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2020. június 4-én, a Nemzeti 
Összetartozás Napján, a triano-
ni békediktátum 100. évfordu-
lójára emlékeztünk. Az Önkor-
mányzat rendezvényén Tömöri 
Balázs polgármester beszédét 
követően Keresztény Tamás 
falunkban élő színművész sza-
valta el  Juhász Gyula Trianon 
c. versét. Vizeli Bálint és Sztan-

kovszky  Varsány hegedűn és 
brácsán játszott,  Antonovits 
Bence és Nagy Bence  gyimesi 
népzenét adott elő furulyán és 
ütőgardonon. 

Pilisborosjenő Község Ön-
kormányzata nevében a képvi-
selő-testület szalagjait Tömöri 
Balázs polgármester és Bozsó-
di Borbála, a Humán Bizottság 

elnöke helyezte el a Bárdi Ödön 
sétány közepénél álló nyírfán. 
A falunkbeli esemény előtt, 16 
órától önkormányzatunk kép-
viselői az Üröm-Pilisborosjenői 
Református Társegyházközség 
gyászünnepélyén és az ezt kö-
vető országzászló avatáson 
vett részt az Ürömi Református 
Templom udvarán. 

Köszönjük a résztvevőknek, 
hogy eljöttek, egyúttal min-
denkit arra biztatunk, helyezze 
el saját és családja szalagját a  
Bárdi Ödön sétány mentén talál-
ható emlékfán augusztus 20-ig, 
amikor az államalapítás mellett 
a trianoni békediktátum követ-
kező megemlékezését tartjuk 
közösségeink részvételével.

A Nemzeti Összetartozás Napján a trianoni 
békediktátum 100. évfordulójára emlékeztünk

Körvonalazódik a hosszútávú megoldás 
csatorna problémáinkra – 10. oldal

Magasabb fokozatba vált a gondnokság 
– 3. oldal

– a Humán Bizottság tagjainak írása arról, miképpen bővül majd 
és költözik új helyre a Művelődési Ház és Könyvtár – 11. oldal

 Új kulturális központtal 
a faluközösségért
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A 2020. június 14-én vasárnap 
délután lezúduló esővíz lemosta 
a Tücsök utca Kövesbérc felőli 
oldalán lévő mezőgazdasági te-
rületről a földet, majd a Tücsök 
utca útburkolata alá jutva fel-
tépte a 2019 nyár végén, roham-
tempóban elkészített aszfaltré-
teget.
 Az aszfalttáblákból, iszapos 
földből álló hordaléktömeg a 
10-es számú országos közútra 
jutott, illetve részben elöntöt-
te az út solymári oldalán lévő 
építőipari telepet is. Szeren-
csére közművek nem sérültek, 
emberéletben nem esett kár. A 
Magyar Közút és az Önkormány-
zat által felkért építőipari cég 
munkagépei mintegy 7 órán át 
tisztították a járhatatlanná lett 
főutat.

Az út felújítására a 2019 au-
gusztus elején beadott vis ma-
jor pályázat még nem került 
elbírálásra, amely remélhetőleg 
forrást teremt  a vízelvezetési 
problémák megszüntetésére is.

Özönvíz mosta el a Tücsök utca aszfaltját

Változik a kútbejelentési kötelezettség határideje 
Korábbi – 2020 májusi – lap-
számunkban igyekeztünk 
összefoglalni a teendőket 
mindazok számára, akik a 
jogszabályi kötelezettség-
nek eleget téve szeretnék 
bejelenteni az ingatlanukon 
lévő kutakat. Az ott leírtak-
hoz kapcsolódik, hogy 2020. 
április 28-án Dr. Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyet-
tes az Országgyűlésnek be-
nyújtott több jogszabályt is 
érintő módosító törvényja-
vaslatot: az egyes törvények-
nek a polgárok biztonságát 

erősítő módosításáról szóló 
úgynevezett salátatörvény 
a válsághelyzetre hivatkoz-
va, kezdeményezi a vízgaz-
dálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény 29. § (7) be-
kezdésének módosítását is, 
amely a kutak bejelentésé-
nek – büntetés- és eljárási 
bírság nélküli – végső határ-
idejét 2023. december 31. 
napjában állapítja meg.

A leendő törvénymódo-
sítás Pilisborosjenő Község 
Önkormányzatának azon 
tö rekvését támogatja, hogy 

a kutak bejelentésének 
– szakmailag támogatva – 

mindenki eleget tudjon ten-
ni. Ammenyiben a törvény-
javaslatot Dr. Áder János 

köztársasági elnök aláírja, a 
kúttulajdonosok időt nyer-
nek a szükséges dokumen-
tációk összeállítására.

Pilisborosjenő Község 
Önkormányzatának Polgár-
mesteri Hivatala felhívja a 
figyelmet a folyamatos kút-
bejelentési kötelezettségre, 
valamint a lakosság segítése 
érdekében a továbbiakban 
is igyekszik megállapodást 
kötni kútfúró szakember 
biztosítására.

Pilisborosjenői Polgármesteri 
Hivatal
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Falugondnokság

A 2019 októberi választások 
után felálló új önkormányzat 
nagyon hamar szembesült 
kellemetlen meglepetésekkel, 
szekrényben porosodó csont-
vázakkal, amiknek a kezelése 
jelentős erőfeszítést igényelt és 
igényel jelenleg is. A település 
útjainak állapota nem okozott 
semmilyen meglepetést az új 
testületnek, a kátyúk nem rej-
tőzködtek, éppen ellenkezőleg, 
nagyon látványosan mutatták, 
hogy mi az, amivel sürgősen 
foglalkozni kell. Erről a mun-
káról és a településfejlesztés 
egyéb műszaki jellegű kérdé-
seiről számolt be Komlós Ti-
bor, Falugondnokságért fele-
lős alpolgármester és Buzás 
István képviselő, a Műszaki 
Bizottság elnöke.

Amint azt Komlós Tibortól 
megtudtuk, a Falugondnok-
ság akkori vezetője rögtön 
a választások után felmon-
dott, a megmaradt két fős 
állománynak esélye sem volt 
megbirkózni a rengeteg fel-
adattal. Az új önkormányzat 
az átszervezés és a megerősí-
tés útját választotta. Vezeté-
sére a főállású alpolgármestert 
kérte fel, az állományt pedig 
további 4 fővel bővítette. A Fa-
lugondnokság feladatai közé 
tartozik a zöldfelületek karban-
tartása, a szociális ebédszál-
lítás, a kátyúzás, az épületek 
és építmények karbantartá-
sa, tisztítása, anyagmozgatás, 
rendrakás és rengeteg egyéb 
apró-cseprő feladat. 

Az intézmény már régóta a 
faluközpontban, a Fő úton, a 
régi iskolával szembeni ingat-
lanban működik, de a meglévő 
épületben nem voltak megfe-
lelő munkafeltételek, nem volt 
WC és tisztálkodási lehetőség 
sem. Egyik első intézkedésként 
ezért a szomszéd önkormány-
zati telken (Szedmák-ház) lévő 
épület pincéjét kitakarították 
és a Falugondnokság haszná-

latába adták. Ezzel némileg ja-
vultak a munkakörülmények, 
de ez még nem a végleges meg-
oldás. A kialakítandó faluköz-
pont-stratégiában ezeknek a 
központi fekvésű önkormány-
zati tulajdonban lévő ingat-
lanoknak minden bizonnyal 
található jobb funkció, mint 
hogy raktárként és műhelyként 
hasznosuljanak. Vagyis a falu-
gondnokság költözni fog, de ezt 
Komlós Tibor pillanatnyilag a 

középtávú tervek közé sorolta, 
lehetséges helyszínként pedig 
a Budai úton, a tűzoltóság mel-
lett fekvő önkormányzati terü-
letet említette.

Örvendetes fejlemény a jár-
mű- és géppark jelentősnek 
mondható idei bővítése is. Egy 
kisteherautó, két személyautó 
(mindkettőn vonóhorog is van), 
és utánfutó segíti a falugond-
nokság munkáját. A járművek 
nem újak, de jó állapotban van-
nak és az önkormányzat igen 
kedvező feltételekkel szerez-
te meg azokat. Az egyik teljes 
egészében adományként (kö-
szönet érte, ezen a helyen is), 
a másik kettő jelentős kedvez-
ménnyel került a falu tulajdo-
nába.

Külön említést érdemel a 
kátyúzógép, amelynek beszer-

zése mellett alapos műszaki és 
gazdasági elemzést követően 
döntött az Önkormányzat. Mi-
vel a külső vállalkozók nagyon 
drága technológiákat javasol-
tak vagy nem vállaltak garan-
ciát a jellemzően pókhálós 
szerkezetű repedezett utak ja-
vítására, alapos számolás után 
arra jutottak, hogy saját géppel 
sokkal gazdaságosabban lehet 
megoldani a kátyúzást. Hosszú 
távon érdemes gondolkodni, 

hiszen kátyú – sajnos – bőven 
van Pilisborosjenőn. Egy átla-
gos úthiba javítása saját géppel 
és munkaerővel nagyjából fele 
annyiba kerül, mint ha mind-
ezt külső vállalkozó csinálja. Az 
eszköz amortizációjával is szá-
molva ez a beruházás két-há-
rom év alatt megtérül a falunak.

Lapzártánk idején (június 
első napjaiban) már közel száz 
kátyú ki lett javítva. A cél az, 
hogy jövő tavaszra kátyúmen-
tes legyen Pilisborosjenő, és az 
is maradjon. A Falugondnok-
ságnak ez kiemelt feladata.

A zöldterületek karbantartá-
sa szintén napi feladata a Fa-
lugondnokságnak. Ez a munka 
napi szinten igénybe veszi a 
kapacitásokat, és a gondno-
kok dolgoznak is, folyamato-
san. Lakossági bejelentések 

is érkeznek ebben a témában, 
ezeket szívesen fogadják és 
igyekeznek minden igénynek 
megfelelni. Ezügyben közvet-
lenül az alpolgármesternek is 
lehet írni, az alpolgarmester@
pilisborosjeno.hu email címre. 
Az önkormányzat nagyra érté-
keli és támogatja azokat a civil 
kezdeményezéseket, amelyek 
egy-egy terület megtisztítására 
irányulnak. Közösen könnyebb.

Szintén aktuális téma az új 
iskola előtti buszmegálló és 
zebra ügye. Ez a korábban 
nagy port kavart ügy végre 
rendeződni látszik. A buszö-
böl meghosszabbításának 
munkálatai elkezdődtek, ezt 
követi majd a zebra kialakí-
tása. Jelen állás szerint a tel-
jes beruházás (buszmegálló, 
közvilágítás és zebra) kész 
lesz még a következő tanév 
kezdete előtt. 

Friss eredmény az önkor-
mányzati ágdarálás beveze-
tése, amire folyamatos igény 
van. Ez a projekt is hozzájá-
rul a környezetünk védelmé-
hez, akárcsak a tervezett kö-
zösségi komposztálás vagy a 

már működő közösségi kertek, 
illetve a nemrég befejezett köz-
világítás-korszerűsítés.

Az ipartelepi bekötőút kér-
dése szintén szerepel a mű-
szaki bizottság napirendjén. 
A bizottság és a teljes képvi-
selő-testület jelenleg még a 
tájékozódási szakasznál tart, 
ez ugyanis rendkívül összetett 
kérdés, ahol  a lakossági véle-
mények is nagy súllyal esnek 
latba. A virushelyzet miatt el-
halasztott lakossági fórum a 
közeljövőben megrendezésre 
kerül, az önkormányzat pedig 
megalapozott, felelős döntést 
fog hozni.

A bizottság további tevékeny-
ségéről későbbi lapszámokban 
számolunk majd be.

          Madaras Zoltán

Az októberben hivatalba lépett önkormányzat a közterületek magasabb szintű gondozá-
sának érdekében a Falugondnokság átszervezése és megerősítése mellett döntött. Veze-
tésére a főállású alpolgármestert kérte fel, az állományt pedig további 4 fővel bővítette. 

Magasabb fokozatba vált a gondnokság

A Falugondnokság munkatársai kátyúzás közben
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A kiindulási helyzetről rövi-
den: a 20 hektáros, gyönyörű 
fekvésű fejlesztési területen 
182 db építési telek lett kiala-
kítva, amelyből annak idején 
19 db telket ajándékba kapott 
az Önkormányzat. A fejlesztés 
első fontos lépéseként 2004-
ben a lazaréti tulajdonosok 
megállapodást kötöttek, mely 
szerint saját költségen köz-
művesítik a teljes területet. 
Ezen megállapodás alapján 
nem csak a szokásos víz-, 
villany- és gázközművek, ha-
nem a közvilágítás, a szilárd 
burkolatú utak és a csapa-
dékvíz elvezetés költségeit is 
vállalták a tulajdonosok. Ezt a 
megállapodást kivétel nélkül 
minden tulajdonos aláírta, és 
a mai napig érvényben van, 
ami azt jelenti, hogy az aláíró 
tulajdonosok, illetve jogutód-
jaik kötelessége a terület köz-
művesítését elvégezni.

Nyilvánvaló, hogy amennyi-
ben sikerül rendezni a terület 
problémáit, a lazaréti telkek 
további felértékelődése vár-
ható. Azon túl, hogy a terület 
igen kedvező és szép fekvésű, 
panorámás, a telkek felérté-
kelődéséhez hozzájárul az 
agglomerációs települések 
további belterületbe vonását 
fékezni igyekvő törvényi sza-
bályozás, illetve a beépítetlen 
észak-budai és ürömi telkek 
csökkenő száma is. Az Önkor-
mányzat számára nem csak 
a terület problémáinak meg-
oldása és a faluközösséget 
terhelő viták megszüntetése 
kiemelt fontosságú, további 
jelentős szempontot jelent a 
19 önkormányzati tulajdon-
ban lévő lazaréti telek mint 
közvagyon értékének meg-
őrzése, illetve falufejlesztés-
re fordítható forrásként való 
biztosítása is.

Az elmúlt hónapokban ösz-
szegyűjtöttük és áttekintet-
tük a fejlesztési területtel 
kapcsolatos összes rendelke-
zésre álló információt. E fel-
térképező munka során vilá-
gossá vált, hogy a 16 év alatt 
kialakult tarthatatlan helyzet 
az Önkormányzat aktív köz-
reműködése nélkül nem meg-
oldható, és a hátralévő mun-
kálatokat az Önkormányzat 
szervezésében kell elvégezni.

A legfontosabb kérdések, 
amelyekre a felderítő munka 
során választ kerestünk:

- Milyen értéket képvisel a 
tulajdonosok egy része által 
eddig elvégzett közművesí-
tés?

- Mennyibe fog kerülni a 
közművesítés befejezése?

- A teljes közművesítési 
költség milyen mértékben 
terhelhető az egyes telkekre? 
(Ennek mértéke telkenként 
különbözik)

- Az adott telek tulajdono-
sa(i) vagy jogelődjei ebből 
mennyit fizettek már be?

- Tartozik-e az adott telek-
hez osztatlan közös tulajdon-
ban lévő telekrész?

- Milyen módon lehet úgy 
beszámítani az osztatlan 

közös, fedezeti telkek érté-
két, hogy a telkek értékének 
beszámítása egyrészt maxi-
málisan korrekt (ezáltal el-
fogadható) legyen a tulajdo-
nosokkal szemben, másrészt 
az Önkormányzat részére ne 
hordozzon anyagi kockáza-
tot?

- Milyen mértékű az adott 
telket terhelő, még megfize-
tendő közművesítési költség 
a korábbi befizetések, vala-

mint az osztatlan közös tu-
lajdon beszámítási értékének 
levonása után?

E kérdések megválaszolá-
sára feldolgoztuk és adatbá-
zissá szerveztük az osztatlan 
közös telkek több, mint 1200 
oldalnyi tulajdoni lapját. 
Ugyancsak adatbázisba il-
lesztettük a 2004. évi megál-
lapodás feltételeit (az eredeti 
tulajdon mérete, az út céljára 
átadott, az Önkormányzatnak 
ajándékba adott és az osztat-
lan közös tulajdonba adott 
telkek mérete). A felderítő 
munka során igyekeztünk 
felkutatni a telkeket érintő 
tulajdonosváltozásokat is a 
jogutódlások lekövetése cél-
jából. E munkának meghatá-
rozó részét dr. György Péter, 

az Önkormányzat jogi képvi-
selőjének irodája és dr. Zádor 
István, a pénzügyi bizottság 
külső tagja végezték el, ame-
lyet ezúton is szeretnénk 
megköszönni nekik.

A fejlesztés befejezésének 
anyagi és jogi kereteit egye-
di Településrendezési Szer-
ződések (TRSZ) formájában 
szándékozunk megteremteni, 
amelyben az egyik szerződő 
fél az Önkormányzat, a másik 
szerződő az adott telek tu-
lajdonosa. E szerződésekben 
építési telkenként összeg-
szerűen meg lesz határozva 
az adott telekre vonatkozó 
közművesítési költség, a be-
számításra kerülő korábbi 
befizetések, illetve a szintén 
beszámításra kerülő osztat-
lan közös tulajdoni hányad 
beszámítási értéke.

A szerződések során arra is 
figyelemmel kell lenni, hogy 
a 2004. évi megállapodásban 
az akkori tulajdonosok nem-
csak a saját telkeik közmű-
vesítési költségeit vállalták, 
hanem az Önkormányzatnak 
háttérfejlesztési hozzájáru-
lásként ajándékba adott 19 
telek, illetve a közművesítés 
költségeinek részbeni fedezé-
sére kialakított 20 osztatlan 
közös telekben képviselt tu-
lajdoni hányad közművesíté-
sének költségeit is.

Az egyedi TRSZ-ek megkö-
tésének első lépéseként on-li-
ne űrlapkitöltés formájában 
adategyeztetést kezdeménye-
zünk az érintett lazaréti tulaj-
donosokkal az Önkormányzat 
honlapján kialakított felületen 
(pilisborosjeno.hu/lazaret). 
Adateltérés esetén személyes 
egyeztetés során pontosít-
juk az adatbázisban szereplő 
adatokat a tulajdonosok által 
bemutatott alapdokumentu-

Újabb fejlemények Lazaréten
A Hírmondó áprilisi számában olvashatták Dömötörfy Zsolt képviselő írását a falu 

egyik problémás fejlesztési területével kapcsolatban. Ebben a lapszámban folytatja a 
témával kapcsolatos újabb fejlemények bemutatását.

Lassan beépül a lazaréti terület

Bizottságok
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Bizottságok

mok alapján. Már most kérjük 
az érintett tulajdonosokat az 
összes, Lazarétre vonatkozó 
dokumentumaik előkeresé-
sére és összekészítésére.

További lépésként véglege-
sítjük az elszámolást a koráb-
bi közművesítést finanszíro-
zókkal. Ezzel párhuzamosan 
az Önkormányzat által koráb-
ban megkötött TRSZ-ekkel 
kapcsolatban befolyt, elkü-
lönített számlán kezelt pénz 
egy részének felhasználásá-
val befejezzük a lazaréti köz-
világítás kiépítését, az erre 
vonatkozó ajánlattételi felhí-
vás kiírása jelenleg folyamat-
ban van.

Az új megállapodások meg-
kötése érdekében elkészítjük 
az új TRSZ-tervezet sablonját, 
amelynek felhasználásával, 
a konkrét, adott ingatlanra 
vonatkozó összegek feltünte-
tésével készülnek majd el a 
konkrét szerződéstervezetek. 

A tervezetről minden érintett 
tulajdonos értesítést fog kap-
ni, amely részletes kimutatást 
tartalmaz majd a közművesí-
tés teljes költségéről, a beszá-
mított korábbi befizetés(ek)
ről, a beszámított osztatlan 
közös telek értékéről, vala-
mint a befizetendő összegről. 

Az új, egyedi TRSZ megálla-
podások aláírása, az abban 
rögzített fizetési kötelezett-
ségek teljesítése esetén az 
Önkormányzat engedélyezi 
a tulajdoni lapokon szereplő 
keretbiztosítéki jelzálog tör-
lését, így a kötelezettségüket 
rendező tulajdonosoknak le-
hetőségük nyílik jelzáloggal 

terhelt banki hitel felvételére. 
A TRSZ-ek alapján beérkező 
befizetések függvényében, 
külön szakaszokra bontva 
zajlik majd a hátralévő mun-
kák elvégzése, közbeszerzési 
eljárások keretében, átlátha-
tóan, minden esetben több 
ajánlatból kiválasztva a leg-

kedvezőbbet. A pályázati for-
rásbevonás lehetőségét nem 
zárjuk ki, de fontosnak tart-
juk kijelenteni, hogy a falu 
más, elmaradott infrastruktú-
rájú, sűrűn lakott területeivel 
szemben nem élvez prioritást 
Lazarét, ahol a belterületbe 
vonás miatti értéknövekmény 
bőséges fedezetet jelent az inf-

rastruktúra kiépítésére.
Ezúton is szeretnénk hang-

súlyozni, hogy a 2004. évi 
megállapodás alapján a la-
zaréti fejlesztési területnek 
önfinanszírozónak kell len-
nie. A lakosság által befizetett 
adókból az Önkormányzat 
egyelőre nem finanszíroz sem 
közművesítést, sem útépítést 
a 2000 után belterületbe vont 
fejlesztési területek vonatko-
zásában. Minden átvett for-
rással elszámolunk, a lazaréti 
közművesítési munkákból az 
Önkormányzat nem törekszik 
profitszerzésre.

Minden érintett lazaréti te-
lektulajdonost arra kérünk, 
hogy legyen teljes mértékben 
együttműködő partner a te-
rület közművesítési problé-
májának megoldásában. Kö-
szönjük.

Dömötörfy Zsolt, a Fenntartha-
tó fejlődés és településfejleszté-
si Bizottság elnöke

Minden átvett forrással elszámolunk, 
a lazaréti közművesítési munkákból az Ön-
kormányzat nem törekszik profitszerzésre.

„

Forrásteremtés, 
benyújtott pályázataink

Miközben minőségi műfüves 
focipálya épül és az iskola tor-
natermének helyén lévő köz-
műáthelyezést készítjük elő, 
sok energiát fordítunk arra, 
hogy lehetőleg  minden 100% 
támogatottságú (önrészt nem 
vagy csak nagyon kis mérték-
ben igénylő, de értelmes és fa-
lunk számára hasznos) pályá-
zaton elinduljunk. Hiszen siker 
esetén külső forrásokat vonha-
tunk be a falu fejlesztésébe. Az 
elmúlt hetekben, hónapokban 
a következő célokra adtunk be 
pályázatot: 

1. Egészségház bővítése egy 
OEP/NEAK által támogatott 
fogorvosi rendelővel és lehető-
leg még két újabb orvosi rende-
lő számára.

2. Steinheim utca javítása 
meglévő, kész tervek alapján.

3.  Régi iskola épületében 

megvalósítani tervezett Falu-
ház nagytermének és olva-
sóteremmel ellátott könyvtá-
rának kialakítására, az épület 
egyes felújítási munkáira.

4. Közterület karbantartását 
szolgáló multifunkcionális 
munkagép beszerzése.

5. Óvodai játszóudvar fej-
lesztése mindkét óvodai udvaron.

Mindegyik beadott pályázat 
100%-os támogatottságú, be-

fogadták időben leadott pályá-
zatunkat, az első háromnál már 
a hiánypótlási szakaszon is túl 
vagyunk, az eredményeket vár-
juk.

Korábban beadott pályázata-
ink, amelyekről még nincs hír:

1. Rendkívüli költségvetési 
helyzetbe került önkormány-
zatok pénzügyi támogatására 
kiírt pályázat (REKI).

2. Korábbi faluvezetés által 

beadott vis maior pályázatok 
elbírálását is várjuk a követke-
ző tartalmakkal:

- a Tücsök utcai támfal hely-
reállítása;

- a Tücsök utca, Bor utca 
burkolat bontása, stabilizálás, 
új burkolat készítése;

- a Borosjenői-patak (Hrsz: 
010) meder szélének helyreál-
lítása, Kossuth tér áteresz el-
bontása és új kialakítása, több 
utca vízelvezetésének kiépítése.

3.  Magyar Kézilabda Szövet-
ség tornaterem, tornaszoba és 
sportpálya felújításos-építéses 
pályázatára beadott anyagunk 
eredményéről, ahol két pályá-
zatunk is segítheti a helyi spor-
tolási lehetőségek bővülését: 
szabadtéri kézilabda pályára 
és tornaszoba felújításra pá-
lyáztunk.

Előkészületben vannak a kö-
vetkező pályázatok:

- önkormányzatoknak kiírt fá-
sítási programban faültetésre;

- önkormányzati feladatok 
ellátását szolgáló fejlesztések 
támogatására (Szent Donát u. 
- Szőlő u. - Bor u.találkozásánál 
lévő leomló, télen közel besza-
kadt útszakasz helyrehoza-
talára);

- óvodabővítésre

Tömöri Balázs polgármester beszámolója.

Nyertes MLSZ pályázatunknak köszönhetően megindult a focipálya korszerűsítése
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Március 16-án bezárt intézmé-
nyünk. Ezen a napon válságér-
tekezletet tartottunk, terveket 
készítettünk a ránk váró fel-
adatokról, az összes munkatárs 
bevonásával. 

Annak ellenére, hogy az óvo-
da bezárt, a dolgozók továbbra 
is különféle feladatokat láttak 
el: fertőtlenítő takarítás, selej-
tezés, maszkok varrása, kis-
kertek kialakítása, palántázás. 
Terveink szerint a megtermelt 
javakat felajánljuk majd a rá-
szoruló családoknak (borsó, 
paradicsom, paprika, cukkini, 
patisszon, sárga- és fehérrépa, 
saláta, karfiol, káposzta).

Az óvodapedagógusok ki-
emelt feladata volt, hogy az 
interneten keresztül felvették a 
családokkal a kapcsolatot. Napi, 
heti rendszerességgel anya-
gokat: énekeket, mondókákat, 
verseket, meséket, barkácsolás 
ötleteket, feladatokat küldtek 
a gyermekeknek. Figyelembe 
vettük a családok helyzetét, 
leterheltségét. Bíztunk abban, 
hogy a szülőknek a megnöve-
kedett feladataik közepette is 
lesz idejük, energiájuk ezeket 
megvalósítani gyermekeikkel. 
A visszaérkezett alkotásoknak 
az óvónők mindig nagyon örül-
tek, sok boldog-könnyes percet 
okoztak nekik ezzel a gyerme-
kek.

A közös Zoom-órákon a cso-
portba járók – ha csak virtu-
álisan is – de találkozhattak, 
beszélhettek egymással, az 
óvodapedagógusaikkal. Külö-
nös figyelmet szenteltünk – hi-
szen ebben az időszakban az 
óvodában is ezt tennénk – az is-
kolába készülő nagycsoporto-
soknak. A pedagógusok felada-
tokat állítottak össze, azokat 
interneten keresztül elküldték, 
szükség esetén kinyomtatva 
eljuttatták a gyermekeknek. 

Nevelőtestületi, munkaközös-
ségi, vezetői értekezleteinket 
napi, heti rendszerességgel 
az interneten tartottuk. Kol-
légáim közül többen online 
továbbképzéseken is részt vet-
tek, tudásukat önfejlesztéssel 
gyarapították.Több pályázaton 
is indultunk, a legnagyobb a 
Magyar Falu Program, mely-
nek keretében mindkét épü-
letben mozgásfejlesztő kültéri 
játékokra, hintákra pályáztunk. 

Ezt a vezetői csapat készítette 
elő, az árajánlatok bekérésével 
együtt az önkormányzathoz to-
vábbítottuk.

Március utolsó hetében már 
ügyeletet biztosítottunk azok-
nak a gyermekeknek, akinek a 
szülei ezt munkáltatói igazolás-
sal kérték. A konyhai dolgozók 
ebédet főztek az óvodába és 
iskolába járó gyermekeknek 
igény szerint. Karbantartónk, 
mindenki Árpi bácsija a ka-
rantén legeleje óta heti rend-

szerességgel meséket küld a 
gyermekeknek. Több videó 
készült az óvoda kertjéről, sőt 
a gyermekek még az odúban 
növekedő cinkéket is láthat-
ták. A Mindszenty utcai épület 
kertjét gödörmentesítettük, 
füvesítettük, ezt segítette a sok 
csapadék is. Két hete Gödöl-
lőn átvehettünk egy korábban 
elnyert gyümölcsfa csemete 
pályázat keretében 12 darab 
icipici fácskát. Többfajta alma-, 

körte- és szilvafát ültettünk el a 
gyermekek bevonásával mind-
két épület kertjében az elmúlt 
két hétben. Az Önkormányzat 
kérésére az óvoda pedagó-
gusai több napon keresztül a 
két óvodaépület környékén, a 
régi iskolaépület bejáratánál, 
valamint az Iskola utcában a 
virágos részeket kigyomlálták. 
A Mindszenty utcai épület mel-
letti árkot, valamint a Faló mel-
letti árokpartot is fűkaszával 
lekaszálták.

Március 30-tól, az ügyeleti 
időszakban a korlátozó intéz-
kedések miatt egy csoportban 
még csak maximum 5 gyermek 
lehetett. Az utolsó héten emiatt 
már két csoportot működtet-
tünk. Mindannyiunkat váratla-
nul ért a kormány bejelentése, 
mely hirtelen, május utolsó 
hetére mindenféle korlátozás 
nélküli óvodalátogatást tett le-
hetővé. (Természetesen nem 
kötelező jelleggel, minden szü-
lő maga mérlegelhette, hogy 
igénybe kívánja-e venni ezt a 
lehetőséget.) Mindezt úgy kel-
lett megszerveznünk, hogy az 
iskolák zárva maradtak. Nagy 
nehézséget jelentett az óvoda-
pedagógusok beosztása, hi-
szen többüknek alsótagozatos 
gyermekeik vannak, akiknek 
tanulását nekik kell segíteni, 
felügyeletüket meg kell oldani-
uk. A szülői igények felmérése 
után az első héten kettő, a má-
sodik héten már három csoport 
működött. Itt már semmiféle 
létszámkorlátozásra nem volt 
szükség. 

Az Oktatási Hivatal által ki-
adott ajánlásokat betartva a 
lehető legtöbb időt töltöttük 
a szabadban. Természetesen 
nagy szélben és esőben a gyer-
mekek a csoportszobákban 
játszhattak, a tornaszobában 
futkoshattak. Többször meg-
tréfált minket az idő egy gyors 
záporral, de mire mindenki be-
futott az épületbe újra kisütött 
a nap, elmentek a felhők, így a 
gyermekek folytathatták a játé-
kot az udvaron. Szintén a nyári 
szokásokat alkalmazva óvodá-
saink kint fogyasztották el a 
tízórait, uzsonnát, mely mindig 
nagy sikert arat a gyermekek 
körében. Most is, mint mindig, 
kiemelt figyelmet fordítottunk 
az étkezések előtti kézmosásra, 
fertőtlenítésre. Mindannyian 

Óvodai élet karanténon innen és túl
Metzlerné Kutvölgyi Eszter intézményvezető beszámolója a Mesevölgy Óvoda 

dolgozóinak járványhelyzet alatti munkájáról és az óvoda újraindulásáról.

Mosolyogni nehéz a szájmaszk alatt, 
márpedig ez mindenképpen nyugtatólag hat 
a gyermekekre.

„

Oktatás
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Köz-ügyek

úgy gondoljuk, és azt tapasz-
taltuk, hogy a gyermekeknek a 
legnagyobb szüksége a szabad, 
közös játékra van. Az elmúlt 
időszakban erre nem volt le-
hetőségük. Régi barátságok 
elevenedtek fel, újak köttettek. 
Minden lehetőséget megad-
tunk arra, hogy a gyermekek 
az életkoruknak megfelelően, 
hasznosan töltsék idejüket az 
óvo dában. Mondókákat, éne-
keket elevenítettünk fel velük, 
rossz idő esetén mesét hallgat-
hattak, a csoportszoba játékai-
val játszhattak.

A gyermekekkel közvetlenül 
érintkező felnőttek zárt tér-
ben eleinte maszkot hordtak, 
majd ezen a héten áttértünk a 
plexi pajzs használatára. Így a 
gyermekek látják a felnőttek 
arcát, száját. Mosolyogni nehéz 
a szájmaszk alatt, márpedig ez 
mindenképpen nyugtatólag hat 
a gyermekekre. Nagyon figyel-
tünk arra, hogy a Mindszenty 
utcai épületbe járó gyermekek 
is otthon érezzék magukat a Fő 
utcai épületben. Állandó helyet 
biztosítottunk az öltözésre, ét-

kezésre, alvásra, ezzel bizton-
ságot nyújtottunk számukra.

Többen éltek a csak délelőt-
ti óvodalátogatással. A gyer-
mekek egész délelőtt együtt 
játszhattak, szaladgálhattak, 
homokozhattak, motorozhat-

tak, ugrálhattak, mászókázhat-
tak, majd ebéd után a délutáni 
pihenőt már családjuk körében 
töltötték. Az ágyakat a csoport-
szobában lehetetlen 2 méter 
távolságra rakni egymástól. Al-
vás közben óhatatlanul társára 
köhöghet, tüsszenthet bárme-
lyik gyermek. Emiatt is java-
solja mindenki, hogy lehetőség 

szerint ebéd után vigyék haza a 
gyermekeket.

Június 8. és 12. között már az 
óvoda mindkét épülete kitárta 
kapuit. Folyamatos szervez-
kedés után, de sikerült meg-
oldani, hogy minden óvoda-

pedagógus ezt az utolsó hetet 
a saját csoportjával tölthesse. 
Majd pénteken szűk körben, 
a megszokottól eltérően, de 
elbúcsúztattuk az iskolába ké-
szülőket.

Itt szeretném minden óvo-
dai dolgozónak megköszönni 
azt, hogy vállalják kötelezett-
ségüket, és bár a veszély to-

vábbra sem hárult el a járvány 
miatt, mindannyian felveszik 
a munkát. Teszik ezt annak el-
lenére, hogy van köztük olyan, 
aki maga is veszélyeztetett, 
akinek a férje veszélyeztetett 
korú, esetleg krónikus beteg 
családtagja, gyermeke van. Ők 
mindannyian hatalmas rizikót 
vállalnak, de a gyermekekért 
teszik. Június 15-től ismét csak 
ügyeleti formában működtet-
jük intézményünket. Ekkor 
megkezdődik a pedagógusok, 
technikai dolgozók szabadsá-
golása. Most lesz arra lehető-
ségük, hogy regenerálódjanak, 
felkészüljenek a következő tan-
évre. Az elmúlt időszakban volt 
rettegés, félelem, együttműkö-
dés, kreativitás, önmegvalósí-
tás, mások felé segítségnyújtás, 
adakozás.

Megváltozott körülöttünk a 
világ, hirtelen csend lett. Most 
újból járnak az autók, egyre 
több repülőgép száll el felet-
tünk. Lassan visszaáll a régi, 
megszokott élet, de bízunk ab-
ban, hogy teljesen mégsem lesz 
olyan a világ, mint előtte.

Önkéntes szolgálatban a rászorulókért

A helyi Jótékonysági csoport, 
mely több mint 25 éve műkö-
dik, több mint egy éve csatla-
kozott a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálathoz (MMSz). Így 
az új nevünk: Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Pilisboros-
jenői Csoportja.

Csoportunk 10 önkéntes 
tagból áll, munkánkat ellen-
szolgáltatás nélkül végezzük. 
Feladataink az adományok 
átvétele, továbbítása, együtt-
működve a Pilisborosjenői 
Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálattal, az ország terüle-
tén kialakuló nehéz vagy ka-
tasztrofális események enyhí-
tése, segítség nyújtása.

A csatlakozásra azért volt 
szükség, mert el szeretnénk 

juttatni azt a többletet, amit 
helyben nem használunk fel, 
valamint annak érdekében, 
hogy a segítségnyújtás irányí-
tottabb legyen.

 Önállóan is komoly dolgok-
ra voltunk képesek. Súlyos 
katasztrófa volt 2010 júniu-
sában a Bódva árvize, mely 
különösen sújtotta Edelényt. 
Sok-sok ember vesztette el a 
hajlékát, bútorait, ruházatát, 
féltve őrzött tárgyait. Meghir-
dettük a gyűjtést, és – mivel 
nagy szerencsénkre az iskolai 
év már lezárult –, engedélyt 
kaptunk az iskolai aula, folyo-
sók, végül egy tanterem hasz-
nálatára. Hihetetlen mennyi-
ségű adomány gyűlt össze. 
Bútorgarnitúrák, ágyak, szé-

kek, 3 tűzhely, 2 mosógép, 
sok-sok kisgép, edények, tá-
nyérok, ruhák és még tudnám 
sorolni. Egy hatalmas kamion 
megtelt teljes magasságig. 
Bár eleinte kételkedtem, de 
végül minden befért. 

Egy helyi vállalkozó meg-
rendelt egy óriás kamiont, 
és a teljes szállítási költséget 
kifizette. Ezt azért írtam le, 
mert a jó szándék, és az ösz-
szefogás nagyon sokra képes.

Elsősorban a helyi együtt-
működéseket keressük, de ha 
az ország különböző pontjai-
ról megkeresnek bennünket, 
lehetőségeink szerint eleget 
teszünk a kéréseknek. Sajnos 
az elszállítás a legnagyobb 
nehézség, de az MMSZ-től 

kapunk jármű segítséget, így 
csak a munka marad.

Még az előző testülettől tá-
mogatás formájában megkap-
tuk a volt iskola egykori tor-
naszobáját, ahol működünk.       

 
Nyitva tartásunk:      

szerdánként 18.30 - 20 óráig, 
szombatonként: 8 - 10 óráig

Továbbra is várunk tiszta, 
nem rongyos textíliákat, hasz-
nálati eszközöket, működő 
háztartási gépeket, szerszá-
mokat. Bútorok tárolásával 
gondjaink vannak, de kere-
sünk „új gazdát”.

Szállítási segítséghez hív-
ható telefonszám: 06 30 415 
2897

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjának bemutatkozása, 
Heves Ilona csoportvezető tollából.

Az óvoda dolgozói a járvány idején a zöldterületek karbantartásába is besegítettek
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Gier György mészáros és hen-
tes hosszú éveken át vezette 
szülőfalujában, Pilisborosje-
nőn a lakásában kialakított 
hentesüzletét és a ház udvari 
részében működő Daloskör 
nevű kisvendéglőt. Szorgalmas, 
udvarias, szelíd természete 
miatt igen közkedvelt, meg-
becsült ember volt a faluban. 
Felesége Steinmüller Gizella 
volt, két gyermekük született: 
Gier Richárd, nagybátyám és 
Gier Hildegárd, édesanyám. A 
Gier nevet később – mint sokan 
mások – Győrvárira magyarosí-
totta. Ez általában úgy történt, 
hogy az új név választásánál az 
eredeti név kezdőbetűjét meg-
tartották, és az új név végére 
egy „i” betű került, persze vol-
tak kivételek is. Szóval így let-
tek ők Gier-ről Győrváriak.

Az egész régi kép a kezdetet 
mutatja, akkoriban a hentes-
üzlet még nem a sarki részen 
működött, azt később építették 
a régi folytatásaként. A képen 
nagyapám, nagyanyám, annak 
édesapja, Steinmüller János és 
a náluk dolgozó kisegítő asz-
szony és egy férfi – nevüket 
sajnos nem tudom – láthatóak.

Bővül a családi-üzletház, a 
mai Fő utca–Szent István utca 
sarokháza, melyben családunk 
ma is él. A képen jól látszik az 
üzlet rolós bejárata. Nagyszüle-
im, mamám a tetőszerkezeten 
állnak. Ácsok, kőművesek, kő-
faragók dolgoztak.

Kész lett a ház átalakítása, 
megnyílt a sarki hentesüzlet. 
Sajnos az udvari részen mű-
ködő kocsmáról nem rendel-
kezem fényképpel. Az 1930-as 
években Daloskör Egyesület 
néven működött a férfi dalár-
da. Elnöke Payer János, községi 
főjegyző, zenei vezetője László 
András kántortanító volt. Nagy-
apám is tagja volt a kórusnak, 
mely próbáit és összejövetele-
it a Daloskör kisvendéglőben 
tartotta. A Szülőföldünk Pilis-
borosjenő (2000) c. könyvében 

Götz Mária (Mici néni) róluk is 
részletesen ír.

Nagyapám Leányvárról vá-
sárolta a süldőket, melyeket 
a képen látható teherautóval 
szállította haza.

A süldők jó takarmány-
nyal kerültek felnevelésre, így 
minőségi hús került a vevők 
asztalára, majd a vágás és fel-
dolgozás után – mely szintén 
a házban történt – az üzletben 
kerültek kimérésre. Termé-
szetesen mindez a tisztiorvosi 
engedélyezés, és rendbenlétről 
való igazolás  után történt meg. 
A képen a háttérben a sertés-
feldolgozó bejárata látszik. A 
faluban a ló, marha és sertés 
mellett sokan tartottak apró 

szárnyas állatot, így baromfira 
kevésbé, inkább a sertés, mar-
ha húsra volt igény. A marha-
húst a Budapesti Marhaközvá-
góhíd és Vásártérről szerezte 
be. Az igazoló jegyet 1933. feb-
ruár 3-i dátummal állították ki.

A kertben volt a jégverem, 
ebben tárolták a Budapestről 
kiszállított jeget, melyet szal-
mára fektettek. A jégszekrény, 
mely az üzletben állt, a gyere-
keknek maga volt a csoda. Hála 
Istennek megmaradt, mi még 
„babaházasdit” játszhattunk 
benne. Magas volt, három elkü-
lönített résszel, bádog béléssel, 
kampókkal, oldalt jégrúd tá-
rolóval. Vastag ajtaját kivülről 
rézpántozat és kilincsek díszí-
tették . 

Egyszer egy szép napon egyedül sétáltam a falu határában, elhaladtam régi 
földetületeink előtt és egy szép régi emlék, gondolat kavargott a fejemben. 

Visszaemlékeztem az édesanyám családjáról mesélt történetekre. Egyet most 
örömmel megosztok önökkel anyai nagyapámról, Gier Györgyről.

Régi emlékek
írta: Perlinger Györgyi

Sváb sarok
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Ahogy mamám mesélte: 
nagyapám mindig tisztelte a 
vevőt, minőségi húst tett eléjük 
a pultra. Még élnek páran a fa-
luban, akik mindenre emlékez-
nek. Itt kívánom megjegyezni, 
hogy a faluban több hentes is 
működött rentábilisan, egy-
mást tiszteletben tartva. Sajnos 
napjainkban egy privát hentes 
sem működik Pilisborosjenőn. 

A szép dolgos éveknek egy-
szer csak vége lett, és bekö-
vetkezett az a súlyos időszak a 
történelemben, amelyet „álla-
mosításként” ismerünk. Ahogy 
sokan másokat, a mi családun-
kat sem kímélte ez a kegyetlen 
folyamat. Megjelentek az akko-
ri hatósági emberek és „kérték” 
a kocsma és a hentesüzlet kul-
csait, melyek „természetesen” 
átadásra kerültek. Szó szerint 
lehúzták a rolót. A falubeliek 
hosszú éveken keresztül a le-
húzott sarki roló elött tették 
meg útjukat – ahogy mondták, 
szomorú látvány volt.

Aztán már az én gyerekko-
romban filmesek jöttek egy 
alkalommal a faluba és kibé-
relték forgatásra a helyiséget, 
ez nekünk gyerekeknek nagy 
élmény volt. Visszatérve a 
történelmi folyamatra, a saját 
tulajdonban lévő teherautó 
„elszármaztatására” is sor ke-
rült, büntetéssel megspékelve, 
amiért nem saját magunktól 
ajánlottuk fel az államnak. Az 
erről szóló irat még létezik. 
Közben nagyapám eltávozott 
közülünk. Mardosta a fájdalom, 
a nincstelenség, a kilátástalan-
ság. Ahogy nagyanyám mondta, 
sokkal rosszabbul is járhattunk 
volna, ha a házat is elveszik 
(szerencsére nem így történt), 
bár azt ugyan nem lehet meg-
enni, ha az ember éhes. Végül a 
Termelő Szövetkezetbe vonás 
miatt a földjeink elkobzására 
is sor került Csobánka „Kee-
ges” területén. De maradjunk 
csak itt a falunk határában lévő 
földjeinknél. Két nagy egymás 
mellett lévő földterületről van 
szó. Nagyjából a nemrég új fa-
sorral ellátott – kifelé menet 
– baloldali földterület közepe 
táján volt. Az egyiken a szo-
kásos krumpli, bab, kukorica 
termesztés zajlott, a másikon 

különféle gyümölcsfák vol-
tak, többségében fehérhúsú, 
champion őszibarackot termő 
fák. A TSZ a tulajdonába került 
telkeket egyesíteni akarta, így 
a gyümölcsfák kiszedésére ke-
rült sor. Egy ott dolgozó helyi 
lakos azonban jó érzéssel volt 
a termő gyümölcsfák iránt, saj-
nálta az értékes gyümölcsfák 
elvesztését.  Egy napon eljött 
nagymamámhoz és 
azt mondta neki: „Gizi 
néni! Nincs szívem 
ezeket a gyönyörű 
őszibarackfákat csak 
így kidobálni! Felte-
szek a traktorra jó pár 
darabot és hazafelé 
bedobom magának! 
Elültethetik, hátha 
megmarad – ez így is 
lett! Egy-két kivétellel 
– persze, sok locsolás, gondo-
zás révén – sikeresen túlélték a 
fák az „átültetési akciót” és még 
sokáig zamatos gyümölcsöt 
termettek és tették gyerekko-
runkat „finomabbá, szebbé”.

Prof. Dr. Cornelius Mayer, 
kitelepített rokonunk, haza-
látogatásai során gyakran ho-
zott magával kisebb csoportot 
az ottani német barátai közül, 
megmutatni nekik szeretett 
szülőföldjét, Pilisborosjenőt. A 
sok jó program között biztosan 
szerepelt a Nagy-Kevély meg-
mászása és családunknál egy 
hangulatos délután eltöltése. 
Szüleim mindig nagyon jó ven-
dégfogadók voltak, örömmel 
készültek. Édesanyám finom 
halászlevet főzött, rántott ha-
lat, túróscsuszát készített és 
végül – ha szezonja volt – a „ki-
mentett” fák őszibarackjaiból 
is került az asztalra. 

Egy kellemes vacsora roko-
nok körében, akik gyakran lá-
togattak haza, a képen mamám 
unokatestvérei.

 Balról: Götz Otília, apám, 
Perlinger István, Mayer Ilus, 
mamám, Györvári Hildegárd, 
Mayer Robi bácsi, Ilus papája 
és a falu szorgalmas szódása, 
gyerekek: Györgyi, Trudi, Lidi 
és a testvérem, Otilia.

Az este folyamán még csat-
lakozott pár rokon. Felsorol-
va: Mayer Robi bácsi , Gröschl 
György, Szavera Vilmos, 
Gröschl Györgyné (Mici néni), 
testvére Götz Oti néni, Szavera 
Joli néni (szül. Gier Jolán), ma-
mám, Mayer Ilus néni, papám, 
a másik képen Ilus néni férje 
Stampf György.

Húsvét hétfői locsolás alkal-
mával rokonokból, barátokból 

álló férfi társaság a volt hentes 
üzlet előtt. Jobbról balra az alsó 
sor: Szontágh János, Koller Fe-
renc, Perlinger István, Gröschl 
György. Második sor jobbról 
balra:  Metzler Imre, Galam-
bos István, Perlinger Istvánné 
(szül. Gier Hildegárd), én, Per-
linger Györgyi és mamám báty-
ja, Gier Richárd látható.

Egy szüret alkalmából ké-
szült a következő kép, melyen 
magyar népviseletben vannak 
a lányok: Gier Hildegárd és 
Szecsányi Mária – későbbi al-
sós tanító nénim – Babi néni, 
ahogy hívtuk.

Az utolsó kép a mai Szent 
István utcában készült. Fiatal 
lányok és kislányok sétálnak, 
jól látszik a borosjenői kövek-
kel kirakott út, emlékszem a 
közepén befele lejtett, hogy a 
hegyről lezúduló esővíz hamar 
lefolyhasson. A bal szélén a ma-
mám virágos ruhában. Ünnepi 
öltözetben két lány: balról Götz 
Márta (Mici néni), Gier Hilde-
gárd (Hilda néni), mamám. 
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A falu Trunk telep mögötti 
szennyvíztisztítója már sok 
éve kapacitásgondokkal küzd, 
és kiszámítható volt, hogy a 
fejlesztési területek beépítésé-
vel (pl. Lazarét, Moderndorf), 
már nem lesz képes kezelni 
szenny vizünket. Ez a kapaci-
tás-szűkösség így a fejlesztési 
területek beépítésének a las-
sítója is volt, egyben eszköz a 
mindenkori vezetés kezében, 
hogy kedvére gyorsítson vagy 
lassítson beruházásokat a sza-
bad kapacitások kiosztásával.

Pilisborosjenő vezetése köz-
ben a helyzet megoldása ér-
dekében pályázott a KEHOP 
2014-2020 programidőszak-
ban és 2014-ben nyert is 260 
millió forintot a jelenlegi telep 
20%-os kapacitásnövelésére. 
Ez a fejlesztés rövid-középtá-
von enyhített volna a kapaci-
táshiányon, bár hosszú távon 
nem jelentett volna megoldást.

A projekt életében a követke-
ző ugrást az jelentette, amikor 
az Önkormányzat 2017-ben ez-
zel a megnyert forrással csatla-
kozott a főváros kb. 1,5 milliárd 
forint összköltségű csatorná-
zási projektjéhez, ami alapvető 
koncepcióváltást jelentett: a 
helyi szennyvíztisztítás helyett 
a cél a fővárosi hálózatra való 
rákötés lett a saját szennyvíz-
tisztító telep rekultivációjával 
egyidejűleg. Ez a változat szin-
te korlátok nélkül kezelni tudja 
a falu  megnövekedett igényeit, 
de egyben ki is iktatja a beépí-
téseket gátló hatását. 

A koncepcióváltáshoz persze 
egy alapjaiban új tervet kellett 
készíteni, hiszen eddig egy 
meglévő telep bővítése, most 
pedig egy teljesen új hálózati 
szakasz elkészítése volt a cél. 
A vízjogi terv 2019-re szüle-
tett meg, de az ebben vázolt 
szakmai megoldás több sebből 
vérzett:

Az ófalu szennyvizét egy 2 
km hosszú vezeték szállítot-
ta volna a Kövesbérc alatt, ún. 

átnyomott rendszerrel (azaz 
folyamatosan pumpálta volna a 
szennyvizet), aminek gépésze-
ti kialakítása és karbantartása 
hatalmas és felesleges vállalás 
lett volna, a majdani üzemelte-
tő DMRV erős fenntartásokkal 
kezelte. (Most a Tücsök utcai 
településrész szennyvize érke-
zik így a tisztítóba, jóval kisebb 
mennyiségben, de visszatérő 
feladatokat okozva).

A 10-es út alatt egy gerinc-
vezeték húzódott volna Ma-
lomdűlőig (szintén nyomott 
rendszerrel), úgy, hogy a falu 
ellátandó lakosságának jelen-
tős része nem itt él. Ez azért 
probléma, mert az uniós tá-
mogatás feltétele, hogy nem 
készíthet elő új ingatlanfejlesz-
téseket, hanem a csatornaháló-
zatra a már meglévő ingatlano-
kat kell rákötni. Ez a megoldás 
egyértelműen csak a kapcsoló-
dó ingatlanfejlesztői érdekeket 
szolgálta.

Az előkészítő mérnökök je-
lezték, hogy szemben az Ön-
kormányzat becslésével az így 
kialakítandó rendszer a több-
szörösébe kerül, mint az el-
nyert összeg.

Már akkor is látszott egy jó-
val egyszerűbb megoldás, mi-
szerint párszáz méter egyenes 
és gravitációs (magától lefolyó) 
vezeték megépítésével már 
tudunk csatlakozni az ürömi 
vezetékekre. Egy száz méteres 
meglévő szakasz kibővítésével 
a teljes ófalu szennyvize elér-
heti a budapesti hálózatot. 

Itt érte a projektet a 2019-es 
önkormányzati választás, ami 
Pilisborosjenőn és Budapesten 
is váltást eredményezett a ve-
zetésben, és mindkettő kiha-
tott a projektre. Pilisborosjenő 
jelenlegi önkormányzata csak 
olyan projektet tud támogat-
ni, ami alapvetően a már be-
települt területek biztonságos 
csatorna ellátására fordítja az 
elnyert pályázati forrást, illetve 
megfelel a gazdaságos üzemel-

tetés követelményének. Ezek 
alapján egyeztettünk Üröm ön-
kormányzatával és a DMRV-vel, 
akik pártolták az ófalu Ürömön 
keresztüli szennyvízelvezeté-
sének tervét. 

A Fővárosi Önkormányzat 
pedig megegyezett a Kormány-
nyal, hogy a projekt során az 
Irányító Hatóság (a pályázati 
forrás elosztásáért és ellenőr-
zéséért felelős szerv)  közvet-
lenül a két önkormányzattal 
fog szerződni, így Pilisboros-
jenővel is módosítani kell a tá-
mogatási szerződést. A projekt 
budapesti részének több eleme 
már a kivitelezési szakaszban 
jár, így az mára biztossá vált, 
hogy a projekt fő irányvonala a 
budapesti hálózatra való rákö-
tés lesz.

A két fejlemény végre le-
tisztázta a projekt kereteit, 
így a következő hónapokban 
elindulhat a konkrét műszaki 
tervezés a pilisborosjenői sza-
kaszon is. Mivel Pilisborosjenő 
nem rendelkezik ilyen specifi-
kus szaktudással, ezért először 
a projektet támogató műszaki 
projektcég kiválasztására kerül 
majd sor, majd az ő közremű-
ködésükkel a tervezés beszer-
zésének folyamatára, aminek 
végén a konkrét tervező céggel 
tudunk szerződést kötni. Velük 
közösen fogjuk kialakítani a 
megfelelő műszaki megoldást 
a teljes falura vonatkozóan. A 
tervezési- és projektvezetési 
költségek elszámolhatók a pá-
lyázat keretein belül.

Terveink szerint az év végé-
re jutunk majd el addig, hogy 
 költségbecsléssel alátámasztott  
megvalósíthatósági tanulmány 
alapján szerződjünk a kivite-
lezés összegére is az Irányító 
Hatósággal. 

A következő év a kivitelezői 
közbeszerzés és a hozzá tarto-
zó részletes tervek elkészíté-
sével telik és várhatóan 2022-
2023-ban valósulhat meg a 
beruházás.

Reményeink szerint a pro-
jekt során egy hosszú távon 
is biztonságos megoldást fo-
gunk kialakítani Pilisborosjenő 
szennyvízkezelésére!

Körvonalazódik a hosszútávú 
megoldás csatorna problémáinkra

A koronavírus-járvány okoz-
ta kijárási korlátozás kritikus 
szintre emelte falunk szenny-
víz kibocsátását. „Átlagosan 
annyi nyers szennyvíz ke-
letkezik a háztartásokban a 
mostani időszakban, mint 
egy erősen csapadékos idő-
szak csapadékvízzel keveredő 
mennyisége.” – írja a DMRV 
Zrt. hírlevelében.

A helyzetet tovább nehezí-
tette, hogy tavaly elmaradt a 
fölösiszap-tározó tisztítása, 
amit kérésünkre most sür-
gősen pótolt a szolgáltató, 
visszaállítva a telep elméleti 
kapacitását. A másik tisztítást 
nehezítő körülmény, hogy a 
jelentősen megnövekedett la-
kossági fertőtlenítőszer-hasz-
nálat hatására a szennye-
zőanyagok lebontásáért 
felelős baktériumok kevésbé  
voltak képesek megtisztítani 
a szennyvizet. Az akut helyzet 
várhatóan megszűnik a karan-
tén feloldásával, de a végleges 
megoldást a folyamatban lévő 
csatornaberuházási projekt 
fogja jelenteni. 

Persze mi magunk is tudjuk 
csökkenteni a telep leterhelt-
ségét a jogszabályok betar-
tásával: kifejezetten tiltott a 
telkünkön keletkezett csapa-
dékvizet a szennyvízcsator-
nába vezetni, mert ez közvet-
lenül a patakot károsítja! Kis 
erőfeszítéssel a telken belüli 
gyűjtés vagy szikkasztás is 
megoldható!

A COVID-19 is
ront a helyzeten

Bubik Szabolcs képviselő beszámolója.

Fókusz
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Fókusz

Jelenleg községünk nem 
rendelkezik önálló kultu-
rális célra jól hasznosít-
ható épülettel, megfelelő 
közösségi és kulturális 
térrel. Több évtizede mű-
ködik egy épületben a 
Polgármesteri Hivatal 
és a Művelődési Ház, de 
az utóbbi évek alatt már 
tarthatatlanná vált az az 
állapot, amelyben a kultu-
rális programok és a hiva-
tali munka folyamatosan 
akadályozzák egymás 
működését. Az állandó 
zajjal járó kulturális te-
vékenységek mellett nem 
lehet tárgyalásokat folytatni, 
ügyfeleket fogadni, a könyv-
tár sokak számára megköze-
líthetetlen, a művelődési ház 
termeit kinőttük.

A képviselő-testület dön-
tése alapján a Reichel József 
Művelődési Ház és Könyvtár 
2021 szeptemberéig átköltö-
zik a régi iskolaépületbe, ahol 
kialakításra kerül a jelenlegi-
nél jóval nagyobb, két irányba 
is kertkapcsolattal rendel-
kező nagyterem, egy olvasó-
teremmel bővített könyvtár, 
valamint további klubszobák 
és raktárak. 

Úgy véljük, a régi iskolaépü-
let hosszútávú hasznosításá-
ról a faluközpont-stratégia 
részeként érdemes és lehet 
dönteni, fontos szempont vi-
szont, hogy amíg ez kialakul, 
addig az épületen állagmegó-
vó munkálatokat végezzünk, 
termeit hasznosítsuk, és élhe-
tő teret biztosítsunk a hivatal 
működéséhez és a művelődé-
si ház funkcióinak.

Az elmúlt időszak igény-
felmérései és fórumai alatt 
beérkezett és kirajzolódott 
elképzelések alapján a kö-
vetkező négy évben az épü-
let földszintjén a Faluház, 
az emeleti termekben inku-
bációs jelleggel a Waldorf 
iskolakezdeményezés, vala-
mint a Faluház koncepcióhoz 
kapcsolódó festő-, fejlesztő-, 
torna-, klub- és zene- termek 
kapnak helyet. 

Az udvar Budai út felőli ré-
szét a Waldorf iskola bérli, 
míg a sportpálya, a főbejárat-
hoz és rendezvényteremhez 
tartozó belső kert, valamint a 
buszforduló felé nyitottá tett 
parkos kertrész a Faluházhoz 
tartozik majd. Nagyobb falusi 
rendezvények alkalmával az 
egész udvar a Faluház rendel-
kezésére áll.

Mit nyerhet mindezzel a 
falu? A Művelődési Ház és 
Könyvtár színvonalas helyre 
költözik és jól használható 
klubhelyiségekkel bővül, a 
régi iskolaépület állagmeg-
óvó és felújítási munkálatai 
megvalósulnak. A nagyobb 
rendezvénytér, a kertkapcso-
lat és a földszinti Faluház el-
rendezés lehetővé teszi, hogy 
nagyobb falusi rendezvénye-
ket méltó körülmények kö-
zött rendezzünk meg, a Mű-
velődési Ház funkciói pedig 
akadálymentesen mindenki 
számára elérhetőek legyenek. 
A megmaradó Polgármesteri 
Hivatal épületét is saját funk-
ciója szerint lehet átalakítani 
és bővíteni.

Az állagmegóvó munká-
latoknak és fejlesztéseknek 
köszönhetően a korábbinál 

magasabb bérleti díjért 
adhatóak ki a termek, a 
helyieknek szóló non-
profit tevékenységeket 
pedig teremhasználattal 
és kedvezményes bérleti 
díjjal támogathatja az Ön-
kormányzat, elősegítve a 
klubélet kiteljesedését.

Az iskola épülete teljes 
felújításra szorul. Éppen 
ezért adtuk be a Magyar 
Falu Program pályáza-
tot, amelyben a jelenlegi 
nagyteremnél tágasabb, 
kertkapcsolattal rendel-
kező közösségi tér és egy 
olvasóteremmel bővített 

könyvtár kialakítására, va-
lamint a régi épületrészben 
található termek vizesedési 
problémáinak megoldására 
nyerhetünk forrást. A pályá-
zati anyaghoz kapcsolódó 
munkaközi vázlattervek meg-
találhatóak a honlapon.

A Művelődési Ház vezető-
jének szerződése szeptem-
ber végén lejár, így a törvényi 
előírásoknak megfelelően 
pályázatot írunk ki a státusz 
betöltésére. Reméljük, hogy 
a faluközösségünk megtalálja 
azt a művelődési ház vezetőt, 
aki az értékeinkre alapozva 
gazdagítja a kulturális életet, 
és hidakat épít közösségeink 
között!

Mindehhez új távlatokat 
nyit meg a Faluház minda-
zokkal az eszközökkel és te-
rekkel, amelyeknek az elmúlt 
évtizedekben hiányát szen-
vedtük. További információ 
és a pályázati felhívás a hon-
lapon található. 

                        Humán Bizottság

 Új kulturális központtal 
a faluközösségért

 A régi iskolaépületbe költözik és bővül a Művelődési Ház és Könyvtár, 
kiteljesedhet a klubélet, méltó helye lesz a nagy falusi rendezvényeknek. 

Művelődési Ház vezetői pályázatot hirdetünk. A Humán Bizottság beszámolója.

A Művelődési Ház és Könyvtár szín-
vonalas helyre költözik és jól használható 
klubhelyiségekkel bővül

„Látványterv a Faluház előadótermére a Magyar Falu Programra leadott pályázatból
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hírmondó

Nagy öröm, hogy idén is lett 
Polgármesteri-díjas végzős a 
Német Nemzetiségi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola ballagó diákjai között – 
nem is egy, hanem három is! 
Mindhárman több tantárgyi 
dicsérettel, nevelőtestületi di-
csérettel zártak minden évet, 
és mindhárman kitűnő ered-
ményt értek el a felső tagozat 4 
évén keresztül!

Garay Zsófia:
Zsófia évek óta versenyszerű-
en táncol. A 8. évfolyamon 83 
ponttal a harmadik legjobb 
írásbeli felvételit írta. Emel-
lett magyar nyelvből felvételi 
eredményével megosztott első 
helyezést ért el (50-ből 44 
ponttal). Leendő középiskolá-
ja: ELTE Apáczai Csere János 
Gyakorló Gimnázium.

Papp Georgina: 
Georgina szintén évek óta ver-
senyszerűen táncol. Minden 
évben indult a Zrínyi Ilona Me-
gyei Matematikai Versenyen, 
ahol rendszerint az első 20 ver-

senyző között végzett. Matema-
tikából kiváló eredményeivel 
több éven át elnyerte az isko-
lánk által alapított Göncöl-sze-
kér díjat. A 8. évfolyamon, 87 
ponttal a második legjobb írás-
beli felvételit, matematikából 
pedig a legjobbat írta: 50-ből 
49 ponttal. Leendő középisko-
lája: Veres Pálné Gimnázium.

Selmeczi Márta: 
Márta többféle hangszeren ta-
nul és tanult. A 8. évfolyamon 
90 ponttal a legjobb írásbeli 
felvételit írta. Magyar nyelv-
ből felvételi eredményével 
megosztott első helyezést ért 
el (50-ből 44 ponttal). Német 
nyelvből iskolánk által alapított 
„Preis der Weisen” díjat nyert. 
Leendő középiskolája: Óbudai 
Árpád Gimnázium.

Őszintén gratulálunk nekik, 
osztályfőnökeiknek, tanáraik-
nak, és családjaiknak is a kiváló 
eredményekhez és sok sikert, 
örömet a továbbtanulás során!

Az elmúlt időszak kihívásai-
ról a következő számban olvas-
hatják Dienes Dóra igazgatónő 
beszámolóját. Addig is szívből 
gratulálunk minden diáknak, 

tanárnak és szülőnek, hogy 
ilyen gördülékenyen vette a ki-
hívásokat, erőn felül helyt állt, 
és eredményesen zárta ezt a 
rendkívüli tanévet is!
Minden ballagó diáknak sok 
sikert és örömöt kívánunk ki-
tűzött céljaik eléréséhez!

                 Tömöri Balázs

Ballagó büszkeségeink


