda tesz 
majd ki. Így marad egy kb. 8 
méter széles hasznos terület 
(a veszteség az egyéb terep-
rendezési munkálatokból fa-
kad), amelyen a jövőben még 
egyéb sportolásra alkalmas 
területet (pl. streetball) lehet 
kialakítani, vagy más a szaba-
didő eltöltésére alkalmas esz-
közöket lehet telepíteni. 

A kivitelezővel történt 
egyeztetések alapján van re-
mény arra, hogy június vé-

gére (a 30 napos kivitelezési 
időt követően) készen lesz a 
megújult focipálya, melynek 
hivatalos átadására ezt kö-
vetően kerülhet sor. Addig a 
sportpálya használati feltéte-
leit kell még meghatározni: a 
cél, hogy a nap nagy részében 
mindenki számára használha-
tó legyen a létesítmény. Ezzel 
egy újabb értékes területtel 
gazdagodik a falun, melynek 
épségére közösen kell ügyelni 
úgy, hogy évtizedekig hasz-
nálni lehessen. 

Készüljenek, keressék elő 
a szekrény mélyéről sport-
cipőjüket, hamarosan ismét 
együtt rúghatják a labdát!

Molnár András
a projektcsoport koordinátora

Az eredeti elképzelésekhez képest változott az új műfüves focipálya terve, 
viszont az új öltöző-mosdó-pelenkázó egységet a sportolni vágyók mellett a 

játszóteret használók is igénybe vehetik.

Megújult a közvilágítás

Mint Komlós Tibor alpolgár-
mester elmondta, a projekt 
finaszírozási konstrukciója vi-
szonylag elterjedt ma Magyar-
országon: a fejlesztéssel elért 
rezsidíj-megtakarítás nyújt 
fedezetet a beruházás költsé-
geire. A konkrét esetben ez azt 
jelenti, hogy az önkormányzat 
továbbra is ugyanannyit fizet 
mint eddig (6,7 millió Ft/év), 
de ebből az összegből már csak 
3 millió Ft az áramdíj, a többi 
a beruházás törlesztőrészlete. 
Utóbbit csak addig kell fizetni, 
amíg a beruházás teljes össze-
ge vissza lesz fizetve. Ennél a 
projektnél ez 15 év, azt köve-
tően már a költségvetésben is 
megjelenik a megtakarítás.

Ezt a fejlesztést még a koráb-
bi vezetésű önkormányzat in-
dította el. Ők állapodtak meg a 
tervező Energy Plan Tervező és 
Szolgáltató Kft-vel, valamint a 
kivitelező Enerin ESCO Energe-
tikai Kft-vel. A jelenlegi önkor-
mányzatra is maradt azért fela-
dat. Mint kiderült, az eredetileg 
tervezett 494 lámpatest helyett 
558 darabot kellett felszerel-
ni. Ez szerződésmódosítást 
igényelt, viszont maradt a régi 
költségvetés, így a kivitelező az 
eredeti összegért szállította a 
megnövekedett darabszámot. 
Önkormányzati feladat volt a 
kapcsolattartás a kivitelezővel, 
valamint az egyedi lakossági 
igények kezelése. Ez utóbbi-

ak közül a kivitelezés során 
mindazokat figyelembe vették, 
amelyek megfeleltek a műszaki 
követelményeknek.

Ezzel a beruházással Pilisbo-
rosjenő vezetése tett még egy 
lépést a környezetbarát tech-
nológiák meghonosításáért. 
A jelenlegi önkormányzatnak 
további ötletei és elképzelései 
vannak, amelyek a környezet-
tudatosság és a fenntartható 
fejlődés felé vihetik a falut. 
Ezen tervek kidolgozása folya-
matos és az ezekhez szükséges 
források (elsősorban pályázati 
úton történő) előteremtése to-
vábbra is kiemelt feladat.

 Madaras Zoltán

A legfontosabb hozadék az energiatakarékosság: az új rendszer 
fele annyi áramot sem fogyaszt, mint a régi. 
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hírmondó

Ha úgy érzi, túl sok a teher, 
tanácsot kérne a mindenna-
pi problémák kezeléséhez,  
vagy szívesen beszélgetne va-
lakivel, keresse a falubeli vagy 
országos elérhetőségeket!

Ha ön vagy gyermeke erő-
szak áldozata lett, vagy krízis-
helyzetbe került,  hívja bátran 
a Család és Gyermekjóléti 
Szolgálatot vagy a további se-
gélyvonalakat! 

Ha nehézséget okoz csa-
ládjában az otthoni tanulásra 
való átállás, feszültség alakult 
ki emiatt, keresse az iskolai 
szociális segítőt vagy a továb-
bi elérhetőségeket!

ELÉRHETŐSÉGEK 
PILISBOROSJENŐN

Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat

Telefonon továbbra is 
működik a Család és Gyer-
mekjóléti Szolgálat. Kap-
csolatfelvétel Ludasi Éva 
szolgálatvezetőnél pbjcsa-
ladsegito@gmail.com e-mail 
címen vagy a 06-70-947-98-
84-es telefonszámon. 

Segítő beszélgetések: ha 
szeretnék megosztani félel-
meiket, elmondani nehézsé-
geiket, szívesen áll rendelke-
zésükre Rafai Józsefné a nap 
bármely időszakában, illetve 
az interneten. Keressék bi-
zalommal a 06-70-670-8973 
telefonszámon és/vagy a ra-
faijozsefne@gmail.com e-ma-
ilcímen.

Iskolai segítők

Peltzer Zuzsa iskolapszi-
hológus továbbra is elér-
hető Skype-on. Az iskolá-
ból érkező igények mellett 
bárkinek szívesen segít a 
faluban. Keressék bátran!  
Egyeztetés e-mailben: peltz-
erzs@t-online.hu

A koronavírus krízise kap-
csán kialakult új helyzetben 
is elérhető Biró Anna, az isko-
lai szociális segítő telefonon 
vagy online. 

Ha úgy érzi, hogy önnek 
vagy gyermekének segítségre 
van szüksége, akkor az aláb-
bi elérhetőségeken vegye fel 
vele a kapcsolatot: hétköznap 
8 – 17 óráig telefonon: +36 
30 228 02 61 vagy e-mailben: 
biroanna.naposoldal@gmail.
com

Katolikus Plébánia:
Meghallgatlak! 

telefonszolgálat

Segítenek azoknak, akik 
egyedül érzik magukat, sze-
retnének valakivel beszél-
getni. Egyszerre egy hívást 
fogadni képes, normál díjas 
telefonszámok hétfőtől szom-
batig 9-12 és 14-17 óra között 
érhetők el: 06-20-235-08-55 
és 06-20-232-57-11. Vissza-
hívni nem tudnak, de öröm-
mel meghallhatják a telefoná-
lót - akár hívő, akár nem.

Pszichológiai segítség-
nyújtás Skype-on

Balázs Nelli falubeli klini-
kai szakpszichológus pszi-
chológiai tanácsadást ajánl 
olyan helyzetekben, amikor 
valaki nagyon egyedül érzi 
magát, erős szorongást érez, 
amit nem tud csillapítani, 
nem tudja mit kezdjen új élet-
helyzetével, szeretne együtt 
gondolkodni, új szemléletet 
kialakítani, konkrét kérdései 
vannak a gyerekek tanítása, 
időbeosztása és egyéb dol-
gokkal kapcsolatban. 

A Skype-on zajló beszélge-
tések ingyenesek, de az igény-
be vett szolgáltatásokért 
ajánlott (étel/pénz) adomány 
a Családsegítőnek. Egyeztetés 
e-mailben: 

mesebarlang@yahoo.com

ORSZÁGOS ELÉRHETŐSÉGEK

Országos lelki elsősegély 
telefonszolgálat (LESZ)

Ha úgy érzi, azonnal segít-
ségre van szüksége, hívja a 
krízishelyzetben lévőket se-
gítő, anonim módon hívható 
országos számot!  (krízis-in-
tervenció, öngyilkosság-meg-
előzés, lelki egészség)

KRÍZIS ESETÉN (0-24, in-
gyenes) • 116-123 • 

Lelki segély 
kamaszoknak 

Ha nehéz érzéseid, problé-
máid vannak, és beszélgetnél 
róla valakivel, aki meghallgat, 
akkor hívd a 137-00 ingyenes 
Lelki Elsősegély hívószámot 
hétköznapokon 17-21 óra kö-
zött!

Elég az otthoni tanulásból? 
Jó lenne valakivel dumálni? 
Kicsit sok már a bezártság-
ból? Ha jól jönne egy kis tám-
pont, szívesen beszélgetnél 
valakivel, jelentkezz a #ka-
ranténHÍVÁS programunkra! 
Az alapvetően 4 hetes prog-
ram az online térben egyéni, 
kétszemélyes találkozásokra 
ad lehetőséget 13-19 év kö-
zöttieknek. vadaskert.hu/ko-
ronavirus

Lelki segítségnyújtás 
online

Alakult egy segítői csoport 
(pszichológusok, pszichiá-
terek, mentálhigiénés szak-
emberek), e csoport tagjai 
a közjó érdekében ingyenes 
lelki gyorssegélyt, krízisinter-
venciót nyújtanak online. A 
csoport tagja Suskó Nikoletta 
helyi szakértő is. Elérhetőek 
az alábbi honlapon: pszi.hu

NANE segélyvonal 

Nők és gyerekek elleni erő-
szak áldozatainak és segítő-
iknek. Ingyenes és anonim, 

hívható: hétfő, kedd, csütör-
tök, péntek este 18 és 22 óra 
és szerdán 12-14 óra között. 
06-80-505-101. Nők elleni 
férfierőszakkal, illetve a nők 
elleni erőszakhoz kapcsoló-
dó gyerekbántalmazással és 
szexuális erőszakkal, illetve 
incesztussal kapcsolatban 
várják áldozatok és segítők 
hívásait. 

Anonim Alkoholisták – 
online meetingek 

Olyan férfiak és nők kö-
zössége, akik megosztják 
egymással tapasztalataikat, 
erejüket és reményüket azért, 
hogy megoldhassák közös 
problémájukat, és segíthes-
senek másoknak felépülni az 
alkoholizmusból.

Jelentkezés az online mee-
tingekre és további informá-
ció: anonimalkoholistak.hu

INGYENESEN (0-24) HÍVHATÓ 
TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK

Országos Kríziskezelő és 
Információs Telefonszolgá-
lat (OKIT): 06-80-20-55-20, 
www.bantalmazas.hu (csak 
maga az áldozat keresheti, 
védett ház itt intézhető)

Gyermekvédő hívó-
szám: 06-80-21-20-21 (Beje-
lentés gyermek vagy felnőtt 
veszélyeztetettségére. Azon-
nal továbbítják az illetékes 
hatóság, ill. a rendőrség felé.)

Áldozatsegítő Vonal (jogi, 
pszichológiai, szociális se-
gítség, kárenyhítés bűncse-
lekmények áldozatainak és 
hozzátartozóiknak): 06-80-
225-225 www.igazsagugyiin-
formaciok.kormany.hu/aldo-
zatsegito-szolgalat

Kék Vonal: bántalmazott 
gyerekeknek, fiataloknak: 
116-111, bántalmazott gye-
rekek ügyében felnőtteknek: 
116-000 (előhívó szám nél-
kül) www.kek-vonal.hu

Lelkisegély-szolgálatok, krízisvonalak, segítő 
foglalkozások Pilisborosjenőn és országosan

Segély oldal
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