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Nyertünk a Magyar Falu Programban, 
keressük az új művházvezetőt – 2. oldal

Elkezdődött a generációk óta várt 
tornaterem építése az iskolánál – 3. oldal

Mindez a 2015-2016-os konszo-
lidációs pályázatokkal kapcsola-
tos elszámolási kötelezettségek 
nehézségeit nem oldja meg tel-
jes mértékben. Az Ezüsthegyi 
út úgyanis csak akkor kaphat 
fennmaradási engedélyt, ha 
pótoljuk a felszíni vízelvezetés 

– előző ciklusban elmaradt – 
tervezését és megvalósítását. 
Ezek további 150-180 M Ft-os 
terhet jelentenek a falu költ-
ségvetésének.

Mindazonáltal a támogatás 
a konszolidációs pályázatok 
anyagi következményeit jelen-

tős mértékben enyhíti, hiszen 
lényegében átvállalja a 2016-os 
elszámolhatatlan pályázatból 
örökölt 116,7 millió forintos 
visszafizetési kötelezettséget a 
falutól. Köszönjük a kormány-
zat támogatását, akik átlátták 
és elismerték, hogy az új falu-

vezetés önhibáján kívül került 
kellemetlen kényszerpályára, 
és köszönjük a munkát, a töret-
len támogatást azoknak, akik 
az elmúlt 9 hónapban bármi-
lyen módon segítették szorult 
anyagi helyzetünk megoldásá-
ra tett erőfeszítéseinket!

A Kormány elfogadta méltányossági 
kérelmünket és 116,7 millió forint 

támogatást ítélt falunk javára
2020. július 14-i határozatában a Kormány kiemelt, egyedi támogatásban részesítette 

méltányossági kérelmünket és 116,7 millió forint támogatást ítélt falunk javára. Ez teljes 
mértékben fedezi az elszámolhatatlan 2016-os konszolidációs pályázat miatt 
visszafizetendő összeget, amely inkasszó formájában az első perctől kezdve 

megbéklyózta pénzügyi mozgásterünket és álmatlan éjszakákat okozott. 

 „A legszebb konyhakertek” – 
Magyarország legszebb kony-
hakertjei országos program-
ban Pilisborosjenő első 
alkalommal vesz részt. A zsűri 
július 23-án járta végig a neve-
zett kerteket és gyönyörű vete-
ményeseket talált.

A három fős zsűri, aminek 
tagjai dr. Rodics Katalin, term-
esztett növényeink sokfélesé-
gével foglalkozó kutató-bioló-
gus, agrár-természetvédelmi 
szakember, Fekete Éva ker-
tészmérnök, a helyi kertészet 

tulajdonosa és Csonka Írisz 
kertész, a program helyi ko-
ordinátora egyöntetűen azon 
a véleményen van, hogy a ker-
tek mindegyike egyedülálló.

Minden pályázó biokisker-
tet tart fent, fűszer- és gyógy-
növényeket is telepített, és 
a növénytársítást használja 
mint leghatékonyabb mód-
szert a növények jóléte érde-
kében. A madárbarát kertek-
ben a legtöbb veteményest 
esővízzel is öntözik, és a 
többségüket több generáció 

műveli együtt. Repcsin Zsófi 
és  Balázs Nelli kertjét kima-
gasló színvonalúnak találta 
a zsűri, így őket benevezzük 
az országos versenyre is. 

Minden résztvevőnek szívből 
gratulálunk, további sikeres 
munkát kívánunk! A helyi 
verseny eredményhirdetése 
szeptember 26-án lesz.

Tíz helyi kiskert indult a 
legszebb konyhakert címért

Falunkbeli házi biotermények     fotó: Mihályi Ferenc
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A közösségi terek fejleszté-
sére kiírt nyertes pályáza-
tunknak köszönhetően 2021 
során a régi iskola földszint-
jén létrejövő Faluházban 
újul meg a Művelődési Ház 
és Könyvtár. A 32 814 460 Ft 
támogatás elnyeréséhez, a 
rendezvényterem, a könyvtár, 
az olvasó, valamint a jól hasz-
nálható klubszobák kialakítá-
sát célzó sikeres pályázathoz 
Hadházy Sándor országgyű-
lési képviselő személyesen 
gratulált. 

Célunk, hogy a következő 
év során a Művelődési Ház és 

Könyvtár színvonalas helyre 
költözzön és bővüljön, vala-
mint a régi iskolaépület ál-
lagmegóvó és felújítási mun-
kálatai megvalósulhassanak. 
A nagyobb rendezvénytér, a 
kertkapcsolat és a földszinti 
Faluház elrendezés remé-
nyeink szerint lehetővé teszi, 
hogy nagyobb falusi rendez-
vényeket méltóbb körülmé-
nyek között rendezzünk meg.

Nagy köszönetet szeret-
nénk mondani mindenkinek, 
aki a pályázat előkészítésé-
ben részt vett, de kiemelten 
a pályázat elkészültében 

oroszlánrészt vállaló Bozsódi 
Borbálának, Bozsódi Zsolt-
nak, Buzás Istvánnak, Szirák 

Marinának és dr. Horti István 
jegyzőnek!

            Tömöri Balázs

Megtört a jég: első alkalommal 
nyertünk a Magyar Falu 

Program pályázatán
Hadházy Sándor országgyűlési képviselő személyesen gratulált. 

Keressük a falu új kulturális vezetőjét
A Művelődési Ház és a leendő Faluház 
élére keressük azt az elhivatott vezetőt, 
aki a falu értékeire és hagyományaira 
alapozva, 21. századi szemlélettel gaz-
dagítja Pilisborosjenő kulturális életét, 
és hidakat épít közösségeink között. 

Olyan vezetőt keresünk, aki kultúra-közve-
títőként fő feladatának tartja a különböző 
helyi közösségek és csoportok megszólí-
tását, összekapcsolását, tevékenységeik 
támogatását, a hagyományaink éltetését 
és továbbgondolását, egy korszerű könyv-
tár működtetését, a helyi értékek helyben 
való népszerűsítését, a helyi művészek fel-
fedezését és munkásságuk bemutatását, 
népszerűsítését, gyerekprogramok szerve-
zését, és az együttműködést oktatási intéz-
ményeinkkel.

További információ és a teljes álláshirde-
tés a www.pilisborosjeno.hu oldalon találha-
tó.  

   Humán Bizottság

Hadházy Sándor a pilisborosjenői hivatalban tett látogatásán

Fókusz
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Fókusz

Jó hír, hogy a követ-
kező 400 napban 
a beruházás vég-
re megvalósulhat, 
ugyanis 2020. júli-
us 23-án délelőtt, 
Dienes Dóra isko-
laigazgató irodájá-
ban hivatalosan is 
megtörtént a mun-
katerület átadása a 
közbeszerzési eljá-
rásban nyertes kivi-
telező cégnek, a H.C. 
Építők Kft.-nek.
A 2014-ben be-
nyújtott, a Nemzeti 
Köznevelési Infra-
struktúra Fejlesz-
tési Program pá-
lyázatán elnyert és 
annak II. ütemében 
megvalósuló „A-tí-
pusú” tornaterem építésére a 
Kormány 2020. július 23-án 
biztosította a pénzügyi forrá-
sokat. 

Az építkezés a kivitelező cég 
részéről július 27-én megkez-
dődött – számos előkészületet, 
többek között az önkormány-
zat által vállalt és nyáron meg-
valósított közműkiváltásokat 
követően. A H.C. Építők Kft. 
számára az épület megépí-
tésére szerződés szerint leg-
feljebb 360 nap áll rendelke-
zésre, míg az engedélyezésre 
legfeljebb további 60 nap. 
Így legkésőbb 420 nap múlva 
végre kompromisszummentes 
tornaórák tarthatók majd a tí-
pusterv szerinti 18x30 méteres 
„küzdőtérrel” rendelkező torna-
teremben.

Előre szólunk az iskolások 
családtagjainak: az épület 
környékén az eddigi parkolási 

rend alapjaiban fog megvál-
tozni, de megéri tolerálnunk 
némi kellemetlenséget, hiszen 
évtizedek óta várt beruházás 
valósul meg végre.

HOGYAN LESZ MEGKÖZELÍTHETŐ 
AZ ISKOLA SZEPTEMBER ELEJÉN?

Gyalog, biciklivel, rollerrel 
és autóbusszal ugyanúgy, mint 
eddig. További megközelítési 
lehetőségként közvetlenül a 
buszváró mellett készült egy 
új gyalogbejáró járda, vala-
mint a lazaréti Szajkó utca 
felől is megközelíthető lesz az 
iskola, hogy ne a tornaterem 
építkezése mellett kelljen a 
gyerekeknek besétálni az épü-
letbe.

A Trunk építőanyag telep 
mellett kialakítás alatt lévő 
parkolóhelyen biztosan meg 

lehet majd állni autóval. On-
nan a patak mellett kell az is-
kola bejáratával szemben lévő 
buszmegállóhoz gyalogolni és 
– amint kész –, a zebrán átkel-
ni. Emellett más megoldást is 
vizsgál az Önkormányzat, és 
amennyiben sikerül megvaló-
sítani, akkor a pilisborosjeno.hu 
oldalon tájékoztatjuk a tisztelt 
szülőket és tanárokat!

MIKOR LESZ KÉSZ A ZEBRA? 

A zebra létesítéséhez előírt 
közvilágítás fejlesztését és a 
szintén a zebra létesítése miatt 
szükséges buszöböl áthelye-
zést sajnos két külön eljárás-
ként kezelte több közműszol-
gáltató, így a hozzájárulásukra 
rendelkezésre álló idő újra-
indult. Ezért a közvilágítás 
fejlesztésének tavasz végi be-

fejezését követően 
csak augusztusban 
tudott megindulni 
a buszöböl konkrét 
fizikai áthelyezése. 

Emellett a busz-
megálló mérete a 
Pest Megyei Kor-
mányhivatal 2020. 
július végi előírása 
értelmében az ere-
detileg a Pest Me-
gyei Közút által en-
gedélyezett tervhez 
képest valamelyest 
megnyúlik, hogy a 
buszoknak kisebb 
szögben kelljen be-
állni a megállóba. 
Várhatóan legfel-
jebb pár héttel a 
tanévkezdést köve-
tően minden elké-

szül és hivatalos, engedélyes, 
közvilágítással ellátott gyalo-
gátkelő segíti majd az iskola 
megközelítését.

Sok tapasztalatot szerez-
tünk a zebra létesítés szöve-
vényes folyamatáról. Meggyő-
ződésünk, hogy a következő 
építésénél sokkal gördüléke-
nyebben, gyorsabban fog men-
ni az eljárás és a kivitelezés. 
Az egyik lényeges tanulság az, 
hogy olyan felelőst kell hason-
ló fontosságú projektek élére 
keresni, aki kizárólag ezzel az 
egy üggyel foglalkozik, gyor-
san reagál a változásokra és 
akár naponta informálja az 
érintett engedélyezőket,  moz-
gatja a kivitelezőket, és jelzi, 
hogy mennyire fontos szá-
munkra, hogy mielőbb elké-
szüljön a gyalogátkelő.

             Tömöri Balázs

Több évtizede várnak községünkben a tanárok, a diákok és a szülők egy rendes 
tornacsarnokra, amelyben kompromisszummentesen tarthatók 

a tornaórákon túl iskolai rendezvények, sportesemények. 

Elkezdődött a generációk óta várt 
tornaterem építése az iskolánál

Lapzártánkkor az alapot már kiásták, szépen kirajzolódott a tornacsarnok helye
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Augusztus 20-i programok 
a falu több pontján

Amellett, hogy a szervezők a 
tematikát tekintve más-más 
programokkal várják majd a 
falubelieket, két külső telepü-
lésrészen található helyszínen 
is lehetőségünk adódik a közös 
ünnepelésre.
Reggel fél 9-től a régi iskolá-
ban található Református Ima-
házban ünnepi istentiszteletet 
tart Becker Norbert tiszteletes, 
fél 11-től pedig a Német Nem-
zetiségi Tájházban rendezett 
katolikus ünnepi szentmisén 
vehetünk részt. Ezt követően 
Wilheim Péter atya bemutatja 
a híveknek a templomfelújítás 
állapotát, várható munkálata-
it. Az ünnepi szertartáson az 
új kenyér megáldása mellett 
beszédet mond Tömöri Balázs 
polgármester.   

15 órától a Bécsi úti telepü-
lésrészen található Tökmag 
Családi Bölcsőde különböző 
gyermekprogramokkal vár-
ja a kisgyerekes családokat. 
Malomdűlőn (a Farmház előtti 
tisztáson) 11 órától gulyásfőző 
versenyt és 12 órától családi 
kirándulást szerveznek. A fő-
zőversenyre nevezni Németh 
Katinkánál, a pbjfozoverseny@
gmail.com címen lehet.

A belső faluban (a játszótér-
nél) 15 órától családi sport-
programokkal és piknikkel 
ünnepelhetünk. A három 
helyszínre – batyus jelleggel 
– várjuk a felajánlott enni- és 
innivalókat. Szintén 15 órától 
a szőlőben Ezüsthegyi Piknik 
kezdődik ifj. Csoóri Sándorral 
és fiaival.

A trianoni békeszerződés 
100. évfordulójára meghirde-
tett emlékévben augusztus 20-

ig várjuk az Egészségház előtt 
álló „emlékezés fájára” a nem-
zeti színű szalagokat. Örömmel 
tájékoztatjuk a falubelieket, 
hogy saját készítésű dokumen-
tumfilm forgatása zajlik, amely 
helybéli érintettek történeteit 
mutatja majd be, valamint egy 
nagyszabású táncelőadás helyi 
bemutatójának megszervezése 
is zajlik, ezért a korábban ter-
vezett programok ezek bemu-
tatójával egyidőben, a Trianon 
emlékév utolsó negyedévében 
kerülnek megrendezésre. 

A korábbi években augusztus 
20-án adta át az Önkormányzat 
a díszpolgári kitüntetéseket. 
Szeretnénk jobban megismerni 
ezt a hagyományt, hogy előde-
ink kiket tartottak méltónak e 
címre, kiket állítottak követen-
dő példának. Annyiban minden-
képpen szeretnénk változtatni a 
korábbi választási folyamaton, 
hogy ezentúl minden év decem-
ber 31-ig várjuk a lakossági ja-
vaslatokat és a következő évtől 
a március 15-i ünnepségen tün-
tetjük ki a díszpolgárokat, bízva 
abban, hogy így több falubeli 
részt tud venni a díjátadáson. A 
jövőben pedig cikksorozat for-
májában mutatjuk be a falu ko-
rábbi díszpolgárait. 

Kérjük, hogy amennyiben va-
lakit méltónak találnak a „Pilis-
borosjenő díszpolgára" címre, 
ez év december 31-ig küldjék 
el nekünk az indoklással alá-
támasztott jelölést postai úton 
vagy a velemeny@pilisborosjeno.
hu e-mail címre. A testület a 
következő év januárjában ezek 
figyelembevételével dönt arról, 
hogy odaítéli-e valakinek a dí-
szpolgári címet. 

Ezt a házat kisöpörjük, a 
port letörölgetjük,  az ele-
fántot megfürdetjük, a 
kacsát megfésülgetjük, a 
fiókot kihúzzuk, az autót 
beindítjuk, a motort pö-
fögtetjük, az ablakokat ki-
tárjuk, a sátrat felállítjuk, 
kibújunk, bebújunk, fel-

mászunk, lemászunk, 
repülünk, úszunk, duz-
zogunk és nevetünk. 
Hogyan játszunk ha 
egyedül vagyunk és ha 
érkezik valaki más is? 
Színház a legkisebbek-
nek is!

Az előadás 0-4 éves 
korig ajánlott, de min-

denkit várunk szeretettel!
Játsszák:
Kocsis Zsófia és Keresztény 
Tamás
Rendező: Nagy Petra
Helyszín: Pilisborosjenői 
Művelődési Ház
Időpont: Augusztus 15. 
10 óra 

A falu legkisebbjeit, és 
szüleiket hívjuk színházba

A járványhelyzet miatt az augusztus 20-i 
programokat a szokásos nagy központi 

rendezvény helyett több, kisebb létszámot 
vonzó helyszínen tartjuk meg. 

Meghívó

4



hírmondó

Hivatal

Törvényváltozás: január 1-től egy 
településen sincs kibúvó a kerti 
hulladék égetésének tilalma alól

A levegő minőségének, a 
lakosság egészségének vé-
delme érdekében jövő évtől 
megszűnik az önkormányza-
tok önrendelkezési lehetősé-
ge az avar és a kerti hulladék 
égetése ügyében. Az erről 
szóló, az agrárminiszter által 
benyújtott törvénymódosí-
tást 148 igen szavazattal, 21 
tartózkodás mellett fogad-
ta el az Országgyűlés 2020. 
május 3-án. Törlik tehát azt 
a rendelkezést, amely alap-
ján az önkormányzatok ren-
deletben szabályozhatják 
az avarégetést, és a levegő 
védelméről szóló kormány-
rendelet alapján a tilalom az 
egész országban általánossá 
válik.

A levegő nem megfelelő 
minősége miatt uniós kötele-
zettségszegési eljárás van fo-
lyamatban Magyarország 
ellen. A levegőminőség 
alakulásában a lakossági 
fűtés, illetve a gépjármű-
vek okozta légszennyezés 
mellett kiemelt szerepe 
van az avar és a kerti hul-
ladék égetésének is.

Pilisborosjenőn a ko-
ronavírus veszélyhelyzet 
alatt, április 1-től életbe lé-
pett helyi rendelet szerint 
zöldhulladékot égetni csak 
minden hónap első pénte-
kén, kizárólag írásos önkor-
mányzati engedéllyel lehet-
séges, amit tüdőnk védelme 

érdekében csak akkor adunk 
meg, ha kártevővel szembeni 
fellépés, vagy fagykár meg-
előzése miatt indokolt. 2021. 
január 1-jétől már erre sem 
lesz lehetőség, országosan 

tiltottá válik a háztartá-
sokban keletkező zöldhul-
ladék égetés útján történő 
megsemmisítése.

A Falugondnokság ágda-
rálóját 2020. május 15-től 
állítottuk rendszerbe azzal 
a céllal, hogy az idei év-
től kezdve az udvarokban 
keletkező ágnyesedéket 
ledaráljuk és mulcsként 
hasznosítsuk. A géppel 

maximum 3-4 köbméter (kö-
rülbelül egy teli utánfutónyi) 
ágat darálunk le háztartá-
sonként évente. Az ágakat 
előre megbeszélt időpontra 

kérjük előkészíteni a keríté-
sen belülre, a kapu közelébe, 
magánterületre. 

Az ágdarálót munkavé-
delmi okokból harmadik 
személy nem üzemeltetheti, 
a gépkezelő személyzetet a 
Falugondnokság biztosítja. 
Az ágak elhordása, darálása, a 
mulcs visszaszállítása önkölt-
ségi áron 2020-ban 3000 Ft 
költséget jelent háztartáson-
ként.

HOGYAN VEHETI IGÉNYBE A HELYI 
ÁGDARÁLÁS-SZOLGÁLTATÁST?

1. Kérjük jelezze ágdará-
lás igényét a zoldhulladek@
pilisborosjeno.hu e-mail cí-
men. Adja meg számlázási 
adatait, illetve a telefonszá-
mát is, amin egyeztetni tu-
dunk Önnel.

2. Lehetőleg átutalással fi-
zesse be a 3000 Ft-ot az aláb-
bi számlaszámra:

Pilisborosjenő Község 
Önkormányzata 11742001-
15441276 A közleménybe 
kérjük írja be: ÁGDARÁLÁS!

3. Az időpontegyeztetést 
azok után tudjuk megkezde-
ni, amint az Önkormányzat 
számlájára megérkezett az 
átutalt összeg.

4. A számlát a munka el-
végzése után az Önkormány-
zat Ügyfélszolgálatán veheti 
át 30 napon keresztül.

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 
hivatalos havi kiadványa
Felelős kiadó: Pilisborosjenő Község Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal (2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.)
Kiadásért felelős személy: Tömöri Balázs polgármester
E-mail: szerkesztoseg@pilisborosjeno.hu

Szerkesztő: Bozsódi Borbála, Kádár Viktor, 
Tömöri Balázs, Viszkocsil Veronika
Olvasószerkesztő: Viszkocsil Veronika
Munkatárs: Dienes Dóra, 
Van der Heide-Horváth Kornélia
Nyomda: B32 Nyomda Kft. Felelős vezető: Deák Kinga

Impresszum – Pilisborosjenői Hírmondó  

 országosan 
tiltottá válik a háztar-
tásokban keletkező 
zöldhulladék égetés 
útján történő meg-
semmisítése.

„
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1942-ben születtem, a háború 
alatt, a harmadik gyerek voltam 
a családban. Édesapám már 
1944-ben nagyon beteg volt, 
mindig el volt különítve tőlünk, 
hogy nehogy mi is elkapjuk. Bá-
tyámnak, Tibinek abba kellett 
hagynia a tanulmányait, hogy 
ő legyen a családfenntartó. 
Apánk 1946 februárjában halt 
meg, egyetlenegy közös kép 
sincs vele. Sajnos a betegséget 
anyukám is elkapta. 

1946 tavaszán volt a ki-
telepítés, amely nagyon 
súlyosan érintett minket. 
A nagymamáékat elvitték, 
és minket is el akartak vin-
ni, de Tibi bátyám kijárta, 
kérvényezte, hogy a súlyos 
betegre és a két kisgyerek-
re való tekintettel engedjék 
meg, hogy otthon marad-
junk. Szerencsére marad-
hattunk a saját házunkban, 
amelyet még nem vettek el. 
Én abban a házban szület-
tem, és ott szeretnék meg-
halni. Tibi bátyámnak, – aki 
akkor 18 éves volt – nagyon 
meg kellett dolgoznia a csa-
lád fenntartásáért, mi csak 
a hétvégéken láttuk. Édes-
anyámat és bennünket két 
barátnője látott el. 1947-re 
a helyzet tarthatatlanná 
vált, de sikerült megüzenni a 
nagyszülőknek, hogy jöjjenek 
vissza Németországból, külön-
ben mi, kislányok árvaházba 
kerülünk. Ugyanis a nagykorú-
ság akkor 21 év volt, és Tibi bá-
tyám nem lehetett a gyámunk. 

A nagyszülők ott kint Né-
metországban összejöttek egy 
borosjenőivel, az felajánlkozott 
embercsempésznek, azt mondta, 
hogy hazahozza őket. Hatalmas 
hó volt. Ez az ember elhozta 
őket az osztrák határig, aztán ott 
az erdőben, a hóban, otthagyta 
őket azzal, hogy várjanak egy 
kicsit, ő előre megy, majd visz-
szajön. A nagymama azt mond-

ta, hogy majdnem megfagytak a 
derékig érő hóban. Nagyon so-
káig vártak, de az embercsem-
pész nem jött vissza. Ott ketté-
vált az út, végül is az egyiken 
elindultak, és hamarosan elkap-
ták őket az osztrák határőrök. 
Lekísérték őket az állomásra, 
ahol az embercsempész is ott 
volt már bilincsben. Kiderült, 
hogy őt körözték, mert Auszt-
riában megölt egy asszonyt. A 
nagymamáék elmondták, hogy 

miért akarnak hazamenni, és 
elvitték őket a magyar határra. 
A nagyszülőket először Hegyes-
halomra hozták, aztán Buda-
pesten voltak több hétig bezár-
va. Tibi bátyám és a nagynéném 
szaladgáltak mindenhová, hogy 
kérvényezzék azt, hogy hazajö-
hessenek. Ezt végül úgy enged-
ték meg, hogy alá kellett írni 
egy papírt, hogy minden tulaj-
donukról lemondanak és nem 
követelnek semmit sem vissza. 
A házat azóta már kirámolták 
mások, és egy betelepített csa-
lád lakta. Mi, gyerekek mentünk 
a kapuhoz kiabálni a nagyma-
máért, ráztuk a kaput amikor 

beteg volt az anyu, de az új lakó 
csúnyán elzavart, mondta, hogy 
takarodjunk. Mi gyerekek ezt 
nem értettük – hová lett a nagy-
mama? Hazatérte után nagy-
mama soha többet nem ment 
végig az utcáján, mert nem bírta 
elviselni a látványt, hogy mások 
laknak a házában. A hátsó utcán 
már végigment, mert onnan a 
kertet látta, azt bírta.  

Néhány hónapra rá anyukám 
meghalt, és így maradtunk mi a 

nagyszülőkre. Emlékszem, 
hogy a Percer Rudi jött el 
értem az óvodába, hogy jöj-
jek haza, mert haldoklik az 
anyám. A családot összehív-
ták, és anyám mindenkitől 
elbúcsúzott. A bátyám volt 
továbbra is a családfenntar-
tó, a nagypapa a földeken 
dolgozott. A nagyszülők 
egyetlen szót sem beszél-
tek magyarul, mi, gyerekek 
sokszor kinevettük őket, 
ha próbálkoztak. Én való-
színűleg az óvodában tanul-
tam meg magyarul Czobor 
óvónéninél, és Róza néni 
volt a dada. Mindenhová én 
mentem velük, ha fordítani 
kellett, a Tanácshoz is ha a 
szükség úgy hozta. A nagy-
mama elmondta nekem svá-
bul, hogy mit szeretnénk, én 

pedig fordítottam magyarra. 
A házunk nem volt teljesen 

a miénk, az egyik végén lakott 
a Grimm család. Felajánlotta a 
Tanács, hogy ha akarjuk, meg-
vehetjük. Sok pénzbe került, 
hétezer forintba, de a nagy-
mama megvette, mert havonta 
lehetett fizetni. Én és a nővé-
rem kaptunk fejenként száz-
ötven forint árvasági segélyt, 
abból a háromszáz forintból 
éltünk, meg amit a Tibi bátyám 
dolgozott. Sofőr volt, követ is 
faragott. Szerencsére a szom-
szédok sokat segítettek, ha 
nem is anyagilag. Pénzzel nem 
tudtak segíteni, mert mindenki 

nagyon szegény volt, de példá-
ul ott voltak a Percerék, és ott, 
meg egymásnál összejártunk, 
nem volt televízió. 

Nagyon takarékosak voltunk, 
a ház árát össze kellett hozni. 
Volt egy telkünk, az tele volt 
gyümölcsfákkal, meg volt egy 
őszibarackosunk. A kofák el-
vitték a gyümölcsöt, és ebből 
éltünk egész évben. Két évre rá 
hogy visszajöttek, a nagypapa 
meghalt. Egy évre rá, 1951-
ben Tibi bátyám megnősült, és 
azonnal el is vitték katonának 
három évre, mondván, hogy 
akkor van már családfenntartó: 
a felesége. Amint Tibi elment, a 
sógornőm már aznap költözött 
is vissza a szüleihez. Rögtön 
otthagyott minket, úgyhogy 
végül is hárman maradtunk: a 
nagymama, a nővérem és én. 
Szegényesen, de elvoltunk. Sen-
ki sem volt akkor gazdag, de a 
családok összejártak beszélget-
ni, mesélni. Az utcánkban volt a 
Wiszt család, a Sturcz család,  
és mi, gyerekek barátnők vol-
tunk. Nekem a mai napig az a 
szívfájdalmam, hogy most az 
emberek nem járnak össze. Én 
itt születtem, de ha végigme-
gyek az utcán, elmennek mel-
lettem, nem köszönnek, még 
csak azt sem mondják, hogy 
fapapucs. Nemegyszer már én 
köszönök rá a fiatalokra, de 
nem köszönnek vissza. Most 
már megfogadtam, hogy nem 
köszöngetek senkinek, aki rám 
néz, látja, hogy egy idős asszony 
vagyok. Én köszöngessek előre? 
Mi itt mindenkinek köszöntünk, 
ez nagyon furcsa. Az is igaz, 
hogy a falu háromnegyedét már 
nem ismerem, de ettől függetle-
nül rossz érzés. 

Én olyan típusú gyerek vol-
tam, akinek nagyon hiányzott 
az édesanyja. A nagymama na-
gyon aranyos volt, szorgalmas, 
dolgos, hetven évesen két gye-
reket felnevelni nagy feladat. 

Pálinkó Jánosné Komlós Mónika visszaemlékezései

Gyermekkorom emlékei

A nagymamám Szimethné Gilitzer Teréz

Sváb sarok
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Sváb sarok

Hogy volt ereje mosni, főzni, 
takarítani? Mindent megcsi-
nált, de arra már nem volt sem 
ideje, sem türelme, hogy össze-
bújjunk. Én sokszor szerettem 
volna szeretgetni, de ehhez 
már nem volt türelme. A nővé-
remnek ez nem hiányzott, nem 

voltunk egyformák, de nekem 
igen. Szerettem volna, hogy 
dédelgessenek, anyukámhoz is 
mindig beugrottam a betegágy-
ba, pedig nem szabadott. 

A nővérem jó erős lány volt, 
amit lehetett átvett a nagy-
mamától. 1954-ben kijárta a 
nyolcadikat, de nagyon nehéz 
volt elhelyezkednie tizennégy 
évesen. Én 1956-ban végeztem 
az általános iskolával, felvettek 
a csokoládégyárba, a Budafoki 
útra. Tanulásról szó sem lehe-
tett, pedig szerettem volna a 
német gimnáziumba menni, de 
nem volt aki taníttasson. Végül 
el is mentem estire, de nap-
palira nem lehetett. A fiatalok 
itt már a szüleim idejében is 
bejártak a jutagyárba, ott ma-
gyarul beszéltek, ők már meg-
tanultak. 

Az apám a Braun likőr-
gyárnak volt az ügynöke, és 
édesanyámnak a konyha egy 
leválasztott sarkában csinált 
egy kis textilüzletet. Ott árulta 

anyukám a sváb kötényeket, 
textíliákat. Akkoriban nem vol-
tunk szegények. 

Az emberek összetartottak, 
bálokba is jártunk. A nagy-
mama helyett Sturcz néni kí-
sért bennünket. A nagymama 
megélte a kilencvennégy évet, 

nyolcvan éves koráig járt velem 
karonfogva a templomba. 

Jaj, a búcsúk, azt sose felej-
tem el! Szegények voltunk, de 
búcsúkor tele volt a sublótfiók 
süteménnyel, paprikás leves-
sel. Régen mindig azon vic-
celődtünk a nővéremmel, hogy 
annak ellenére, hogy szegé-
nyek voltunk, sütemény mégis 
volt, mert ez nagy ünnep volt, 
az egész rokonság jött, a nagy-
mama addig dugdosta előlünk 
a süteményt. Örültünk, hogy 
volt eszem-iszom. Először mi 
mentünk Ürömbe, az is nagy 
ünnep volt, szépen éltük meg. 

A húsvét gyönyörű volt, egy 
csoda-ünnep, mint a karácsony. 
Annak örültünk, hogy finoma-
kat ettünk, meg hogy volt ka-
rácsonyfa. Volt amikor fenyő 
helyett csak egy boróka bokor 
volt. A hétköznapok nagyon 
csendesen folytak, és ezek az 
ünnepek nagy dolgok voltak. 
Nem emlékszem olyanra, hogy 
a nagymamának mondani 

kellett volna, hogy menjünk 
templomba. Mi automatikusan 
felkeltünk vasárnap nyolckor, 
és mentünk misére, a nagyma-
ma meg ment a nagymisére. De 
nem csak a svábok, hanem az 
ide telepített mezőkövesdiek is, 
ők szintén nagyon templomba 
járósak voltak. Az én nővérem-
nek a férje, meg a Tibi bátyám-
nak a felesége testvérek voltak, 
betelepítettek, az a család is 
nagyon templomba járós volt. 
Ha vasárnap kiléptünk a ka-
pun, jöttek már a Galambosék, 
az Emmi néniék, a Nusi néniék, 
és sokan, sorban a házakból, 
ömlött a nép. Érdekes, hogy a 
kommunizmusban nőttünk fel, 
de több ember járt templomba, 
mint most. Rengetegen! Kedve-
sek voltak, beszédesek, meg-
álltunk mise után beszélgetni, 
mindenkit ismertünk. Most 
már nem áll meg veled az utcán 
senki. 

Az első rokonok 1962-ben 
tudtak visszajönni látogatni, 
addig csomagokat küldtek, de 
azokat jól meg kellett fizetni. 
Végig német cipőkben és ru-
hákban jártunk. Mi hárman 
testvérek nagyon jóban vol-
tunk, össze voltunk kovácso-
lódva. Sohasem volt közöttünk 
harag. De nagyon szegények 
voltunk. Kenyeret ettünk lek-
várral, amit „Hitler-szalon-

nának” mondtak. Két szelet 
kenyérrel a gyomrunkban dol-
goztunk egész nap. Nem volt a 
boltban párizsi meg minden! 
Zsíros kenyér, lekváros kenyér, 
paradicsom, ilyenek voltak. 
Tészta volt, krumpli, bab. A 
bablevest és a paprikás krump-
lit a mai napig utálom, mert 
mindig az volt. Tibi batyám, aki 

sokat dolgozott, mindig éhes 
volt. Ha a nagymama csinált 
gombócot, húszat megevett, 
felszállt a szekérre és Csobán-
kánál már éhes volt. Az volt 
mindenütt a szokás, hogyha 
például vettek fél kiló marha-
húst vasárnapra, akkor abból 
először csináltak levest, és ab-
ból vették a főtt húst vagy pe-
dig a leveshúsból csináltak egy 
kis pörköltet. Nem úgy mint 
most, hogy külön megeszem a 
másodikat. Ha kifőtt a tészta, 
annak a főzővizéből is leves 
lett, egy kis rántással. 

Minden évben vettünk egy 
kis malacot, volt amikor csak 
nyolcvan kilóra tudott hízni, 
azt ettük egész évben. Minden 
házban volt kecske, napi három 
liter tejet lefejt a nagymama, 
túrót túróval ettünk, csuszát, 
rétest, ami volt. Mi, gyerekek 
együtt kimentünk az erdőhöz, 
mindenki hozta a kecskéjét, és 
míg mi játszottunk, a kecskék 
legeltek. Egyszer jött a Kirko-
vics bácsi, az erdész, mert a 
kecskék elmászkáltak, bemen-
tek az erdőbe, és lelegelték az 
újonnan ültetett csemetéket. 
Hú, micsoda kiabálás volt! Így 
nőttünk fel, az erdőbe mentünk 
játszani. Az osztályban harmin-
can voltunk, svábok, telepesek. 
Mi, gyerekek jó viszonyban vol-
tunk, együtt játszottunk, nem 

emlékszem semmi gondra. A 
felnőtteknél más volt a helyzet, 
de Ág atya nagyon jól el tudta 
simítani a svábok és a magya-
rok közti konfliktusokat. Az ak-
kori egyházképviseleti testület 
is vegyes volt, és békesség volt. 

Lejegyezte: 
Van der Heide-Horváth Kornélia

A házunk a Steinheim utcában. A Zsiguli nem a miénk volt.

Én és a nővérem (jobb oldalt) a németországi rokonoktól kapott ruhákban

Hazatérte után nagymama soha 
többet nem ment végig az utcáján, mert 
nem bírta elviselni a látványt, hogy  
mások laknak a házában.

„
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Második alkalommal 
tartotta Pilisborosjenőn 
szezonértékelő esemé-
nyét a Magyar Országos 
Korcsolyázó Szövetség. 
A Mandelbrot pékség 
udvarán megrendezett 
eseményen a Kósa Lajos 
vezette sportszövetség 
férfi és női válogatott 
sportolói, olimpikonjai, 
edzők, elnökségi tagok és 
a sportolókat segítő teljes 
szakmai stáb dolgozta fel 
az előző évadot.

A Bor utca helyreállítá-
sára 11 820 000 Ft-ot és 
a Borosjenői-patak hely-
reállítására 17 963 000 Ft 
támogatást kapott Pilisbo-
rosjenő a Belügyminiszté-
rium vis maior keretéből. 

Az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium 
koordinálása mellett 
megvalósuló „Nyári di-
ákmunka 2020.” állami 
programhoz pilisboros-
jenői diákok is csatlakoz-
tak. Ennek keretében a 
Falugondnokságon, a Pol-
gármesteri Hivatal igaz-
gatási osztályán, illetve a 
jegyző mellett legfeljebb 
2 hónap időtartamra, 
2020. július 1. és 2020. 
augusztus 31. közötti idő-
szakra 11 pilisborosjenői, 
16-25 év közötti nappali 
tagozatos vagy hallgatói 
jogviszonnyal rendelke-
ző diák kapott államilag 
támogatott munkabérrel 
járó munkát.

Dr. Csányi Márta min-
den felnőtt pilisborosje-
női lakos számára évente 
egyszer ingyenes hallás-
vizsgálatot végez a pilis-
borosjenői Egészségház 
fül-orr-gégészeti magán-
rendelőjében. Ugyanitt 
évente egyszer minden 
pilisborosjenői lakos ga-

rat- és gégerák szűrését 
készséggel elvégzi. Tele-
fonos egyeztetés minden 
esetben szükséges, a 06 
20 322-67-76-os telefon-
számon. 

Tájékoztatjuk a pilis-
borosjenőieket, hogy dr. 
Kovács Levente háziorvosi 
rendelése koronavírus fer-
tőzés gyanúja miatt 2020. 
augusztus 10. és 20. között 
megváltozik. Rendelési 
idejében a 0620 773-53-
65-ös számon hívható, re-
ceptek feliratását asszisz-
tensével Vajda Zsuzsával 
lehet intézni e-mailben 
(recept.pbj@gmail.com) 
vagy telefonon a (0626 
336-308). Személyes ren-
delést ebben az időszak-
ban dr. Fehér Eszter (0626 
550-135) tart az Ürömi 
Egészségházban, délután 
5-től, hétvégén pedig a Po-
mázi Orvosi Ügyelet (06 
26 326 211) kereshető.

Iskolakezdési támoga-
tást igényelhetnek pilis-
borosjenői családok az 
Önkormányzattól. Azok 
a családok vehetik igény-
be a támogatást, ame-
lyekben az egy főre jutó 
jövedelem nem éri el a 
140.000 Ft-ot. Űrlapot 
igényelni és leadni az Ön-
kormányzat ügyfélszol-
gálatán lehet, vagy online 
a www.pilisborosjeno.hu/
dokumentumtar/nyom-
tatvany/segely-nyomtat-
vanyok címen.

Forgalomlassítás té-
mában lakossági fórumot 
tart Pilisborosjenő Önkor-
mányzata. Az eseményt 
2020. szeptember 14-én 
17 órai kezdettel tartják a 
Malomdűlő 137/91. szám 
alatt. Bővebb tájékozta-
tást a www.pilisborosjeno.
hu oldalon olvashatnak 
szeptemberben.

Hírek röviden

2020. július 27-én megszüntet-
tük a Tücsök utcát és környékét 
érintő – júniusi özönvíz miatti – 
III. fokozatú védekezést. Július 
24-én a Belügyminisztérium il-
letékeseivel egyeztetve újra be-
nyújtottuk a visszavont vis mai-
or pályázatot. Az aktualizált, 
friss pályázatban Kenesei Jó-
zsef felkért építőmérnök, geo-
technikai szakértő a nevezett 
közterület út- és közmű-káro-
sodásodásaira vonatkozóan 
összesen 61,2 millió forint költ-
séggel tervezett. 

Kéréssel fordultunk a 
DMRV vezérigazgatójá-
hoz, Virág Lászlóhoz, aki 
kérésünknek helyt adott 
és biztosított arról, hogy 
az utca felújítása előtt az 
érintett szakaszon kicse-

rélik az ősrégi eternit csöveket. 
Így a sűrűn csőtörést szenvedő 
hálózat miatt nem kell majd a 
közeljövőben felújításra kerülő 
aszfaltot újra és újra felbontani. 

Reménykedve várjuk, hogy a 
Belügyminisztérium – a tavaly 
ugyanerre az útszakaszra, ha-
sonlóan extrém időjárás miatt 

beadott – vis maior pályázatun-
kat ezúttal gyorsabban és ked-
vezően bírálja el, és mielőbb 
folytathatjuk a munkát, jövő 
évben pedig elvégezhetjük az  
utca helyreállítását. De ezzel a 
vízelvezetés kérdését még nem 
oldottuk meg! 

Szakértőt kérünk fel a Tücsök 
utca és környéke felszíni vízel-
vezetési tervének elkészítésére, 
majd vízjogi létesítési engedély 
beszerzésére, amely tartalmaz-
za a csapadékvíz Magyar Köz-
úttal és Solymárral egyeztetett 

átvezetését a 10-es út alatt, és 
annak eljuttatását a solymári 
befogadóba, az Aranyhegyi-pa-
takba. A megvalósítás során 
Üröm és Solymár önkormány-
zataival – jószomszédi együtt-
működésre törekedve – közö-
sen igyekszünk megoldani a 
térség egyik fő problémáját.

közösen igyekszünk 
megoldani a térség egyik 
fő problémáját

„

Vis maior pályázatot 
nyújtottunk be a Tücsök 

utca felújítására
Tömöri Balázs polgármester beszámolója

A Tücsök utca megsemmisült útburkolata közvetlenül az özönvíz után

Hírek
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Hírek

A Trianoni békeszerződés 
100. évfordulójára falubeli-
ek ötlete alapján dokumen-
tumfilm készítését támogatja 
Pilisborosjenő Önkormány-
zata.

A faluban élő, de az elcsatolt 
területekről származó, hatá-
ron túl született személyek, 
vagy határon túli gyökerekkel 
rendelkező családok jelentke-
zését várjuk, akik szívesen el-

mesélik ehhez 
ka p c s o l ó d ó 
történeteiket, 
emlékeiket . 
Hogyan hatott 
családjukra a 
Trianoni bé-
keszerződés? 
Milyen követ-
k e z m é n y e i 

lettek az egyéni sorsok alaku-
lásában?

Jelentkezésüket rövid be-
mutatkozó levéllel várjuk a 
velemeny@pilisborosjeno.hu 
e-mail címre szeptember 10-
ig. Kérjük, hogy a levélben 
röviden foglalják össze em-
lékeiket, a család történetét.

A filmet Dér András rende-
zi, a stábot itt élő filmes szak-
emberek alkotják.  

Borosjenői dokumentum-
film készül Trianonról

Néhány szülő, fiatal, szociá-
lis- és oktatási területen dol-
gozó falunkbéli összefogásával 
ifjúsági klub indul a régi iskola-
épület egyik emeleti termében. 
Ötletelésre hívjuk a pilisboros-
jenői fiatalokat (felső tagoza-
tos kortól) és szüleiket, hogy 
közösen alakítsuk ki a helyet és 
a programokat ebben az új kö-
zösségi térben!   

Nyitó alkalom: 2020. szep-
tember 12-én 10 órától a régi 
iskolaépület emeletén

Csocsóbajnoksággal, kézmű-
ves foglalkozással, beszélgeté-
sekkel és sport programokkal 
várunk! Gyertek el minél töb-
ben, töltsük meg élettel az új Ifi 
Klubot!

A szervező csapat nevében: 
Molnár Margit és Bozsódi Bori. 
Kapcsolat: 
ifiklubjeno@gmail.com

Csatlakozz!

Teret adunk az 
ifjúságnak

Pest Megye Önkormányzata 
a kistelepülései kulturális 
aktivitásának fejlesztésé-
re, értékeinek megőrzésére 
kiírt pályázatán Pilisboros-
jenő Önkormányzata sike-
resen vett rész. Az elnyert 
forrás a XII. Kerekes Majális 
és a Széki Hangszeres Nap 
megvalósítását segíti. Mind-
két program új időpontban, 
az ősz folyamán valósulhat 
meg, amennyiben addig 
nem lépnek újra életbe a 
rendezvények megtartását 
korlátozó szabályozások a 
koronavírus-járvány máso-
dik hullámának megelőzése 
érdekében.

A szeptember 26-ára ter-
vezett XII. Kerekes Majális 
helyszíne a tavalyi alka-
lomhoz hasonlóan a Német 
Nemzetiségi Tájház lesz. A 

fókuszban továbbra is a he-
lyi közösségek, művészek 
és termelők állnak majd, 
és kiemelt szerepet kap a 
néptánc és a népzene. A 
házigazda az idén 20 éves 
Kerekes Néptáncegyüttes, 
amelynek tagjai ünnepi mű-
sorral és családi programok-
kal várnak minden falubelit. 

A népzene kedvelő Med-
veczki-Gál család október 
17-én egy újabb Hangszeres 
Napot tervez tartani széki 
tematikával, ifj. Csoóri Sán-
dorral és barátaival. A ter-
vek szerint lesz hegedű, brá-
csa, bőgő és furulya oktatás, 
és a hangszerek megismeré-
se mellett széki énekeket is 
lehet majd tanulni. Napköz-
ben oktatás, este pedig kö-
zös zenélés várja a kezdő és 
haladó muzsikusokat! 

Nyertes pályázat két 
kulturális programra 

Ifjúsági klub indul a régi iskolában
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Nézegetem a naptáramat, 
nehéz visszanézni. Március 
8-án dönteni kellett arról, 
hogy megtartsuk-e a márci-
us 15-i ünnepélyt. Nézege-
tem a főpróba fényképeit és 
a műsor felvételét. Tökéletes. 
A hatalmas tapsot nagyon 
megérdemelték volna a fellé-
pő gyerekek és a szervezők. 
Szembejön egy papír az üres 
tanáriban az utolsó intéz-
kedésekről, péntek délután 
teljes fertőtlenítésre lesz 
szükség, a gyerekek mindent 
vigyenek haza! Aztán aznap 
este megtörtént a bejelentés. 
Picivel korábban még arról 
beszéltünk, hogy csupán két 
hét lesz, előre hozzuk a tava-
szi szünetet és talán egy hét-
tel tovább kell iskolába járni, 
úgy talán elismerik az év tel-
jesítését. De azon a pénteken 
minden más lett.

Szombaton már vezetőségi 
megbeszélést tartottunk, jöt-
tek az ötletelő pedagógusok 
is. Hétfőn külön értekezletet 
tartott az alsó, a felső és a ze-
nei tagozat is, majd kedden 
elindultunk.

Lehetne érzésekről írni, 
hogy milyen volt reggelente a 
szinte üres utcákon munkába 
menni, de arról is, hogy ebben 
a tanítási időben nagyobb 
volt a csend az üres iskola-
épületben, mint amikor nyári 
szünet van. A vezetőség – és 
itt is szeretném megköszönni 
a munkáját Máriának, Csabá-
nak és Eszternek – minden 
munkanapon az épületben 
dolgozott, onnan irányította 
a beiratkozást, a kapcsola-
tokat, a laptopok kiadását, 
a tankönyvrendelést, a tisz-
tasági festést, a teljes épület 
fertőtlenítését, a régi épület-
ből a levéltári dokumentáció 
leszállítását és selejtezését, a 
jövő tanév szervezését, a pá-

lyázatokat, az ügyeletet, az év 
végi rendezvények forgatását. 

A tanítás mellett nagyon 
fontosnak tartottuk, hogy 
kapcsolatban legyünk a gye-

rekekkel, a pedagógusokkal 
és a családokkal, így a karan-
tén alatt tudatosan küldtünk 
minden hétfőn mesét, ked-
denként együtt tornázhat-
tunk, csütörtökönként a zenei 

tagozat műveit élvezhettük, 
a szülinaposokat e-mailben 
köszöntöttük, a tanárokkal 
hétfőnként értekeztünk, be-
szélgettünk online. Izgultunk 

és szurkoltunk a régi tanítvá-
nyaink érettségije miatt. 

Megható volt, amikor Dér 
András felhívott telefonon, 
hogy a helyi művészközösség 
tagjai segíteni szeretnének. 

Akkor találkoztam Mento-
vics Éva versével, ez alapján 
született meg a Sulimese Pi-
lisborosjenőn című megha-
tó alkotás. Köszönjük Fodor 
Tamás, Dér András, Dér Asia, 
Dér Denisa, Dér Marus, Dér 
Zsolt, Hirtling István, Keresz-
tény Tamás, Kiss Gergely, 
Nagy Petra, Szűcs Nelli, Papp 
János, Trill Zsolt és Trill Helga 
munkáját!

Számtalan szülői visszajel-
zést kaptam az elmúlt 3 hó-
nap alatt, biztosan állíthatom, 
hogy méltán büszke vagyok 
ismét a tantestületre, de szó-
laljon meg helyettem egy szü-
lői levél: 

„Szeretnék ezúton köszöne-
tet mondani nektek az egész 
éves munkátokért, figyelme-
tekért, tanításotokért!

Nem így képzeltük ezt a 
tavaszt! Milyen jó lett volna 
gyerekeinknek „határtalanul” 
osztálykirándulni, lézerhar-
cozni, úszni, színházba men-
ni, az iskola szép kertjében 
futkosni. Együtt lenni. 

Nagyon nehéz volt ez a há-
rom hónap, megviselt min-
denkit, de ti olyan kedves-
séggel, segítőkészséggel és 
rugalmassággal kezeltétek 
ezt a rendkívüli helyzetet, 
ami példaértékű! Ezért sze-
retnék visszajelzést adni nek-
tek szülői szemmel, és írás-
ban, mert az online térben a 
gyerekekkel együtt kicsit mi 
is eltűntünk.

Nagyon-nagyon hálás va-
gyok, hogy végig a gyerekek 
érdekén tartva a fókuszt nem 
hagytatok magunkra minket 
a karanténban sem, partner-
ként segítettetek napirendet, 
élhető világot teremteni a 
gyerekeink köré. Rálátásom 
volt több iskolának e rendkí-
vüli helyzetre hozott megol-
dásaira gyermekeim barátai, 

„Nehéz visszanézni"
Dienes Dóra, a Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának írása

Oktatás
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Oktatás

unokatestvérei által (és ez 
főként az E-krétán keresz-
tüli feladatkiosztásból és az 
offline-ra tervezett tanrend 
és tananyag szigorú betar-
tatásából állt) és ez alapján 
bátran jelentem ki, hogy amit 
ti megvalósítottatok, az volt 
ezek közül a legracionálisabb, 
leghumánusabb, ugyanakkor 
motiváló és az eredeti tan-
anyaggal lépést tartó. Kiemel-
nék pár példát, amiért hálát 
érzek, és külön megköszön-
ném:

- Az első perctől fogva a 
folyamatos informálás és az 
a határozott vezetés, amivel 
elkerültük a káoszt, az anar-
chiát.

- A leghatékonyabb online 
alkalmazás (Google Class-
room) egységes és gyors be-
vezetése és, hogy két hét után 
már a legtöbb óra Zoomon, 
élőben ment. Pedig ezek min-
denki számára ismeretlen, 
új számítógépes programok 
voltak! Egyik nap M. tanár-
nő megírta, hogy elment ka-
merát venni, a másikon már 
bátran használta! Ezek na-

gyon becsületre méltó dol-
gok! Azt gondolom, nagyon 
sok tanár nem átlépte, hanem 
átszárnyalta önmaga embe-
ri korlátait, csakhogy a gyer-
mekeinkkel kapcsolatban 
maradhasson, hogy tanári 
feladatait el tudja látni. Hatal-
mas gratuláció és elismerés 
az igyekezetükért, a támogató 

hozzáállásukért!
 - K. tanárnő azzal, hogy 

már az első online bejelent-
kezésével őszintén felvállalta, 
hogy ő is ugyanolyan szorult 
helyzetben van, mint a gye-
rekek és megoldásokat keres 
a kapcsolattartásra, akár a 
hálószobájának tanteremmé 
alakítása árán, és ahogy ked-
ves első videófelvételén még 
a tükörképétől is megijed, na-
gyon emberi és megnyugtató 
üzenetet adott át az új hely-
zettől megrémült gyermekek 
számára. Humorérzéke, ked-
vessége végig megtartó erejű 
volt.

- Az órarend azonnali egy-
szerűsítése (kiváló és nagyon 
racionális döntés volt a tesi 
és az informatika kihagyása), 
ugyanakkor a művészeti tár-
gyak oktatói csodálatos kre-
ativitással terelgették a gye-
rekeket új ismeretek felé. O. 
tanárnő elképesztő szabadu-
lószobás és YouTube feladvá-
nyai, vagy E. tanárnő feladatai 
is csodásak voltak.

- A gyerekek motiválása, 
ösztönzése a lehetetlen kö-

rülmények ellenére, nem túl-
terhelve feladatokkal őket, 
és végig nem a feladatkiadás, 
hanem a tananyag átadására 
és az erőfeszítések jutalmazá-
sára törekvés. Támogató part-
nerként, nyitottan a kompro-
misszumokra.

- A heti ritmusban érkező 
extrák, a mesék, a tornák, a 

zeneiskolai különkiadások, a 
nyolcadikosok számára örök 
emléket adó digitális búcsúz-
tató, amely talán kompen-
zálja a közösségi élmény el-
maradását, és a teljes iskolai 
közösség számára oly igénye-
sen és nagy szeretettel össze-
állított megható karanténme-
se és a tanévzáró.

Még sorolhatnám, és elné-
zést, hogy fontos részeket, 
más tanárokat nem emeltem 
ki levelemben, ezek a dolgok 
ugrottak be most elsőre.

Azt gondolom, ezt a levelet 
nem csak a magam nevében 
írom. Sok szülő érez így, akik-

kel beszéltem, azok biztos. 
Nem akartam/tudtam felmé-
rést készíteni erről, ezért nem 
írtam többes számban leve-
lem, de mégis szeretném, ha 
köszönetem és elismerő sza-
vaim a szülői közösség nevé-
ben elhangzottként vennétek.

Nagyon jó pihenést kívánok 
a nyárra, mert nagyon megér-

demlitek! Iszonyú fárasztó le-
hetett ennyit ülni a gép előtt 
nektek is!

Nem tudni, hogyan folyta-
tódik a továbbiakban az ok-
tatás. Egyelőre sok a kérdő-
jel, a bizonytalanság a jövőt 
illetően. Tény az, hogy ez a 
három hónap és a szerzett di-
gitális oktatás tapasztalatait 
a későbbiek során is kama-
toztathatjuk. Egyrészt a pe-
dagógusok olyan, a jövőben 
is használható tudásra tettek 
szert, amivel majd emelhetik 
az offline oktatás színvonalát, 
kiegészíthetik, színesíthetik 
azt.

Másrészt a döntéshozó-
ink is végre rájöhetnek arra, 
hogy a már évtizedek óta 
halogatott oktatási reform 
ténylegesen is megvalósulhat 
az óraszámok és a tananyag 
mennyiségének csökkenté-
sével, valamint arra is, hogy 
a jövőben lényegesen többet 
kell az oktatásra fordítani, a 
pedagógusok digitális képzé-
sére és az intézmények fel-
szerelésére."

Engedjenek meg egy sze-
mélyes véleményt. Én azt 
szeretem, amikor közvetlen 
kapcsolatom van a diákokkal, 
nem csak hallom, de érzem a 
tekintetüket, látom a moso-
lyukat, megélem az ölelésü-
ket, és nem bánom, ha hangos 
az iskola! Szeptembertől in-
duljunk újra a régi, megszo-
kott rend szerint, de a hasz-
nos tapasztalatokat, ötleteket 
vigyük át a következő évre.  

A tantestület nevében szép 
és hasznos időtöltést kívánok 
a nyárra, szeretettel: 

Dóra néni
2020. július 6. Pilisborosjenő

A tanév végének bejelentése osztályonként
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Hulladéknaptár 2020. második félévére


