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1 éves lett a képviselő-testület  – 2. oldal Fókuszban az ipartelepi 
bekötőút – 8. oldal

Végre megérkezett a szol-
gáltató által nyárra ígért 
első szállítmány a szelektív 
szemétgyűjtést megköny-
nyítő, kerekekkel ellátott 
kukákból. Az új gyűjtőedé-
nyekből az elkülönítetten 
gyűjtött, hasznosítható hul - 
ladékot a hulladéknaptár 
szerinti szelektív gyűjtési 
napokon szállítják el. Az 
edénybe ömlesztve kell 
helyezni a szelektív sze-
metet, az edény használata 
esetén nem kell a papír- és 
műanyaghulladékot elkü-
lönítetten tárolni, ahogy 
korábban a zsákos kihe-
lyezésnél. Arról, hogy az új 
kukákba milyen hulladékok 
gyűjthetők, az elejükre ragasz-
tott tájékoztatók segítenek el-
igazodni.

A 385/2014. Kormányren-
delet előírása szerint kötelező 
a háztartásokban keletkező 
hulladékot a keletkezésükkor 
külön gyűjteni, szelektálni, vá-
logatni. Ezt elősegítendő a la-

kossági ingatlantulajdonosok 
számára díjmentes használatra 
biztosít a közszolgáltató szer-
ződésenként 1 db, 120 literes, 
kerekes gyűjtőedényt.

Az új gyűjtőedény átvételi 
helyét és idejét később hirdet-
jük ki, amikor az összes kuka 
–  és az összes hozzájuk tartozó 
matrica – megérkezik, előrelát-

hatóan november hónap során.
Az új edényben kizárólag 

az alább felsorolt hulladékok 
gyűjthetőek:

• műanyag üdítős, ásvány-
vizes (PET) palackok, 
műanyag zacskó, fólia, 
reklám táska, PP, HDPE 
jelzésű flakonok laposra 
taposva.

• papír (pl. újságpapír, 
szórólap, irodai papír-
hulladék, tiszta csoma-
golópapír)

• Tetra-Pak italoskar-
ton-dobozok laposra 
taposva

• fém (alumínium italos 
doboz, alufólia, fém 
konzervdoboz)

Papírhulladék gyűjtése 
kötegelve:

Kérjük, hogy az alábbi 
papírhulladékokat össze-
hajtogatva és összekötözve 
az edény mellé helyezze el, 
olyan módon, hogy az a for-
galmat ne zavarja és ne szó-
ródhasson szét: újságpapír, 

prospektus, irodai papírok, 
géppapír, papírzacskó, karton-
doboz.

A vegyes települési hulladé-
kot az eddig használt, meglévő 
edényben kérjük gyűjteni. En-
nek elszállítása továbbra is a 
korábbi hulladékgyűjtési napo-
kon történik. 

Érkeznek a szelektív kukák, 
kormányrendelet írja elő az 

elkülönített gyűjtést
792 db szelektív kuka érkezett az első szállítmánnyal, kiosztásuk várhatóan 

novemberben kezdődik meg. Minden szerződött háztartás díjmentesen 
juthat hozzá a tájékoztatóval ellátott gyűjtőedényhez.

A Falugondnokság munkatársai kipakolják az új kukákat
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1 évesek lettünk – személyes visszatekintések képviselőinktől
A győztes önkormányzati választások évfordulója visszaemlékezésre készteti 

településünk vezetőit, ezekből osztunk meg párat írásban is.

Talán nem szokás az egy éves 
visszatekintést egy évnél mesz-
szebbről kezdeni, de ez az első 
alkalomnál talán még megen-
gedhető.  

Azért döntöttük el két éve, 
hogy indulunk a 2019-es önkor-
mányzati választásokon, hogy – a 
tapasztalatunk szerint tömegek 
által kívánt – változásokat indít-
sunk el a faluban és elsősorban 
az itt élőkért dolgozzunk, nem 
pedig a falu környékét beépíteni 
kívánó ingatlanfejlesztőkért. Szá-
mítottunk rá, hogy kemény, kihí-
vásokkal teli lesz ez a feladat, de 
hogy összességében ennyire az 

lesz, azt hiszem, arra talán nem. 
Arról már viszonylag sokszor 

szóltunk, hogy nagyon sanyarú 
pénzügyi kilátásokkal indultunk 
neki a ciklusnak, mert az állam 
jelentős mértékű támogatásokat 
követelt vissza jogosan a késve 
vagy hiányosan megvalósított 
és elszámolt pályázatok miatt.
Ennek legfontosabb következ-
ménye, hogy az első évben na-
gyon sok időt és energiát kötött 
le, hogy 

1. teljesen és végleg kimász-
szunk a problémás pályázatok 
okozta slamasztikából, illetve 

2. minden egyes 100 %-os 

támogatású pályázaton igyekez-
tünk elindulni meglévő tervek-
kel, illetve még inkább terveket 
készíttetni ezekre, valamint

3. a teljes adókivetési előzmé-
nyeket áttekintve, felülvizsgálva 
5 évre visszamenőleg kivessük 
azokat az adókat, amelyek az 
elmúlt években ki sem lettek 
vetve vagy nem lettek befizetve, 
behajtva. 

Ígértük, hogy pereskedés 
helyett a párbeszédre, a meg-
egyezésre törekszünk és ez már 
az elmúlt évben is hozott ered-
ményt. A Budai Téglával való 
pereskedést lezártuk, és a kö-

zeljövőben újabb eredmények-
re számítok. Viszont indenhol 
más az esélyünk és más lesz a 
végeredmény, de előre szólok: 
ne arra számítsanak, hogy min-
denhol rét, mező maradhat, ahol 
ma az látszik? mert a szabályo-
zási tervekben esetleg már sok 
éve mást, leginkább lakófunkci-
ók fejlesztését vízionálták oda. 
Amikkel szembesültünk az olyan 
fontos falu környéki fejlesztési 
területek kapcsán, mint a Vár-
völgy és az odavezető út mentén 
fekvő területek, a Tücsök utca 
feletti 027-es terület, a Modern 
Dorf vagy éppen a lazareth-i te-
lepülésrész:

• a korábbi években átgon-
dolatlanul lecsökkentett 
beépíthetőség miatti sú-
lyos kártérítési perek, 

• jogilag támadhatatlan, 
közjegyzői okiratba be-
tonozott, korábbi falu-
vezetés által aláírt, falu 
számára elképesztően 
előnytelen település ren-
dezési szerződések, 

• alapvető közművek nél-
küli ingatlanfejlesztések, 

Tömöri Balázs polgármester írása 
a 2019. október - 2020. október közötti időszakról 

Egy őrülten 
mozgalmas év

Fókusz
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Fókusz

• fejlesztéseket ellehetetle-
nítő, évtizedek óta tartó 
jogviták és átláthatatlan 
pereskedések 

mind olyan helyzetbe hoznak 
minket, hogy könnyen lehet: an-
nak ellenére, hogy nagyon kemé-
nyen dolgozunk ennek elkerülé-
sén, de sokszor csak a kisebbik 
rossz elérésére vagy a falu szá-
mára - a nem átgondolt fejlesztés 
mellett - legalább valami kedvező 
előny elérésére lesz csak lehető-
ségünk.  

Van pár olyan folyamatban lévő 
ügy is, ahol még nincsenek kőbe 
vésve a szerződések, az irányok. 
Igyekszünk a lakosság informá-
lásával és véleményének meg-
hallgatásával véleményt alkotni 
ezekben. Az elmúlt időszakban 

• 4 tematikus lakossági fó-
rumot tartottunk, 

• lapzártakor előttünk van 
3 közmeghallgatás, mely-
ből egyet a külső telepü-
lésrészre tervezünk,

• kiválasztottuk a telepü-
lésfejlesztési koncepció 

alkotás folyamatát bevo-
nással megvalósító céget, 
aki még idén elkezdi a re-
mélhetőleg jelentős, aktív 
társadalmi részvétellel 
2021-ben megvalósuló 
koncepcióalkotási folya-
matot. 

Fontos kiemelni, hogy nem 
várjuk ölbe tett kézzel, míg a régi 
lakosok, illetve a beépülő fog-
híjtelkek és fejlesztési területek 
lakosai jogosan nehezményezni 
kezdik a helyi intézményekben 
lévő férőhelyek szűkös voltát , az 
orvosi rendelőben a várakozási 
időt és a közügyek intézésének 
nehézségeit. Egyrészt pályázunk 
minden - ezeket az intézmény-, 
és infrastruktúra fejlesztéseket 
támogató - pályázati kiíráson. 
Erről egy  táblázatot készítet-
tünk, hogy mindenki áttekint-
hesse.

Bölcsőde
Könnyen bővíthető, jobban a 
faluképbe simuló bölcsődét 
terveztettünk és még idén ki-

választjuk az új bölcsőde építő 
céget, az építés jövőre el is kez-
dődik. Addig is szerződtünk 
mindkét magánbölcsődével, 
hogy mindkettőjüknél támo-
gassuk a helyi lakosok fogadá-
sát. 

Óvoda
Elkészíttettük – és engedé-

lyezésre vár – a fenti óvoda 3 
csoportszobával való bővíté-
sének tervét. Jövőre támfallal 
védjük meg a lenti óvodát a 
felső telkektől, valamint az 
épület állapotának javítására 
is készülünk. 

Iskola
A Fő út elejére költözött 

általános iskolánál egyszer-
re zajló tornateremépítést 
és gyalogosátkelő fejlesztést 
a kötelező és költséges köz-
műáthelyezések mellett új 
gyalogjárdák, új gyalogos-ke-
rékpáros útvonalak, új kapu 
és új parkolók megnyitásával 
támogatjuk. A növekvő gye-

rekszámú iskolában mind 
többen étkeznek, ezért új 
eszközökkel, mosogatógép-
pel támogattuk a konyhában 
dolgozókat. 

Új iskola indult szeptem-
berben a faluközpontban. A 
Szent Márton Waldorf Iskola 
indítása helyi kezdeményezés 
és a korábbi faluvezetések ál-
tal támogatott Gyöngyharmat 
Waldorf óvoda logikus folyo-
mánya. A számukra 5 évre 
bérbe adott épületrésznek és 
udvarának jelentős állapot-
javulása látható és várható a 
következő években is. 

  Hivatal
Ügyfélbarát polgármesteri 

hivatal fejlesztésére pályázunk, 
szeretnénk, ha előre regiszt-
rálva, földszinten intézhetnék 
ügyeiket a helyi lakosok. Foly-
tatjuk honlapunk fejlesztését, 
hogy a képviselő-testületi vide-
ók, döntések, hírek és esemé-
nyek mellett online lehessen 
fogadóórákra, ügyintézésre re-

PÁLYÁZATAINK                     

Program/beadvány kód Beadva Projekt leírás Összeg Státusz

Belügyminisztérium Vis Maior 486645 2020.06.18 Tücsök utca helyreállítás, 
vízelvezetés 55 462 185 elbírálás folyamatban

Magyar Falu MFP-OEF/2020 3111231266 2020.09.04 Mesevölgy Óvoda - Galéria és 
udvari vizesblokk 42 430 735 elbírálás folyamatban

Magyar Falu MFP-SZL/2020 3111232434 2020.09.04 Szolgálati lakás -gépészeti 
felújítás 29 617 797 elbírálás folyamatban

Magyar Falu MFP-FH/2020 3111241153 2020.09.04 Polgármesteri Hivatal felújítás - 
belső átalakítás 49 985 612 elbírálás folyamatban

Magyar Kormány
Nemzeti Köznevelési 
Infrastruktúra 
Fejlesztési Program, II. 
ütem

45000000-7 (cpv)
2014-ben benyújtott, 

pénzügyi forrás megítélve: 
2020.06.23.

Német Nemzetiségi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola tornaterem építése

497 986 470 elnyert támogatás, 
megvalósítás: 2020-2021

Magyar Labdarúgó 
Szövetség

Országos Pályaépítési 
Program (OPP) 19/5-2-015/1 2019. november 22

Műfüves, 22x42 méteres, 
villany világítású focipálya 
építése Pilisborosjenőn

29 445 066 átadás: 2020.09.08.

Pest Megyei Közgyűlés Széki Hangszeres 
Nap PMKULT_26 2020.02.14 Kulturális program szervezése 250 000 elnyert pályázat, 

megvalósítás: 2020 ősz

Pest Megyei Közgyűlés Kerekes Majális PMKULT_27 2020.02.15 Kulturális program szervezése 250 000 elnyert pályázat, 
megvalósítás: 2020 ősz

Belügyminisztérium Vis Maior 454563 2019. Bor utca helyreállítása 11 820 000 elnyert pályázat, 
megvalósítás: 2020-2021

Belügyminisztérium Vis Maior 454564 2019. Cigány-patak helyreállítása 17 963 000 elnyert pályázat, 
megvalósítás: 2020-2021

Magyar Falu Program MFP-KTF/2020 3084359509 2020.05.22 18:56:14

Közösségi tér, 
rendezvényterem és könyvtár 
kialakítása a régi, használaton 
kívüli iskolában, 
épületszigetelés

29 845 000 elnyert pályázat, 
megvalósítás: 2020-2022

Belügyminisztérium Tüzelőanyag 493459 2020.08.26 Tüzelőanyag beszerzés 635 000
elnyert pályázat, 

megvalósítás: 2021. 
márciusig

Pénzügyminisztérium Pest 
Megye Önkormányzata Pálos Ösvényen 2019.

Gesztenyés pihenőhely PBJ     
Oktató és Turisztikai Központ 
Pilisszentlászló

150 000 000 ez a Pilisszentlászlóval közös 
projekt teljes összege

Pénzügyminisztérium Bölcsődefejlesztés PM_BOLCSODEFEJLE
SZTES_2018/28 2018.09.15 2 csoportszobás 

bölcsődeépítés 199 996 454 elnyert pályázat 
megvalósítás:2022.11.29.

EMMI C-ítpusú sportpark 2016. C-típusú sportpark létrehozása 
Pilisborosjenőn

a 2016-ra benyújtott helyszínre 
bölcsőde épül, ezért egy A és 

egy B-típusú sportparkra kértük 
módosítani a BMSK-t és az EMMI-

t

Pilisborosjenő Község Önkormányzata

ELNYERT PÁLYÁZATOK

FOLYAMATBAN LÉVŐ

Pályázat kiíró/Program neve
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gisztrálni. Célunk, hogy bővül-
jön az onnan elérhető hasznos 
tartalom. 

Infrastruktúra-fejlesztés
Ennek kapcsán a 2023 végé-

ig megvalósuló fővárosi szeny-
nyvízhálózatra való csatlako-
zásunk jelent majd hatalmas 
előrelépést, amely minden te-
lepülésrészen jelentős, pozitív 
változásokat hoz az ellátás mi-

nőségben, a környezet állapo-
tának javulásában. Az útfelújí-
tások esetén törekszünk arra, 
hogy az minden esetben együtt 
járjon az út alatt húzódó köz-
művek felújításával, így a régi 
és rendszeres csőtöréssel járó 
eternit csőhálózat adott szaka-
szainak javításával. Ez a hozzá-
állás a DMRV-vel való jó kapcso-
lat kiépítésén és megerősítésén 
alapul, sikere a Tücsök utcai 

csőcserén érhető először tetten.

Elmúlt egy év főbb ese-
ményei, fejleményei 

A képviselők, a hivatali munka-
társak, a jegyzőnk, a bizottsági 
tagok, valamint számos kitűnő 
szakértő önkéntes közös mun-
kájaképpen több olyan előre-
lépés és eredmény született, 
amelyeknek örülhetünk. Eze-

ket igyekeztem összefoglalni 
az alábbi táblázatban, amely 
az elmúlt 13 hónapot foglalja 
össze havi 5 fontos eseményt, 
fejleményt felsorolva. Ez ter-
mészetesen csak az én szub-
jektív visszatekintésem 2020. 
október 17-én. Azt gondolom, 
arra azért alkalmas, hogy meg-
mutassa, mennyire mozgalmas 
és váratlan fejleményekkel teli 
egy év van mögöttünk. 

október november december január február március
Alakuló ülés, eskütétel Műfüves focipályára 

pályázunk
5 éve ki nem vetett 
adók kivetése

Új gazdasági vezető és 
új adócsoport vezető

újra indul a Pilis-
borosjenői Hírmondó

Új önkormányzati 
honlap indul

116,7 M Ft 
visszafizetési 
kötelezettség kelet-
kezik

Ipartelepi bekötőút: 
ismerkedés a 
tervezőkkel, a projekt 
előéletével

Coop-utalvány 
70 éven felüli 
szépkorúaknak

a külső település-
részekről 
problématérkép 
készült

2 nyertes Pest megyei 
pályázat kulturális 
programra

az Államkincstár május 
31-ig engedi a 116,7 
millió Ft visszafizetés 
elhalasztását

Falugondnoki leltár 
és felismerés: lesújtó 
állapotok

Meditoppal első 
ismerkedő találkozó - 
új telephely igénye

„Pálos ösvényen" 
turisztikai fejlesztés 
támogatási kérelem 
kidolgozása

Inkasszó: 116,7 millió 
Ft, amelyet sikerül 
érvényteleníteni

Találkozó a fővárosi 
szennyvízhálózatra 
csatlakozás projekt 
partnerekkel

Koronavírus veszély-
helyzet

Első fogadóóra Alpolgármester és új 
bizottságok meg-
választása

Mága Zoltán koncert, 
adománygyűjtés helyi 
nehézsorsúaknak és a 
templom felújítására

Ortopéd rendelés 
indul a faluban, 
dr. Andronyi Kristóf

Budai Tégla peren 
kívüli megállapodás 
előkészítése

Döntés a régi iskola 
hasznosításáról: Falu-
ház és Szent Márton 
Waldorf iskola

Új ügyvéd képviseli az 
önkormányzatot: dr. 
György Péter

Lazareth-i ingatlanok 
ügyében jelzálogtörlé-
si moratóriumról 
határoz a KT

Advent és Falu-
karácsony szervezés

Új jegyző vezeti a 
Hivatalt, segíti a KT-t:
dr. Horti István

Első költségvetés 
elfogadásának 
előkészülete

Rendkívüli önkor-
mányzati támogatásra 
pályázat benyújtása

április május június július augusztus szeptember október
Aszfaltjavítógépet 
vásárolunk és ok-
tóberig többszáz 
kátyút javítunk ki

Lobbilevelek 
Államkincstár, 
Belügyminisztéri-
um, Miniszterek, 
Államtitkárok felé

Június 14: Tücsök 
utcai özönvíz

Pozitív Kor-
mánydöntés 
falunk egyedi, 
116,7 M Ft-os 
támogatásáról

Új műszaki előadó 
kolléga érkezik: 
Boros Gábor

Műfüves focipálya 
avató sportünnep

Ipartelepi 
bekötőút fórum, 
külső település-
részi kérdőív

Kerti zöldhulladék 
égetésének tilalma

Lejárt érintés-, 
villámvédele-
mi engedélyek 
megszerzése

Június 29: 
szélvihar, jelentős 
viharkárok

Hadházy Sándor 
országgyűlési 
képviselő láto-
gatása

Antonovits Bencét 
Bozsódi Bori vál-
totta a tanácsnoki 
poszton

HÉSZ módosítás 
és Lazaréti fórum

Új kommu-
nikációs vezető: 
Frivaldszky 
Bernadett

Falu lezárások Zebra világítás 
működik

Településkép
Védelmi 
Tervtanács alakul

Új művelődési ház 
vezetői álláshir-
detés

Kormányprogram 
által finanszírozott 
diákmunkások 
segítik a Hivatalt 
és a Falugond-
nokságot

Pilisi Parkerdő 
DINPI - PBJ

Bölcsőde kivi-
teli terv kész, 
kivitelezésre 
közbeszerzési 
kiírás készül

Önkormányzati 
földek kiskertnek 
bérbeadásra, ill. 
Legszebb kony-
hakert pályázaton 
részvétel

Ajánlattételi 
felhívás buszöböl 
áthelyezésre

Tücsök utcai 
tavalyi vis maior 
visszavonása, új 
beadása

Faluház fejlesz-
tésére Magy Falu 
Program pályáza-
tunk 32 M Ft-ot 
nyer

Új közétkeztető 
céggel szer-
ződünk, mosoga-
tógépet kap a suli 
konyha

Körzeti megbízott 
rendőr új irodába 
költözik

Háziorvo-
si rendszer 
átalakítása 2 
háziorvosra, 
szerződéskötés

Rendszeres 
koronavírus 
helyi koordinációs 
hívás intéz-
ményvezetőkkel, 
orvosokkal

Gépjárműadó 
40%-a 2020-
2021-ben koro-
navírus szolidar-
itási alapba, az 
államhoz kerül

Kormánydöntés: 
A-típusú tornater-
emhez forrást kap 
a falu

C-típusú sport-
park építésére 
kaptunk 
támogatást

Decentralizált 
augusztus 20-
ai ünnepség, 
események 3 
településrészen

Forgalomcsök-
kentési 
lehetőségekről 
lakossági fórum

Közmeghall-
gatások: 2 az Ófa-
luban, 1 a külső 
településrészen

Tömöri Balázs szubjektív naptára az elmúlt 1 év legfontosabb eseményeivel

Fókusz
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Alpolgármesterként a gondnok-
ság vezetését vállaltam magam-
ra, mivel nagy terepismerettel 
rendelkezem. A legnagyobb ki-
hívást a feladatok átvételénél az 
ember- és eszközhiány volt. Első 
dolgom tehát az volt, hogy a ren-
delkezésre álló pénzügyi keretet 
hatékonyan kihasználva feltölt-
sem a létszámkeretet.

A törvényben is szabályozott 
kötelező feladatokat kétféle 
módon lehet ellátni: vagy ki-
szervezzük vállalkozókhoz vagy 
elvégezzük magunk. Ennek el-
döntése nem könnyű feladat, 
mert szűkös a keretünk, viszont 
sokan sem vagyunk. A kátyúzó-
gép vásárlása mellett például 
azért döntöttünk, mert annyival 
költséghatékonyabb, ha magunk 
végezzük vele az útfelújjítást, 
hogy így több embert tudtunk 
alkalmazni a nyert megtakarí-
tással. Ők viszont ezzel a hatal-
mas feladattal nagyon le vannak 
terhelve, de még mindig ez volt a 
jobbik választás. A géppel rend-
kívül elégedett vagyok, 300-nál 
hagytam abba a megszüntetett 
kátyúk számolását. 

Magunkra vállaltuk még az 

ágdarálás szolgáltatását is, ami 
azért merült fel megoldásként, 
mert a járvány tavaszi idősza-
kában a hazai települések egy 
részén korlátozták az égetést, 
köztük nálunk is. A lakosságnak 
jelenleg csak az évi 8 zsák áll 
rendelkezésére a zöldhulladék 
elszállítására, ami nem fedi le 
a szükségleteket. 2021. január 
elsejétől országosan tilos lesz a 
kerti hulladék égetése, úgyhogy 
a probléma hosszútávon kiált 
megoldásért. Az elmúlt hónapok 
tapasztalata azt mutatja, hogy a 
hatalmas lakossági igényt nem 
fogjuk tudni megoldani, ezért 
egyrészt azt gondolom, hogy 
újra kell tárgyalni a Zöld Bics-
kével a zöldhulladék elszállítá-
sát és nagyobb kapacitást kérni, 
másrészt módszertani ajánlá-
sokkal segíteni a lakosságot a 
komposztálásban. 

A nálunk lévő másik nagy fel-
adat a köztisztaság biztosítása. 
Szokták kérdezni, hogy miért 
nem helyezünk ki több táro-
lóedényt? Sajnos jelenleg még 
nincs kialakítva hatékony ügy-
menet a hiányzó kukaszerző-
dések megkötésére, de ezt sür-

gősen rendezni szükséges, mert 
a szeméttárolók zöme lakossági 
hulladékkal van tele. Remetesző-
lősön például csak az kaphat 
adókedvezményt, akinek van 
kukaszerződése. Ha már min-
denki jogszerűen szabadul meg 
a szemetétől, akkor fogjuk tudni 
felmérni, hogy elégséges-e a ki-
helyezett darabszám.

A zöld közterületek karban-
tartása szintén hatalmas feladat-
nak bizonyult, hiszen azt tapasz-
taltuk, hogy voltak olyan helyek, 
ahol évek óta nem nyírtak füvet, 
ezért két méteresre erősödött 
gazok  voltak ott a jellemzőek. 
Ha már egy részt rendszeresen 
tudunk vágni, akkor az már nem 
lesz olyan időigényes, mint ami-
kor először akarunk ott rendet 

tenni. Idén arra volt csak lehe-
tőség, hogy az ófaluban vissza-
vegyük úgy-ahogy a kontrollt a 
természettől. A külső település-
részekre jövőre már lesz energi-

ánk. Ennek kapcsán köszönök 
minden lakossági önkéntes 
segítségnyújtást, mert például 
a fasor rendbetétele 200 mun-
kaórába telt, amire nekünk 
esélyünk se lenne. Nagyon 
szimpatikusak a porták előtti 
közterületszépítések is, esetleg 
szerencsés lehet összehangol-
ni legalább egy utcán belül az 
elképzeléseket, hogy egységes 
legyen az összhatás. 

Kedves feladatunk még az 
idősek hazaszállítása az ürömi 
idősek klubjából. Szeretem elő-
re megtervezni a következő két 
hetet, amit nehezít, hogy sok, 
előre nem tervezhető esetben 

is kérik a segítségünket. Szinte az 
összes falusi projektben érintet-
tek vagyunk a Faluház pakolásá-
tól elkezdve a buszöbölig, hogy a 
természeti csapásokat már ne is 
említsük. A lakossági kérésekre 
nem tudok gyors reagálást ígérni 
továbbra se azokban az esetek-
ben, amennyiben egész lakosság 
érdekeit jobban érintő feladatok 
is várnak ránk, de nem felejtem 
el a megkereséseket. Szeretném 
viszont kérni, hogy ne telefonon 
keressenek meg, hanem mail-
ben (alpolgarmester@pilisbo-
rosjeno.hu), mert napom nagy 
részében terepen vagyok és a te-
lefonban érkezett kéréseket nem 
tudom feljegyezni, pedig előbb 
vagy utóbb mindenkihez el sze-
retnénk jutni.

Mindenkihez el 
szeretnénk jutni

Komlós Tibor alpolgármester 
visszatekintése

Az újonnan megválasztott 
Önkormányzat szándéka sze-
rint rendszeresen élni szeretne 
a különböző bevonást elősegí-
tő eszközökkel, de a tavaszra 
tervezett közmeghallgatást a 
járvány miatt le kellett monda-
nia. Az őszi alkalmakból azért 
lesz három, hogy ne egyszerre 
legyen jelen sok ember, a CO-
VID ajánlásoknak megfelelően. 
Ezért 2020. október 19-én 17 

órakor a Reichel József Művelő-
dési Házba a patak folyásának 
megfelelő jobb oldalon lakókat 
(Budai úti oldal), 2020. októ-
ber 26-án 17 órakor a Tégla-
gyárba a külső településrészek 
lakóit, 2020. november 2-án 
17 órakor a Reichel József Mű-
velődési Házba a patak folyá-
sának megfelelő bal oldalon 
lakókat (Fő utcai oldal)várjuk 
szeretettel. A termeket a COVID 

előírásoknak megfelelően fog-
juk székekkel berendezni. Hely-
foglalás érkezési sorrendben, a 
szabad helyek függvényében.

A közmeghallgatás moderált 
lesz, egyszerre egy ember egy 
kérdést tehet fel 2-3 percben a 
köz érdekeit megjelenítő (nem 
egyedi hatósági ügyek) kérdé-
sekben. Ha minden kérdező 
szót kapott, akkor egy második 
körben újra felszólalhat minden 

résztvevő. Élő közvetítés lesz a 
rendezvényről az Önkormány-
zat Facebook oldalán, ahol hoz-
zászólásként kérdéseket lehet 
feltenni, melyek felolvasásra ke-
rülnek a közmeghallgatáson.A 
kérdéseket e-mailben is fel le-
het tenni: kozmeghallgatas@
pilisborosjeno.hu. A Tisztelt 
Lakók kényelme és egészsége 
érdekében javasoljuk, hogy a 
személyes részvétel helyett él-
jenek ezzel a lehetőséggel. Az 
itt feltett kérdésekre a törvény 
szerint az Önkormányzatnak 15 
napon belül válaszolnia kell.

Közmeghallgatás három helyszínen
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2019-ben azért vállalkoztam 
a képviselői szolgálatra, hogy 
szülőfalum, Pilisborosjenő, ez 
a csodálatos természettel ölelt 
falu vezetésében kellő súllyal 
jelenjen meg a környezet- és 
természetvédelem, és a telepü-
lés fejlődése végre fenntartható 
pályára álljon, felkészülve a klí-
makatasztrófa várható hatásai-
ra. Egy év után, a múlt rendezé-
se mellett végre egyre több idő 
jut a jövőbe mutató munkákra 
is, az elkerülhetetlen takarítás 
helyett egyre inkább a terem-
tésre kerül a hangsúly.

Amikor visszagondolok 
erre az egy évre, azon tűnő-
döm, hogy hogy fért bele eny-

nyi munka ilyen rövid időbe.
És erre azon túl, hogy egy nap 
ritkán jelentett 12-14 óránál 
kevesebb munkaórát, a csa-
pat a válasz. Ezen a csapaton a 
képviselő-testületen és a hiva-
tali kollégákon túl azt a meg-
számlálhatatlanul sok embert 
értem, aki akár csak egyetlen 
ügyben is felajánlotta segítsé-
gét, szakértelmét. Azt a renge-
teg embert, aki önként segített 
amikor csak kértük. Sőt, akkor 
is proakítvan jelentkezett, ha 
meg sem kerestük. Ez ez egy 
év jól szemlélteti, hogy mire 
képes ez a falu, ha az itt élők 
hatalmas tudását, és teremtő 
erejét hálás köszönet fogadja, 

és mind a közös célok érde-
kében egyesülnek. Ez segített 
hozzá ahhoz, hogy ennyi ügyet 
sikerült megoldanunk, vagy a 
megoldás útjára terelnünk: a 
116,7 millió forintos visszafize-
tési kötelezettséget, melyet egy 
rendkívüli támogatással oldot-
tunk meg; az engedélyek nél-
kül épült rossz minőségű utak 
problémahalmazát, melynek 
megoldása szakértők bevoná-
sával folyamatban van; a Budai 
Tégla Zrt-vel kötött megállapo-
dást, amely 1,7 milliárd forin-
tos követeléstől szabadította 
meg, egyúttal közel félmilliárd 
forinttal növelte községünk 
vagyonát, és még sorolhatnám 

– olyan ügyek, amelyekről azt 
gondoltam, hogy évekig fog kí-
sérteni bennünket.

Az elmúlt egy évet olyan in-
tenzív tanulás jellemezte, mint 
legaktívabb egyetemi éveimet. 
Hálás vagyok mind képviselő-
társaimnak, mind a hivatali 
kollégáknak, akik ebben folya-
matosan segítettek, de lega-
lább ennyire hasznosak voltak 
azok a lakossági – esetenként 
akár kellemetlen – visszajelzé-
sek, melyek segítettek egy-egy 
probléma megoldásában.

Azt remélem – és tartom a 
jövő egyik legnagyobb kihívá-
sának – hogy az önkormány-
zatba vetett megtépázott bizal-
mat sikerül helyreállítanunk. 
Ha elérjük azt, hogy a lakosság 
megbízik választott vezetői-
ben, elhiszi hogy az új vezetés 
valóban meghallgatja, és az ér-
dekeit képviseli, akkor egészen 
más hangulatban lehet majd 
ötletelni akár súlyos fenyege-
tések elhárításáról is. Ha elhisz-
szük azt, hogy egy oldalon ál-
lunk, az hatalmas teremtő erőt 
szabadít fel a közösségben. Ez a 
szinergia pedig segít megugra-
ni akármilyen akadályt.

Antonovits Bence önkormányzati 
képviselő évértékelése

A csapat 
a válasz     

Őszinte leszek: az elmúlt év nem 
volt egy sétagalopp. Egy ilyen 
időszak túlélésében sokat segít, 
ha mindig észben tudjuk tarta-
ni, hogy a pillanat történései egy 
hosszabb folyamatba ágyazód-
nak. Számomra ez a folyamat 
már a 2097 Csoport Egyesület 
megalakulása óta nem más, mint 
hogy a faluban élők közössége 
fokozatosan átveszi települé-
se jövőjének alakítását a külső 
erők ill. érdekcsoportok által 
determinált sodródás passzív 
elszenvedése helyett. Ez tehát 
egy olyan folyamat, amelynek az 

önkormányzati része számomra 
akkor kezdődött, amikor átadás 
átvételkor ott álltunk a polgár-
mesteri iroda tárgyalóasztalára 
kiterített iratok előtt, és láttuk, 
hogy az egyébként erősen hiá-
nyosan átadott periratok kupaca 
egymaga akkora tömeget képez, 
mint az összes többi irat együtt-
véve. És ebben még nem voltak 
benne azok a szerződések és 

hiányosságok, amelyek szintén 
azonnali kármentést igényeltek. 
Innen indultunk.

 Ez egy olyan adottság, amivel 
számoltunk. Picit ugyan alulbe-
csültük, de ez a lényegen nem 
változtat. Nem meglepő módon 
az első évünk nagy része ennek 
az örökölt problémahalmaznak 
a felszámolása jegyében telt el. 
Nagyjából válságkezelő üzem-

módban. Ennek a szakasznak 
még most sem értünk a végére, 
de fokozatosan enyhül a nyo-
más, és ezzel egyidőben nyílik 
meg a tere és lehetősége annak a 
munkának, amiért eredetileg az 
önkormányzati szerepvállalásra 
szerződtünk. Sajnos ennek a vál-
ságkezelő üzemmódnak megvan 
az ára. Ha valakinek - eredmé-
nyeink elismerése mellett – hi-
ányérzete van az önkormányzat 
tevékenységével kapcsolatban, 
megértem. Nekem is van. Fruszt-
rálódni azonban emiatt nem tu-
dok, mert a tevékenységünket 
egy olyan öt éves időtengelyen 
helyezem el, amelyen minél 
előbb, de legkésőbb a ciklus 
második felében szeretnék el-
jutni olyan "üzemmódig", amely 
már tükrözi a programunkban 
meghirdetett, részletes tájé-
koztatáson, átláthatóságon és 
érdemi bevonáson alapuló me-
tódust. Ennek a részleteit azon-

Dömötörfy Zsolt önkormányzati 
képviselő évértékelése

Türelem 
és bizalom     

Fókusz
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A választásra készülve mond-
tam az interjún, hogy egy falut 
vezetni nagyon hasonló lehet 
egy vállalkozáshoz, így remélem, 
hogy megbirkózunk vele. Az el-
múlt egy év valósága, hogy falut 
irányítani sokkal izgalmasabb és 
megterhelőbb is egyszerre.

Izgalmasabb, mert egyszerre 
kellett rengeteg ügyet, embert, 
történetet megérteni, elmerülni 
a részletekben, kapcsolatot és 
bizalmat építeni, sokszor idő-
szorításban döntéseket hozni. 
Mindezt átlátni, és az értékeink 

mentén továbbvinni, megoldani 
lelkesítő kihívás volt.

Megterhelőbb, mert annyi 
megoldandó feladat került elő 
napok-hetek alatt, aminek végé-
re járni egy teljes ciklust igényel. 
Sorra jelentkeztek lakótársaink 
olyan ügyekkel, melyekre évek 
óta nem kaptak támogatást, 
megoldást, bízva az ígéretünk-
ben, hogy mi megbeszélni, meg-
oldani szeretnénk a régóta húzó-
dó ügyeket. 

Rengeteget változott közben a 
„vállalat” szíve, a Hivatal is! Egy-

másra találtunk új jegyzőnkkel, 
Horti Istvánnal, és új gazdasági 
vezetővel, megújult, motivált 
munkatársakkal vágtunk neki a 
ciklus első teljes évének. Nagyon 
hálás vagyok a hivatali kollégá-
inknak, hogy ekkora kitartással 
és elköteleződéssel segítették 
a munkánkat ebben az évben 
sok-sok hétvégi túlórával is! 
Remélem, hogy lassan a KT is 
megtalálja az „utazósebességet”, 
mert ha mi túl gyorsan és túl sok 
mindent akarunk megvalósítani, 
az erőn felüli terhet ró a hivatali 
dolgozókra is!

Engem fűt a szenvedély, hogy 
„rendben legyen a falu”, azaz, 
hogy minőségi megoldások szü-
lessenek a felhalmozott, mu-
tyikkal terhelt vagy csak épp 

elfektetett területeken, hogy 
megszűnjenek a pereskedések, 
hogy legyenek átgondolt, hosz-
szútávú tervek az épített kör-
nyezetünk szépítésére, és erős 
védettséget tudjunk adni a ter-
mészeti értékeinknek.

Rengeteg olyan izgalmas fel-
adat áll előttünk a következő 
években, olyanok, mint a tele-
pülésfejlesztési stratégia megal-
kotása, a parkolási rend megol-
dása, az utcaképek védelmének 
megszilárdítása, a közösségi 
költségvetés beindítása. 

Mindeközben különösen fon-
tos, hogy erősítsük a bizalmat, 
hogy van értelme képviselni az 
igényeket, akkor is, ha nem tu-
dunk azonnal választ, megoldást 
kínálni!

Keressük a 
megfelelő 

utazósebességet
Bubik Szabolcs önkormányzati 

képviselő visszatekintése

ban ki kell dolgozni – amihez 
idő kell -, és működtetését meg 
kell tanulni – amihez szintén 
idő kell. Reményeim szerint a 
második évünk ennek jegyében 
telik majd. Remek lehetőséget 
teremt erre a Településfejlesz-
tési koncepció kidolgozásának 
befejezése és konkrét stratégiai 
elemekkel történő kiegészítése. 

Világos, belső ellentmondások-
tól mentes, reális, végül – de nem 
utolsósorban – többségi támo-
gatottsággal bíró településfej-
lesztési koncepcióra van ugyanis 
szükségünk, ami mentén az ön-
kormányzat proaktív lépéseket 
tehet annak érdekében, hogy a 
falu úgy és abba az irányba fej-
lődjön, ahogy és amely irányban 

az itt élők szeretnék látni és ta-
pasztalni. És meg is ragadnám az 
alkalmat, hogy a falu lakosságát 
meghívjam erre a munkára, ami 
a vírushelyzettől függő üteme-
zésben, de mindenképpen jövő-
re esedékes. Már most jelezve, 
hogy ez bizony munka lesz, időt 
és energiát igényelve azoktól, 
akik részt szeretnének benne 

venni. Akik pedig nem tudnak 
vagy nem szeretnének ebben a 
munkában részt venni, azoktól 
mindössze bizalmat és türelmet 
kérek. Ez a két legfontosabb 
üzemanyagunk jelen pillanat-
ban. És higgyék el: legjobb tudá-
sunkkal azon vagyunk, hogy ez a 
falu még jobb hellyé váljon.
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Tanuljuk a részvételi 
demokráciát

A NIF pár nappal a rendezvény 
előtt azonban lemondta a rész-
vételt és erre utasították az út  
tervezőit is. Indoklásuk szerint 
előbb szeretnék, ha a Meditop 
megállapodna az Önkormány-
zattal a számára szükségesnek 
tartott út építésének helyszíné-
ről. Küldtek a résztvevők számá-
ra egy prezentációt, amelyből 
kiderül a céljuk: „Az ITM (Inno-
vációs és Technológiai Minisz-
térium - a szerk. megj.) elren-
delés keretein belüli módon, az 
Önkormányzat képviselte helyi 
érdekeket és a településen je-
lenlévő gyógyszeripari gyártó 
fejlesztési igényét egyaránt ki-
szolgáló.” Azt is egyértelműen 
leírják, hogy Malomdűlő irányá-
ba is lehetőségük van megépí-
teni az utat, és hogy várják az 
önkormányzati döntést a vég-
pont kijelöléséről. (A lakossági 
fórumon feléjük intézett kérdé-
seket megküldtük számukra. A 
válaszok lapzárta után érkeztek 
meg és a pilisborosjeno.hu web-
oldalon olvashatóak.)

A Meditop Kft. részéről dr. 
Ács Zoltán és dr. Greskovits 

Dávid ügyvezetők, az Önkor-
mányzat részéről pedig Tömö-
ri Balázs polgármester, Bubik 
Szabolcs és Antonovits Bence 
képviselők, valamint dr. Horti 
István jegyző fogadták a kér-
déseket, amelyek élőben vagy 
az élő közvetítés alatt hozzá-
szólásban érkeztek. 

Polgármesteri köszöntővel 
indult a fórum, amelynek so-
rán Tömöri Balázs bemutatta a 
résztvevőket, majd áttekintést 
adott a jelenlévők számára az 
eddigi történésekről, és beszélt 
azokról az elvekről, amelyek 
mentén a végső döntést meg 
fogják hozni (a www.pilisbo-
rosjeno.hu oldalon olvasható a 
teljes beszéd):

„Szeretném azt kihangsúlyoz-
ni, hogy világos koncepciónk 
van: a gazdasági fejlesztésre 
szánt területek azért vannak, 
mert azt reméljük, hogy ott 
fejleszt ez a szektor. Amíg van 
lehetőség és hely a település 
szabályozási terveiben ipar-
telepnek kijelölt területeken 
fejleszteni, addig ott épüljenek 
hasonló beruházások és ne a 

falut körülvevő szántóföldeken, 
réteken és más mezőgazdasági, 
illetve zöldterületeken fejlesz-
szünk ipartelepet! 

Kiemelném, hogy a progra-
munknak mind a helyi vállalko-

zások támogatása, az iparűzési 
adóbevételek növelése, mind a 
zöldterületek védelme fontos 
eleme. Jelenleg is folyamatban 
vannak a megbeszélések a Me-
ditop Gyógyszeripari Kft. és az 

A lakossági fórumot szervező Önkormányzat szándéka az volt, hogy a lakosság 
a bekötőúttal kapcsolatos kérdéseit közvetlenül a szereplőknek tehesse fel. Az 

eseményre meghívták a Meditop Gyógyszeripari Kft. vezetőit és a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) képviselőit, valamint az út tervezőit is. 

Lakossági fórumot tartottunk az ipartelepi bekötőútról

programunknak mind a helyi 
vállalkozások támogatása, az iparűzési 
adóbevételek növelése, mind a zöldte-
rületek védelme fontos eleme

„
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Bevonás

Önkormányzat között, ami azt 
jelenti, hogy formálisan egyik 
koncepciót sem vetettük el. A 
párbeszédre és együttgondol-
kodásra épülő közös megoldás-
keresés fázisában tartunk. 

Hangsúlyozom tehát: nem 
egy már meghozott döntéssel 
kapcsolatos véleményüket kér-
jük, hanem közös gondolkodás-
ra hívjuk a lakosságot az ipar-
telepi bekötőút kapcsán, s ezek 
figyelembevételével döntünk. 
(...)

Ezt követően a lakosság véle-
ményének felmérését kérdőív 
formájában szeretnénk online 
és offline eszközökkel megvaló-
sítani, és a beérkező informáci-
ókat, adatokat szintetizálva még 
idén dönteni fog az ügyben a 
képviselő-testület.

Azt remélem, hogy a fórum a 
lehető legkonstruktívabb szel-
lemiségben és hangnemben tud 
megvalósulni. Jó tanácskozást 
kívánok!”

Párbeszéd csörtékkel

A polgármester ezt követően 
átadta a szót a Meditop Kft. ve-
zetőinek. Dr. Greskovits Dávid 
elmondta, hogy örülnek a lehe-
tőségnek, mert felvázolhatják 
a fejlesztési tervüket, egyenes 
és nyílt válaszokat adhatnak az 
elképzeléseikről, és ezzel remé-
lik, hogy sok félreértést tisztáz-
hatnak majd. Dr. Ács Zoltán a 
cégről elmondta, hogy 30 éve 
van jelen a faluban családi vál-
lalkozásként, jelenleg 228 fővel. 
Megtudhattuk, hogy 2018-ban 
több mint 300 millió, 2019-ben 
700 millió forintot ruháztak 
be, kutatás-fejlesztésre 2019-
ben 218 millió,  2020-ban 221 
millió forintot költöttek. A cég 
gyors ütemben fejlődik, kinőt-
ték a mostani helyüket, ezért 
olyan helyet keresnek, ahol nem 
zavarják annyira a lakosságot, 
mint a falu közepén. A szenny-
víztisztító melletti terület egy 
ideig jó ötletnek tűnt, de meg-
kereséseik miatt már látszik, 
hogy nagyobb területben kell 
gondolkodniuk. Így találtak rá 
a Budai út melletti területre, 
melyet legalább 10 méteres er-
dősáv választ el a Budai úttól. 
Tájékoztatása szerint a Budai 
út nem alkalmas arra, hogy 20 
tonnás kamionok járhassanak 

rajta, ezért a legreálisabbnak 
az tűnt, hogy az M0-s egyik rá-
vezető szakaszát hosszabbítják 
meg annak érdekében, hogy a jó 
úton közelíthessék meg őket. A 
NIF arra kérte ezért őket, hogy  
mutassanak rá egy olyan terü-
letre, amit az Önkormányzattal 
együtt kiválasztanak.

Ezt követően került sor a la-
kossági kérdésekre és vélemé-
nyekre, melyek tartalmukban 
lefedték a bekotout@pilisbo-
rosjeno.hu-ra érkezett észrevé-
teleket. A fórumot Madaras Zol-

tán moderálta, mely a heves 
érzelmek miatt időnként nem 
volt könnyű feladat. Különösen 
érzékenyen azokat a lakókat 
érinti a Köves-bérc alatt terve-
zett bekötőút, akiknek a lakó-
háza előtt futna, hiszen eddig 
erdőszéli, csöndes lakóhelyük 
volt, ezért is költöztek ide. Az 
érintett telkek értéke is zuhan-
na. Ezenkívül nehezményezik 
a Natura 2000-es terület meg-
bolygatását a fák kivágásával, 
ami az út szélesítése során elke-
rülhetetlenül be fog következni. 
Sokan kifogásolták, hogy zajo-
sabb lesz a környék, nőni fog a 
légszennyezettség, és hatalmas 
tájseb fog éktelenkedni a hegy 
oldalában. További problémát 
okozna a lakosok szerint, hogy 
sokan a Tücsök utcát használ-
nák menekülőútként, ami meg 

az ott lakók életét lehetetleníte-
né el. De az ófaluból érkezettek 
is félelmeiknek adtak hangot 
több dolog miatt. Egyrészt a 10-
es úti dugóból vélhetően a Bu-
dai út felé fognak majd kerülni 
az autósok, amitől csúcsidőben 
ellehetetlenül ott a közlekedés. 
Többen felvetették, hogy nem 
lehetne-e inkább a Budai utat 
megerősíteni, hogy elbírja a ka-
mionokat. Vagy ha nem lehet, 
akkor nem lehetne kisebb kami-
onokkal szállítmányozni? Vagy 
esetleg a Trunkhoz hasonlóan 

Ürömön keresztül nem lehet-
séges fuvarozni? Felmerült kér-
désként az is, hogy lesz-e akkora 
kamionforgalom, ami indokolja 
az utat. Volt olyan lakos, aki ki-
fogásolta, hogy későn és keveset 
tudott meg a tervekről. Az út el-
len tiltakozók magasra emelték 
a „NEM” feliratú táblát, ha vala-
mivel nem tudtak egyetérteni. 
A lakosok azt is kifejezték, hogy 
becsülik a céget, nem akarják, 
hogy elmenjen a faluból, de az 
úttal nem tudnak egyetérteni. 
Valamint, hogy kérdéses, hogy 
az állam nem fogja-e elvonni az 
iparűzési adót. Valamint ha a 
felek nem tudnak megegyezni, 
akkor hol fog letelepedni a Me-
ditop? Érkeztek az előzőekkel 
ellentétes vélemények is, akik 
szerint a külső településrésznek 
szüksége van közvetlen útösz-

szekötettésre az ófaluval és egy 
téglagyári beruházás a Malom-
dűlőn felépülő lakóparkokat le-
hetetlenítené el. 

A válaszok során a Meditop 
Kft. részéről felajánlották, hogy 
a Budai útnál sorompóval zár-
ják majd le az utat, amin csak 
pilisborosjenői lakosok közle-
kedhetnek át. A kamionforga-
lom is csak maximum heti 8-15 
darabra menne fel. A NIF-től 
pedig úgy tudják, hogy a Budai 
utat nem lehet megerősíteni a 
célra. Az alternatívaként létező 
téglagyári területen építkezni 
költséges lenne a számukra a te-
raszos elrendezés, a sittel töltött 
gödör és a csatorna hiánya mi-
att. Viszont ha a NIF oda építené 
nekik az utat, akkor valószínű-
síthetően a csatorna és a víz is 
jönne vele. Felhívták arra is a 
figyelmet, hogy az M0 alagúttor-
kolat miatt az út első szakasza 
mindenképpen meg fog épülni 
a Hegyalja útig. Kiegészítő infor-
mációként elmagyarázták, hogy 
a gyártás a falu közepén marad-
na, csak a logisztikát akarják ki-
telepíteni, a kettő között kisebb 
autókkal közlekednének. Ponto-
sításként elmondta, hogy a dol-
gozók között 24 pilisborosjenői 
és 20 ürömi van. A Meditop Kft. 
állást foglalt az ügyben, hogy 
nem támogatják az iparűzési 
adó elvonását. Azon dolgoznak, 
hogy a K+F beruházások után 
leírható adót az ún. gyógyszeré-
szi különadóból vonják le, ami 
a falut nem érinti. Ha viszont 
nem tudnak megegyezni az 
Önkormányzattal, lehet hogy 
elfogadják Üröm felkérését és 
átmennek oda vagy még távo-
labb. De nagyon szeretnének itt 
maradni, hisz az Ács család is itt 
lakik, szeretik a falut, sokat tet-
tek érte.

Tömöri Balázs polgármester 
többször megerősítette, hogy 
szeretnék ha a Meditop Kft. a 
tervezett gazdasági kereskedel-
mi szolgáltató területre építkez-
ne, és hogy a terület Pilisboros-
jenő egészével együtt 2023-ig 
Budapest csatornarendszerére 
kerül rákötésre. Elmondta azt 
is, hogy az iparűzési adó terve-
zetről tud az Önkormányzat, de 
az ütemezéséről még nem. Ha 
november végéig nem születik 
döntés ez ügyben, akkor csak 
(folytatás a következő oldalon)  

Az út ellen tiltakozók magasra emelték a „NEM” feliratú táblát, ha valamivel 
nem tudtak egyetérteni. 

közös gondolkodásra hívjuk a la-
kosságot az ipartelepi bekötőút kapcsán, 
s ezek figyelembevételével döntünk.

„
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Malomdűlői lakossági fórum 
a forgalomlassításról

Miután helyet foglaltak az Ön-
kormányzattól érkezett részt-
vevők – Apáti Szabolcs körze-
ti megbízott rendőr, dr. Horti 
István jegyző, Jámbor László 
főépítész, Szollár György közte-
rület-felügyelő és Komlós Tibor 
alpolgármester, aki megnyitotta 
a fórumot, – hamar megváltozott 
a hangulat. Az addig kedélyesen 
beszélgető emberekből feltört 
a több évtizedes keserűség. Egy 
gyerekkora óta ott lakó idős asz-
szony például könnyek között 
mesélte el, hogy korábban ke-
rítés nélkül éltek, most viszont 
már veteményezni sem érde-

mes a sok por miatt. Egy ófalu-
si lakos is arról panaszkodott, 
hogyan próbálja meggyőzni az 
arra haladókat, hogy lassabban 
haladjanak: szép szóval, kedves 
táblával, locsolva csökkentve a 
port. A malomdűlőiek sokszor le 
is állítják az arra száguldozókat, 
a jellemzően a 10-es úti csúcs-
forgalom miatt a GPS javaslatára 
arra rövidítő autósokat, akik az 
autószaggató sebességet épp az-
zal indokolják, hogy így kevésbé 
érzik a hepehupát (ezért is adek-
vát a helyszínválasztás). 

Dr. Horti István jegyző a jogi 
pálya előtt útépítőként dolgozott 

olyan projekteken mint a Hő-
sök tere vagy a Belgrád rakpart. 
Felvázolta azokat a technológiai 
megoldásokat, amelyek szerinte 
kevés pénz mellett is valós meg-
oldást jelenthetnek. Beszámolt 
az elmúlt év vagy a közeljövő 
ígéretes lobbizásairól, melynek 
eredményeképpen van rá esély, 
hogy a falu egyszer külső támo-
gatásokból utakat újítson meg. 
Ehhez természetesen előbb 
alapos vízelvezetési tervezésre 
van szükség, ezért a jelenleg a 
Tücsök utcai káreseten dolgo-
zó szakembert szeretnék ezzel 
megbízni. Addig egyszerű, de 
hatásos járdaszigetekkel, virág-
ládákkal stb. lehet próbálkozni. 
Megerősítette abban a helyieket, 
hogy mind emberileg, mind jogi-
lag megilleti őket a jó minőségű 
út. Viszont abba is gondoljanak 
bele, hogy mindennek két oldala 
van: a jobb utak nagyobb forgal-
mat fognak generálni.

Komlós Tibor alpolgármes-
ter ígéretet tett arra, hogy még 
idén sor kerül útkarbantartásra 
(lapzártakor meg is kezdődött 
a munka), a tartósabb felület 
kialakításához viszont külön kö-

tőanyag felhordására lesz szük-
ség. A felületzárást az árajánlat 
megérkezése után tudják meg-
rendelni és meleg napokon ér-
demes a munkát elvégezni. A 
település kátyúzógépe mart asz-
falton és köves úton nem jelent 
lényegi segítséget. 

Apáti Szabolcs körzeti megbí-
zott rendőr is konkrét javasla-
tokkal szolgált, amelyek egyrészt 
valós megoldásokat jelenthet-
nek, másrészt nem igényelnek 
nagy ellenőrzést se, mert kevés a 
kapacitásuk Szollár György köz-
terület-felügyelővel. Ilyenek pél-
dául a nagyobb járművek (3,5 t 
felett) behajtásának engedélyhez 
kötése, vagy csúcsforgalomban a 
behajtás megtiltása stb. Azonban 
a közúti jelzőtáblák kihelyezése 
előtt a Malomdűlőbe vezető út 
tulajdonviszonyait tisztázni kell 
és minden tulajdonos beleegye-
zése szükséges hozzá. Biztatta 
a helyieket, hogy jelentsenek be 
minden jogszerűtlenséget, nem 
feltétlen azért, hogy intézkedni 
tudjon, hanem hogy lássa, hogy 
milyen típusú problémák, mi-
lyen gyakorisággal fordulnak elő. 

      Frivaldszky Bernadett

2020. szeptember 14-én, a fórumra érkezve az ófalusiak maguk is megtapasz-
talhatták a Malomdűlőre vezető út rendkívül rossz állapotát, és elgondolkod-

hattak rajta, hogy vajon milyen lehet naponta megtenni ezt az utat. 

(folytatás az előző oldalről) 
későbbi időszakra vonatkozik, 
nem a jövő évre.

Antonovits Bence a kom-
munikációs deficitre reagálva 
elmondta, hogy a tárgyalások 
folyamatosak, keresik a lehet-
séges megoldásokat. A tájékoz-
tatás a lakosság felé azért nem 
tűnik teljeskörűnek, mert egyes 
ötletek még nagyon képléke-
nyek, akkor osztják meg őket a 
nyilvánossággal, ha már kikris-

tályosodnak, de a – polgármes-
ter által is többször említett 
– főirány publikus, pusztán a 
részletek bizonytalanok.

Egy téglagyári lakos részéről 
felmerült, hogy azon a környé-
ken lakók jobban örülnének, 
ha a már eleve ipari besorolá-
sú területben gondolkodna az 
Önkormányzat, amire reagálva 
Tömöri Balázs polgármester el-
mondta, hogy az magánterület, 
de ha a felek meg tudnak egyez-

ni, akkor támogatják az ötletet. 
Konfliktust az okozott több-

ször is a falufórum során, 
amikor a moderátor által kért 
szabályokat nem akarták el-
fogadni a résztvevők, továbbá 
amikor elbeszéltek egymás 
mellett. Érkeztek pozitiv visz-
szajelzések is arra, hogy a fó-
rum létrejött, és elmondhat-
ják a véleményüket a lakosok, 
mert ez korábban nem volt 
bevett gyakorlat. Az új Önkor-

mányzat elkötelezett a részvé-
teli demokrácia mellett, ezért 
a bevonás legkülönfélébb esz-
közeit szeretnénk meghonosí-
tani a településen, hogy minél 
inkább a lakosokkal együtt-
gondolkodva hozhassuk meg a 
döntéseinket. Ezért került sor 
idén több fórumra is. Ezek az 
alkalmak akkor sikeresek, ha 
párbeszédre épülnek, melyet 
még tanulnunk kell mindany-
nyiunknak.        Frivaldszky

hírmondó

Bevonás

10



hírmondó

HivatalBevonás

Újabb előrelépés 
Lazareth ügyében

Akik követték a lazarethi 
terület kálváriáját, tudják, 
hogy a nyár folyamán kike-
rült a terület rendezési kon-
cepciójának első változata az 
Önkormányzat honlapjára, 
és elindultak a tulajdonosok 
adategyeztetései is az Önkor-
mányzattal.

A rendezési folyamat követ-
kező lépése volt a lakossági 
fórum, azzal a céllal, hogy 
közösen, nyíltan egyeztetni 
tudjuk a felmerült kérdése-
ket, illetve kiderüljenek olyan 
szükségletek, igények, amit 
eddig nem vettünk figyelem-
be a koncepció kidolgozása-
kor.

A két és fél órás beszélgetés 
során úgy tűnt, hogy a nagy 
többség érti és elfogadja az 
Önkormányzat megoldási ja-
vaslatát, ugyanakkor felszín-
re került néhány igény, amire 
reagálni kell tudunk, például:

Szeretnék szerződni és fi-
zetni, sürgős lenne a jelzálog 
levétele az ingatlanomról, 
nem tudom megvárni, amíg a 
tulajdonosok 90%-a szerző-
dést köt!

Nem tudom egyszerre befi-
zetni az összeget, pedig szíve-
sen kötnék szerződést!

Már egyszer kötöttem egye-
di szerződést az Önkormány-
zattal, ha most újra megkö-
töm, mi a garancia arra, hogy 
3 év múlva nem kell egy har-
madiknak újabb pénzt befi-
zetnem?

Ki garantálja, hogy a meglé-
vő út és csapadékvíz-elveze-
tési tervek megfelelőek?

Mi garantálja, hogy tényleg 
átláthatóan költik el a besze-
dett pénzt?

Amellett, hogy a fenti kér-

désekre adott válaszokkal 
kiegészítjük a koncepciót, 
a közeljövőben az Önkor-
mányzat a következő lépé-
seket tervezi megtenni:
• Lezárja a csatorna-köz-

mű átadás-átvételi fo-
lyamatát a víziközmű 
társulattal (VKT), így 
megnyugtatóan rendezi 
a víziközmű sorsát

• A fenti igényeket is be-
emelve elkészíti az egye-
di szerződés tervezetét, 
amit publikál

• Adategyeztető levelet 
küld ki minden regiszt-
rált tulajdonosnak (az 
első 30 tulajdonosnak 
már el is küldtük)

• Elkezdi az első körös sze-
mélyes egyeztetéseket a 
tulajdonosokkal

• Megállapodás esetén 
megköti az egyedi szer-
ződéseket, amelyek ak-
kor lépnek hatályba, ha a 
tulajdonosok 90%-a alá-
írta a saját szerződését

• Publikálja a meglévő ter-
veket az Önkormányzat 
honlapján, amint a VKT 
rendelkezésre bocsátja

• Kialakítja a honlapon a 
lazarethi befizetések és 
kiadások folyamatosan 
frissülő, naprakész meg-
tekinthetőségét

• A transzparencia és a 
hatékonyabb szervező-
munka érdekében az 
Önkormányzat mun-
kacsoportot hoz létre a 
konstruktív hozzáállású, 
megoldáskereső tulaj-
donosokkal közösen, a 
szerződések/szándék-
nyilatkozatok mielőbbi 
összegyűjtése céljából.

Ezúton is kérjük a terü-
let tulajdonosait, hogy az 
Önkormányzat honlapján 
regisztráljanak az adate-
gyeztetésre, mert az az első 
lépése az egyedi megállapo-
dások megkötésének. Amíg 
a regisztrációban nincs 
meg a 90%-os részvétel, ad-

dig a szerződéskötések sem 
tudnak érdemben haladni!

Nagyon köszönjük a sok 
támogatást, segítséget a falu 
lakóitól, a szakértőktől, re-
méljük, hogy hamarosan egy 
újabb régóta húzódó ügy ke-
rül egyenesbe a falu életében!

                  Bubik Szabolcs

Újabb lépéséhez érkezett a lazarethi rendezési terv, 2020. szeptember 23-án 
az Önkormányzat lakossági fórumot tartott az érintett tulajdonosok 

és érdeklődők számára.

úgy tűnt, hogy a nagy többség 
érti és elfogadja az Önkormányzat 
megoldási javaslatát

„
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HÉSZ módosításokkal védjük 
a hagyományos faluképet 

Az Önkormányzatnak ren-
deletben kimondott szándéka 
a község sajátos településké-
pének társadalmi bevonás 
és konszenzus által történő 
védelme és alakítása. Az épí-
tett és a természeti környezet 
alakításának és védelmének 
szabályait két rendelet, a he-
lyi építési szabályzat (HÉSZ) 
és a településkép védelmi 
rendelet (TKR) tartalmazza. 
A több mint két évvel ezelőtt 
hatályba lépett rendeletek al-
kalmazásáról beérkezett vé-
lemények és a tapasztalatok 
alapján javaslatot terjesztet-
tem elő azok módosítására. 
Javaslatomat az Önkormány-
zat képviselő-testülete elfo-
gadta és a 11/2020. (I. 22.) és 
a 12/2020. (I. 22.) határoza-
tában elrendelte a szükséges 
módosítások kidolgozását.

A rendeletmódosítás 
ugyanolyan szigorú eljárási 
szabályok szerint történhet, 
mint a rendeletalkotás. A szél-
eskörű társadalmi bevonás és 
a nyilvánosság biztosítását 
rendeletben (2/2018. II. 16.) 
állapítja meg az Önkormány-
zat. E szerint a partnerek (la-
kosság, érdekképviseleti, civil 
és gazdálkodó szervezetek, 
vallási közösségek) munka-
közi tájékoztatása

a) közterületen elhelyezett 
önkormányzati hirdetőfelü-
leten, 

b) a www.pilisborosjeno.
hu honlapon közzétett hirdet-
mény útján, továbbá 

c) lakossági fórum keretén 
belül, szóban történik.

Ez irányú kötelességének 
tett eleget a képviselő-testü-
let a 2020. szeptember 21. 

napján délután 17 órára meg-
hirdetett fórumán. A polgár-
mester megnyitó köszöntése 
után a főépítész ismertette a 
két módosító rendelet terve-
zetét, melyek lényege össze-
foglalóan:

A szabályozási tervben – 
azonosan a településképi ren-
delettel – lehatárolásra kerül 
az Ófalu (HÉSZ 1/b mellék-
let).

Az Ófalu elnevezés beveze-
tése miatt a korábban Ófalu-
nak nevezett terület elneve-
zése Belső falura módosul. A 
definíciók között a lapos tető-
re vonatkozóan megfogalma-
zott 10%-nál kisebb hajlás-
szög helyett 3%-nál kisebb 
hajlásszög kerül meghatáro-
zásra. Bevezetésre kerül az 

„alacsony hajlásszögű tető”, 
mely a 3% és a 10% közötti 
hajlásszögű tetőket jelenti.

Az M0 alagút kontúrvonalát 
meghatároztuk a definíciók 
között.

Megakadályozza a szabály-
zat, hogy a későbbiekben 
épülő kétlakásos házak külön 
ütemben épülhessenek.

A HÉSZ módosításának 
elsőrendű célja, hogy a ha-
gyományos faluképet ne le-
hessen szétzilálni új beépí-
tésekkel, kiegészítésekkel, 
bővítményekkel, ugyanakkor 
a kialakult állapot szerint az 
átalakítások, újjáépítések, 
magassági bővítések lehet-
ségessé váljanak, akkor is, 
ha azok nem illeszthetők az 
(Országos Településrendezé-

si és Építési Követelmények) 
OTÉK rendszerébe.

A résztvevő 22 partner kö-
zül 9 hozzászólótól 13 véle-
mény hangzott el. A hozzászó-
lók nem csak a két rendelet 
módosítását véleményezték, 
hanem az egy éve működő 
képviselő-testület munkájá-
hoz is javaslatokat terjesztet-
tek elő. 

A hozzászólásokat em-
lékeztetőben rögzítettük, 
amely megtekinthető az Ön-
kormányzat hirdetőtábláján. 
A véleményekről a tervező 
javaslata alapján a képvise-
lő-testület a következő ülésén 
fog dönteni.

Jámbor László 
okl. városépítési-városgazdasági 
egyetemi szakmérnök települési 

főépítész

2020. szeptember 21-én lakossági fórumot tartottunk
 a helyi építési szabályzat és a településkép védelmi rendelet módosításáról

Bevonás
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Zöldfalu

Eredményes tárgyalások 
erdeink védelmében

Három témában történt meg-
beszélés: 1. Pilisborosjenő 
községet körülvevő zöldte-
rületek védelme 2. Örökerdő 
program a falut övező erdőte-
rületeken 3. Várvölgy jelenleg 
is állami kezelésű területei-
nek erdősítése. A megbeszé-
lés elején bemutattuk meghí-
vott vendégeinknek azokat a 
turisztikai és természetvédel-
mi jellegű kihívásokat, amikre 
megoldást kell találnunk.

Dr. Csépányi Péter (PPRT) 
válaszában elmondta, hogy 
a PPRT részéről megértették 
a falu problémáit és a követ-
kező segítségeket ajánlotta 
fel: a falu körüli erdőkben 
kialakítanak egy védősávot, 
ahol egyáltalán nem lesz ösz-
szefüggő vágási terület, leg-
feljebb lékekből vesznek ki 
fát. Ez egyfajta kísérleti örö-
kerdőként üzemelne. A többi 

területen elnyújtják a vágási 
időt akár 15-20 évre is, így lé-
nyegesen kisebb területeken 
vágnak és odafigyelnek arra 
is, hogy a vágási területeknek 
szabálytalan alakja legyen. A 
fontosabb turista utak mellett 
védősávokat alkalmaznak. 
A hagyásfák helyett hagyás-
fa-csoportokat hagynak, hogy 
a vágott területek regeneráci-
ója gyorsabb legyen.  

A Várvölgyben a PPRT az 
Újszülöttek erdeje, vagy a 
Fásítási Mintaprogramhoz 
kapcsolódva erdősítene, amit 
az ITM klíma kvótából finan-
szíroz. Dr. Kézdy Pál DINPI 
támogatta az ötletet azzal a 
megjegyzéssel, hogy a folya-
mat során különös figyelmet 
szükséges fordítani az értékes 
gyepek megtartására, illetve 
célszerű lenne kézi erővel a 
meglévő fákat átválogatva vé-

gezni a telepítést. Az önkor-
mányzat jelezte, hogy elkép-
zelhetőnek tartja, hogy a helyi 
civilek önkéntes munkájára is 
számítani lehet. Dr. Csépányi 
Péter azt is kiemelte, hogy 
részben az ő közbenjárására, 
az erdőtelepítés támogatása 

tölgy ültetés esetén 15.000 
EUR/ha-ra nőtt, 432 EUR/
ha jövedelmpótló támogatás-
sal, amely így jövedelmező 
földhasználatot jelenthet és 
különösen célszerű lenne er-
dősíteni azokon a lejtős me-
zőgazdasági területeken, ahol 
a csapadékvíz elvezetésével 
problémák vannak.

Dr. Kézdy Pál felajánlotta a 
DINPI által készített termé-
szeti értéktárat, ami kiindu-
lási alap lehet a természet-
védelmi munkáknál. A fekete 
fenyő gyérítésére és a tarsóka 
élőhelyének megóvására le-
hetőség van LIFE pályázatot 
írni, mely 75% támogatási in-
tenzitású. Végezetül javasolta, 
hogy a Pilis Bioszféra Rezer-
vátum keretében készüljön 
egy háromoldalú megállapo-
dás, amit még idén a Rezervá-
tum Fórumán alá lehetne írni, 
ha a részletekben is meg tud 
az önkormányzat állapodni a 
PPRT-vel és DINPI-vel.

Erdélyi Ferenc

Szeptember 24-én a Pilisborosjenő Önkormányzata megbeszélést szervezett 
Pilisborosjenő természetvédelmi programjának egyeztetésére, amin mind a 

Pilisi Parkerdőgazdaság ZRt (PPRT), mind a Duna-Ipoly Nemzetipark 
Igazgatóság (DINPI) a legmagasabb szinten képviseltette magát.

A térképen világoszöld színnel jelölt területeken a következő 2-3 évre tervezett fakitermelések felülvizsgálatát kértük a 
Pilisi Parkerdőtől

A korábbi erdőgazdálkodás nyomai
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Átvették megbizatásukat a 
Településkép Védelmi 

Tervtanács tagjai

Pilisborosjenő Község Önkor-
mányzat képviselő-testülete 
– polgármesteri döntéssel – el-
fogadta a helyi Településkép 
Védelmi Tervtanács felállítá-
sáról, működési feltételeiről 
és eljárási szabályainak meg-
állapításáról szóló rendeletét 
[7/2020. (V. 28.) önkormány-
zati rendelet]. Az ezt megelőző 
két hónapban folytatott kutató-
munka (felderítés, megkeresés, 
ismerkedés stb.) és a Fenn-
tartható Fejlődés és Település-
fejlesztési Bizottság javaslata 
alapján Tömöri Balázs polgár-
mester 2020. június 15. napján 
kinevezte a Tervtanács tagjait. 

Az Étv. 6/A. § (1) bekezdés 
a) pont aa) alpontja értelmé-
ben a települési Önkormányzat 
elláthatja az épített környezet 
helyi védelmét, a helyi építé-
szeti értékek, a településkép, 
a rálátás és a kilátás védelmét. 
Ennek alapján a településképi 
védelem – ide tartozóan a tele-
pülésképi bejelentési eljárások 
lefolytatása – önként vállalható 
önkormányzati feladatot képez. 
A véleményezési eljárás során a 
polgármester bekéri a főépítész 
vagy a helyi tervtanács szakmai 
álláspontját, és az alapján a be-
nyújtott tervet engedélyezésre 
javasolja, vagy nem javasolja. 
Az építésügyi hatóság az épí-
tési engedély iránti kérelmet 
elutasítja, ha a tervezett építési 
tevékenység engedélyezését a 
polgármester a településképi 
véleményben nem javasolta. A 
településképi véleményezés jo-
gintézménye erősíteni kívánja 
az Önkormányzat érdekeit az 
építéshatósági eljárások során. 
Az önkormányzati érdekeket és 
célokat a képviselő-testület által 

elfogadott településfejlesztési 
koncepciók, stratégiák tartal-
mazzák.

A Településkép Védelmi Terv-
tanács feladata tehát a megvaló-
sítani tervezett beavatkozások 
dokumentációjának bírálata 
által

• a meglévő településszer-
kezet, táj- és településkép 
értékeinek védelme,

• a településkép rendezett, 
esztétikus, és nívós alakí-
tásának elősegítése,

• az építészeti örökség és a 
helyi jelleg védelme,

• a településfejlesztési és 
településrendezési dön-
tések szakmai megalapo-
zása,

• az előzőekkel ellentétes 
hatások mérséklése.

Az eljárás menete: A kérel-
mező/építtető az engedélyezési 
eljárást megelőzően az Önkor-
mányzat honlapjáról letölthető 
kérelmet kitöltve elektronikus 
úton vagy személyesen benyújt-
ja az Önkormányzat ügyfélszol-
gálatán. A kérelem mellékle-
tének számító dokumentációt 
ugyancsak elektronikus úton 
elküldi a polgármesternek. A 

kérelem benyújtását követően, 
a jogszabályban meghatározot-
tak alapján a tervtanács, vagy a 

főépítész megvizsgálja a kérel-
met és a tervdokumentációt, 
majd véleményt alkot. A pol-
gármester, a tervtanács vagy 
a főépítész véleménye alapján 
a tervdokumentációt engedé-
lyezésre feltétellel vagy anél-
kül javasolja, illetve nem java-
solja, amennyiben a kérelem 
és mellékleteinek a tartalma 
nem egyezik a jogszabályban 
meghatározottakkal, vagy a 
tervezett építési tevékenység 
nem illeszkedik a település-
képbe. A kérelmező/építtető a 

településképi véleményt postai 
úton valamint elektronikusan is 
megkapja. Amikor a kérelmező/
építtető az építéshatóságnál az 
engedély kérelmét benyújtja, a 
csatolandó dokumentumokhoz 
mellékeli a településképi véle-
ményt is.

A kutatómunka tapasztala-
ta szerint Pilisborosjenőn sok 
olyan ember él, aki szívesen 
vállal közösségi munkát. A 6+1 
fős tanács felállítása végett 11 
szakemberrel vettem fel a kap-
csolatot, akik közül csak egy 
(egészsége miatt) nem vállalta 
a tagsággal járó, anyagi ellen-
szolgáltatás nélkül végzendő, 
de hálás feladatot. Volt, aki ne-
gyedik gyermekét várva, csak 
elektronikus kapcsolattartással, 
illetve négy gyermeket nevelő 
anyaként is vállalta a tagsággal 
járó munkát, melyért ezúton is 
köszönetet mondok. A hatékony 
munkavégzés megkövetelte, 
hogy a tervezett létszámot ne 
bővítsük, így őket a tanács mun-
káját segítő külső szakértőként, 
a szakmájukat érintő aktuális 

téma esetén keresi meg vélemé-
nyezés végett a tanács elnöke, a 
mindenkori főépítész.

Külső szakértők:
1. Dr. Cserényi-Zsitnyányi Ildi-

kó, történész 
2. Hrabák Miklós, okl. építész-

mérnök, grafikus
3. Kassai-Szoó Dominika, okl. 

építészmérnök, Budakalász fő-
építésze

4. Mihálffy Attila, műszaki ter-
mészetű ügyek megítélése

5. Richter Flóra, tájépítész 
(közterületek, parkok, külterü-
letek)

Pilisborosjenő Község Önkor-
mányzata Településkép Védelmi 
Tervtanács tagjai:

1. Kujbus Mariann, okl. épí-
tészmérnök E-mail: mariann.
kujbus@gmail.com 

Az építészmérnöki okle-
velet1984-ben kapta meg a 
Budapesti Műszaki Egyetem 
Építészmérnöki karán. A Pest 
Megyei Építész Kamara tervezői 
névjegyzéke építészeti szakterü-
leten É 13-0258 számon tartja 
nyilván. A tanulmányai befeje-
zése után a következő cégeknél 
dolgozott: Fővárosi IX. kerületi 
Ingatlankezelő Vállalat, Magán-
lakásépítési Információs és Szol-
gáltató Leányvállalat - FŐSZOLG, 
Budapesti Városépítési Tervező 

Az önkéntes szakemberek tudásukkal és szabadidejükkel fogják szolgálni 
településünket azzal, hogy előmozdítják az egységes faluképet és segítik meg-

őrízni az épített értékeinket.

Falukép
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Falukép

Iroda Rt. - BUVÁTI RT. 1997-től 
saját alapítású Bt.-ben, illetve az 
utóbbi időben egyéni vállalko-
zóként lakóházak tervezésével 
foglalkozik. Az általa készített 
tervek egy része www.eptar.hu 
oldalon megtekinthető.

2. Aczél Ferenc, földmérő 
mérnök E-mail: Ferenc_Aczel@
golder.hu 

Mérnöki oklevelét a Buda-
pesti Műszaki Egyetemen kap-
ta. Kamarai nyilvántartási jele, 
száma: ingatlanrendezői minő-
sítés: 1678/2001. 1997 óta él 
Pilisborosjenőn feleségével és 4 
gyermekével. Ideköltözésük óta 
folyamatosan dolgozik a  kör-
nyéken földmérőként, így sok 
tapasztalatra és ismeretre tett 
szert a környék ingatlanjaival 
kapcsolatban. A falu épített és 
természetes környezete mindig 
érdekelte, alapító tagja a 2097 
Egyesületnek.

3. Bozsódi Zsolt, okl. belső-
építész E-mail: bozsodizsolt@
gmail.com  

Legmagasabb iskolai vég-
zettsége: Magyar Iparművésze-
ti Főiskola – diploma (1986) 
Okl. belsőépítész tervező mű-
vész. Tagja a Magyar Képző- és 
Iparművészek Szövetségének 
és a Magyar Alkotóművészek 
Országos Egyesületének. Bú-
tortervezője volt a Szatmár 
Bútorgyárnak és a Tre esse 
Euromobili Bútoripari Rt.-nek. 
Számos hazai és külföldi kiál-

lításon állították ki tervezett 
bútorait. 1992-ben részt vett a 
Körtér Műterem belsőépítész 
iroda megalapításában, mely-
nek vezető belsőépítész terve-
zője. Az eltelt mintegy 30 évben 
szállodák, éttermek, sporttelep, 
oktató központ, irodák, színház, 
bábszínház, rendház, követsé-
gi épületek tervezésében vett 
részt, mint belsőépítész tervező. 
Munkáiban törekszik a kortárs 
iparművészeti, képzőművészeti 
alkotások következetes megje-
lenítésére.

4. Dér András, rendező E-ma-
il: derandras54@gmail.com 

Legmagasabb iskolai végzett-
sége: egyetemi diploma. 1992 
óta él feleségével és 3 gyermeké-
vel Pilisborosjenőn. Balázs Béla 
díjas filmrendező és színházren-
dező, a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem Médiatudományi 
Tanszékének adjunktusa. Tanít a 
Kaposvári Egyetem Rippl Rónai 
Művészeti Karán. A mozgókép 
területén minden műfajban ké-
szített filmet, több díjazott mun-

kája van. Érdeklődési körébe 
tartozik a fotózás (filmes pályája 
előtt fotóriporter volt), valamint 
a képzőművészet és az építészet 
is. Kós Károly, Makovecz Imre, U. 
Nagy Gábor, Nagy Tamás gon-
dolkodása és alkotásai voltak 
rá hatással. Az épített és a ter-
mészetes környezet organikus 
és harmonikus együttélésében 
hisz.

5. Erdélyi Ferenc, biológus 
E-mail: erdelyi0530@gmail.com 

Legmagasabb iskolai végzett-
sége: okleveles biológus, ELTE 
TTK (1987). A Kísérleti Orvos-
tudományi Kutatóintézetben 
dolgozik, szakterülete a mole-
kuláris biológia és embriológia. 
2006 óta él feleségével és 4 gyer-
mekével Pilisborosjenőn, a 2097 
Csoport Egyesület alapító tagja. 
Hobbija a természetjárás és fo-
tózás, elsősorban a nem épített 

környezet és a falu tájképi védel-
mét tekinti lényegesnek. 

6. Fábián István, okl. mérnök 
E-mail: istvanjfabian@gmail.
com 

Legmagasabb iskolai végzett-
sége okl. szerkezetépítő mér-
nök, és van egy szakmérnöki és 
egy Európa-mérnöki (Eur. Ing.) 
diplomája is. Tagja a Pest Megyei 
Építész Kamarának, a Magyar 
Építőművészek Szövetségének 
és a Pest Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamarának. A rendszer-
váltás után felelős műszaki ve-
zetői jogosultságot szerzett, tag-
ja volt a Magyar Szabványügyi 
Hivatal építőipari tűrések vi-
lágszabványa kidolgozásában 
résztvevő Magyar Nemzeti Albi-
zottságnak. Pályafutását az épí-
tőiparban a házgyári lakásépítés 

területén kezdte, melynek szinte 
minden területén dolgozott, a 
gyártás- és terméktervezéstől 
kezdve a termékfejlesztésen 
keresztül az ellenőrzésig. Ter-
vezett házgyári panelekből ké-
szült nem lakótelepi többszintes 
épületet, és hagyományos kis 
társasházakat és családi házakat 
is. Kivitelezésben építésvezető-
ként, majd fő-építésvezetőként 
szerzett gyakorlatot. Építési 
projektmenedzserként külföl-
dön több tucat negyedik gene-
rációs transzformátorállomás 
építési munkáit vezette, majd 
egy hazai irodaház és egy külföl-
di plázaépítés tervezési munká-
inak projektmenedzsere volt. A 
projektmenedzselésre az építési 
tevékenységek irányításának 
csúcsaként tekint, ezt szerette a 
legjobban a pályája során. A pro-
jektmenedzser szerepét olyan-
nak tartja, mint a karmesterét a 
zenekar élén. Vallja, hogy a pro-
jektmenedzser felelősségének 
egyik fő meghatározója az, hogy 
a terveknek meg kell valósulni-
uk. Neki kell összehangolni a vá-
gyakat, álmokat a realitásokkal. 
A jó projektmenedzselés nem az 
álmok megnyírbálásával éri el 
ezt, hanem azzal, hogy mindent 
megtesz annak érdekében, hogy 
az álmok megvalósulhassanak. 

A Településkép Védelmi Terv-
tanács bemutatásának célja, 
hogy a Pilisborosjenő arculatát 
megváltoztató beavatkozások, 
fejlesztések, felújítások vélemé-
nyezése a helyi társadalom véle-
ményének figyelembevételével 
történjen.

Jámbor László
okl. városépítési-városgazdasági 

egyetemi szakmérnök
települési főépítész          

Elfogadta Tömöri Balázs 
polgármester felkérését, 
ezért 2020. október 1-től 
az Önkormányzat kommu-
nikációját segíti Frivaldszky 
Bernadett, aki eddig a Zsák-
falvi Riporter főszerkesztői 
feladatait látta el.

Új főszerkesztő érkezett 
a Hírmondóhoz
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Közösen megoldandó gond: 
a Kövesbérc felszíni 

vízelvezetésének hiánya

Solymár polgármesterével, Szente 
Kálmánnal és a Magyar Közút Zrt. 
képviselőivel többször egyeztetett 
az Önkormányzat a Tücsök utca 
környékének vízelvezetéséről. Te-
repbejárásra is sor került 2020. 
október 7-én Komlós Tibor al-
polgármester vezetésével. Ennek 
eredményeként rövid- és hosz-
szútávú megoldási javaslatokat 
dolgoztunk ki a terület teljes vízel-
vezetésének kialakítására, amely-
nek érdekében a három érintett 
település – Pilisborosjenő, Üröm 
és Solymár – közösen próbál majd 
pályázni.

A keletkezett csapadék és az 
általa szállított hordalék a hegyol-
dalról és a mezőgazdasági műve-
lés alá vont területekről érkezik a 
Tücsök utcára, melynek mértékét 
csökkentheti a szántás irányának 
megfelelő kiválasztása, ezáltal az 

értékes termőföld is a művelési te-
rületen marad. A közös gondolko-
dás eredményességét az is mutat-
ja, hogy pár napra rá Pielh János, 
a terület művelője el is végezte a 
feladatot.

A hegy felől lezúduló vizet egy 
szakszerűen kialakított szikkasz-
tórendszer funkciót ellátó védmű 
kialakításával sikerülhet megfé-
kezni. A Tücsök utca irányából 
leérkező vízmennyiséget a 10-es 
út mellett kialakított vízelveze-
tő ároknak kellene elvezetnie a 
fő átereszbe, ahonnan a 10-es út 
alatt Solymár területén át juthat-
na az Aranyvölgyi-patak irányá-
ba. Sajnos a vízelvezető csatornát 
keresztező kapubeállók alá nem 
alakítottak ki átereszeket, vagy a 
karbantartás hiánya miatt azok 
eltömődtek. Emiatt a fő átereszig 
nehezen tud eljutni a vízelvezető 

csatornán keresztül a víz. Hosszú 
távon – a Tücsök utca és az át-
eresz közötti szakasz rendezése 
érdekében – rendkívül fontos, 
hogy az átereszek kialakítása 
szakszerűen megtörténjen, to-
vábbá a vízelvezető árok és az 
úttest közötti területen kiemelt 
szegéllyel ellátott járdát kell ki-
építeni, amelyet vízelvezető fo-
lyóka határol.

A 10-es út alatt áthaladó át-
eresz a hordalék miatt nem 
képes továbbvezetni a vizet, to-
vábbá a Solymár közigazgatási 
területéhez tartozó szikkasztó 
árok feltöltődött, ezért a befo-
gadó meder nem képes ekkora 
mennyiségű víz elnyelésére.

További probléma, hogy a Tü-
csök utcával szemben elhelyez-
kedő tüzép telep melletti befo-
gadó árkokat az utóbbi időben 

betemették, így a 10-es útnál 
magasabban elhelyezkedő ipari 
terület visszatereli a csapadékot 
az általa szállított hordalékkal 
együtt az úttestre.

A 10-es út megóvása érde-
kében ezért a Tücsök utca alsó 
szakaszát keresztirányban beton 
elemekkel kell lezárni, hogy a le-
érkező hordalék ne akadályozza 
a jelentős forgalmat tűrő úttes-
tet. A Tücsök utca gyalogosok ál-
tal történő megközelíthetőségét 
egy keskeny gyalogossáv kialakí-
tásával kell biztosítani. A Tücsök 
utca felső szakaszán kialakított 
vízelvezető rendszert pedig fo-
lyamatosan működtetni kell oly 
módon, hogy esőzések után ki 
kell tisztítani a vizes árkokat és a 
szikkasztó védművet. 

Boros Gábor
műszaki ügyintéző

Üröm, Solymár és Pilisborosjenő közösen keres pénzügyi forrásokat a Tücsök 
utcát és a 10-es utat is sújtó felszíni vízelvezetés gondjainak megoldására

Felelős kiadó: Pilisborosjenő Község Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal (2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.)
Kiadásért felelős személy: Tömöri Balázs polgármester
Főszerkesztő: Frivaldszky Bernadett 
Olvasószerkesztő: Viszkocsil Veronika 
Tördelőszerkesztő: Kádár Viktor

Impresszum – Pilisborosjenői Hírmondó  Pilisborosjenő Község Önkormányzatának  kiadványa

Munkatárs: Antonovits Bence, Boros Gábor, Bozsódi Borbála, Bubik Szabolcs, 
Cserényi-Zsitnyányi Ildikó, Dienes Dóra, Dömötörfy Zsolt, dr. Horti István, 
Edélyi Ferenc, Jámbor László, Kornelia van der Heide, Tömöri Balázs, 
Willheim Péter
Nyomda: B32 Nyomda Kft.   Felelős vezető: Deák Kinga
E-mail: szerkesztoseg@pilisborosjeno.hu

Falukép

16



hírmondó

Falukép

Kívül már csillog-villog, 
belül még tart 

a templom felújítása

Közös kincsünk, Templomunk 
tornya, már messziről látható-
an csillog-villog. Nagyon soka-
toktól hallottam,  hogy milyen 
szépen újult meg kívülről a 
Templomunk, ezúton is kö-
szönöm a visszajelzéseiteket. 
Nekem is öröm volt nézni a kü-
lönböző munkafolyamatokat, 
ahogyan a szakemberek keze 
alatt szépen, varázslatosan 

szépült a templom, és hosszú 
álmodozás után végre méltó 
külső kinézetet nyert. 

Csodás volt olyan aprósá-
got is észrevenni, mint pl. a 
toronyóra mutatóinak végére 
formált angyalok. Időkapszulát 
helyezhettünk el a kereszt alatti 
gömbben, egészen fent a to-
ronysisak tetején. Izgalmas volt 
látni, hogy az új színezéssel mi-
lyen barátságossá, egyben ka-
rakteressé formálódtak a falak. 
Megújult a villámhárító- rend-
szer, korszerűsödött a látható 
és rejtett vízelvezető-rendszer 
is. Az újabb technikának, jobb 
minőségű anyagok felhaszná-
lásának köszönhetően, illetve 
a falak injektálásával sikerült 

egy régóta húzódó problémát 
megállítanunk. Remélhetőleg 
már nem fog leperegni a fes-
ték, szárazak maradnak a falak. 
Nagyon sok apróság megúju-
lása talán fel sem tűnik már a 
szemünknek (kőpárkányok, 
kőgömbök, ajtó kőkeretei), azt 
sejteti elkészült a mű.

Ám belül még nem kis mun-
ka van hátra. A feltárás során 
ugyanis váratlan módon kide-
rült, hogy a Templom elektro-
mos hálózata tűz-, baleset- és 
életveszélyes. Ez jelentős, előre 
nem tervezett plusz költséget 
jelent, és késlelteti a munká-
latokat. A felmerült anyagi 
költség jelentős részét Bíboros 
Atya rendelkezésünkre tud-
ja bocsátani, ám köszönettel 
fogadjuk a helyből felajánlott 
segítő adományokat is. Célunk, 
hogy mielőbb nekiláthassunk 
Templomunk belső takarításá-
nak és újra az Isten házába hív-
jon minket a zengő harang. Bí-
zom benne, hogy mihamarabb 
visszatérhetünk otthonunkba, 
és Templomunk ismét megtelik 
Istent dicsőítő imádsággal. 

 
ELÉRHETŐSÉGEK: 
2096 Üröm, Fő utca 47. 
Tel.: (+36) 26 950 879 
IRODA SZOLGÁLATI IDŐ: 
Hétfő, Péntek: 16-18 óra; 
Szerda: 9-12 és 13-16 óra

TEMPLOMUNK FELÚJÍTÁSÁ-
RA SZÁNT ADOMÁNYAIKAT 
hálás köszönettel vesszük az 
Ürömi Takarékszövetkezet 
erre szolgáló külön számláján: 
65700093-50090604

Már majdnem kész a templom, a munkálatok a jövőben a beltérben folytatódnak. 
Wilheim Péter atya beszámolója a renoválásról.

Az ötödik osztályos iskolásaink 
Csikós Gabi néni irányításával 
vidám plakátokat készítettek az 
első pilisborosjenői sörfesztivál 
témájára, amelyeket a Sváb Táj-
ház kapuján állítottunk ki. Kö-
szönjük a szép munkákat! Saj-
nos azóta a pandémia minket 
is arra kényszerített, hogy elha-
lasszuk ezt a rendezvényünket.

 

Sváb sarok
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Hát Ég veled!

Kedves Laura nénink!

Oly sok mindenért érzek 
hálát. Köszönjük szépen a la-
zaságodat, hogy nem csináltál 
ügyet csip-csup szülői fele-
dékenységekből. Imádtam a 
humorodat. Minden napra 
volt valami, ami megmoso-
lyogtatott. Rugalmasságoddal 
nagyon megkönnyítetted a 
családunk életét. Nem is hi-
szed, mennyire. Örök hálánk 
érte. Emília kislányom rette-
netesen szeretett, és mi is na-
gyon szerettünk a férjemmel, 
Péterrel.

Miután nyugdíjba vonultál, 
összefutottunk a faluban – 
sajnos csak egyszer. Olyan jó 
volt beszélgetni akkor, hosz-
szan, mindenféléről. Sokszor 
eszembe jut az az órácska 
azóta is. Hálás vagyok a Gond-
viselésnek, hogy akkor ke-
resztezte az útjainkat. Nem 
tudtam, hogy utoljára. Hálás 
vagyok Neked amiatt, ahogy 
a gyerekekhez és a családok-
hoz viszonyultál. Megértéssel, 
segítő szándékkal, megoldást 
keresően, és legfőképpen hu-
morral.

Nem fogjuk elfelejteni a mi 
energikus, vöröshajú, szeplős, 
vicces óvónéninket. Szere-
tettel gondolunk Rád, Laura 

néni. Kívánjuk, hogy ott, aho-
va megérkeztél legyen békes-
séged, boldogságod. Hiszem, 
hogy még találkozunk. Fájó 
szívvel gondolok Rád.

Susán Katalin

* * *

Miki óvodás éveinek kez-
detekor félt Laura nénitől. 
De pár hét után már a legna-
gyobb haverok voltak. Mert 
Laura nénivel lehetett cinkos-
kodni. Egy téli napon, munka 
után későn érkeztem a fia-
mért, akit ez egyáltalán nem 
érdekelt. Leoltott lámpáknál, 
sötétben kergetőztek a többi-
ekkel és Laura nénivel a tor-
nateremben. A legegyszerűbb 
dolgokkal tudott örömet sze-
rezni, akár naponta egy újabb 
papírrepülővel. Most már 
odafenn, az angyalkáknak 
hajtogatja őket… 

Viszkocsil Vera

* * *

A nagyfiam, Laura-Margit 
néni csoportjába járt. Az egyik 
alkalommal azzal fogadott ha-
tározottan Laura néni, hogy 
ezt most jól tegyem el és vi-
gyázzak rá! Ahogy mondta, a 
pályafutása alatt ilyennel még 
nem találkozott. Egy papírból 
kivágott, térhatású, körülbe-
lül 7 cm-es kis helikopter volt, 
felül a testen lévő szárnyakkal 
és alul két szántalp precízen 
egymáshoz ragasztva. Ő tudta 
és nagy dolognak tartotta egy 
óvodástól… A kis építmény 
azóta is megvan, vigyázunk 
rá, ezáltal is őrizzük emlékét 
és szeretetét!

Vasvári Péter, 
Fülöp apukája

* * *

Amikor első nap Boldi fi-
unkkal megérkeztünk az ovi-

ba és kiderült, hogy német 
apukával rendelkezik, majd 
kiugrottál a bőrödből, hogy 
végre tudsz valakivel németül 
beszélni. Kreatív, sokoldalú, 
izgalmas ötleteket, színt vittél 
az ovis csoportba. Mi Halacs-
kák voltunk, és lubickoltunk 
is Margit néni és a Te ötlete-
idben. A csodálatos festett 
csempéid most is a falunkat 
díszítik. Nagyon szomorú, 
hogy nem festesz nekünk már 
ilyet, de remélem, gazdagítod 
az égi művészek klubját, gon-
dozod a rózsakertet, sajátos 
humoroddal és szikrázó ha-
jaddal feldobod ott is a teret 
– valami meseszerű jelenik 
meg előttem, ha elképzelem, 
milyen lehet odafenn az élet. 
Egy virágok, festett, mázas 
cserepek közt repkedő vörös 
hajú angyal – és ezt utálnád, 
mert téged senki ne angyaloz-
zon le. Hát Ég veled!"

Máté Krisztina

Schmidt Laura óvónő emlékére

Intézményeink
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Intézményeink

Egy nem szokványos 
tanév kezdete

A korona vírus egy eddig ismeretlen helyzet elé állított minket, de tudjuk mindannyian, 
hogy ez egyszer el kell, hogy múljon és nagyon várjuk, hogy minden visszatérjen a 

megszokott kerékvágásba, de addig is mindent megteszünk, ami tőlünk telik.

TANÉVKEZDÉS – ÚJ HELYZET
 

A tanévet 345 tanulóval in-
dítottuk el, tanévnyitót csak 
az elsősöknek és szüleiknek 
tartottunk. Az alsó és felsős 
diákjainknak tanévzáró/
tanévnyitó összejövelt szer-
veztünk. 54 elsős tanuló 
kezdte meg tanulmányait az 
iskolában, akik oly ügyesen 
mondták el a megtanult ver-
set. Új kollégákat is köszönt-
hettünk: Csekőné Vizkelety 
Anikó (1.a), Kormos Mer-
cédesz (1.b), Csiszár Károly 
(magyar), Reiter Bence (test-
nevelés), van der Heide Kor-
nélia (német és tanulószoba). 

Silye Kati néni helyett Ágos-
ton Bernadett vár bennünket 
a bejáratnál. A 2020-2021-es 
tanév indítása megtörtént, 
kívánjuk, hogy türelemmel, 
megértéssel, fegyelemmel az 
épületben valósuljon meg ez 
a tanév. 

EURÓPAI NYELVEK NAPJA

Idén a szeretet, a szeretlek 
szavak adták a nap alappill-
érét. Tanulóink rajzzal és kü-
lönböző nyelvekre fordított 
szavak plakátjaival, rajzaival 
díszítettük az aulát. 

NÉPMESE NAPJA
 

2005. óta ünnepeljük 
szeptember 30-án, Bene-
dek Elek születésnapján 
a magyar népmeséket. 
Ezen a napon minden 
népmesét szerető gyer-
mek és felnőtt megkülön-
böztetett tisztelettel for-
dul mind a magyar, mind 
más népek meséi felé. Az 
iskolában sem tettünk 
másképp! A szokásos 
nagy közös mesehallga-
tás ugyan elmaradt, de 

Csaba bácsi rendíthetetlen 
volt és egész nap csak ment, 
ment, mendegélt, míg végül 
minden osztályba be nem tért 
és el nem mondott egy izgal-
mas népmesét. Még bizony 
a felsős gyerekek is „kibuliz-
ták”, hogy kaphassanak 1-1 
mesét. Több alsós osztályban 
készültek a tanítók ezen a na-
pon vetélkedővel, népmesék-
kel kapcsolatos játékokkal, 
fejtörőkkel. Szeretjük ezt a 
napot, mert mesélni és mesét 
hallgatni is JÓ!

 
AUTÓMENTES NAP

Bár az esős idő már nehe-
zítette a szervezést, évfolya-
monként mégis sikerült idén 
2-4. osztályig megvalósítani 
ezt a programot. A gyerekek 
lelkesedése és ügyessége is-
mét példás volt. Mivel egyre 
többen érkeznek – jó időben 
– Lazarét felől is az iskolába, 
így az alapítvány új kerékpár-
tárolókat rendelt meg.  

ZENE VILÁGNAPJA

Október 1-je a Zene Világ-
napja. Szerettünk volna va-
lami különlegeset nyújtani a 

gyerekeknek ebben a nehéz, 
vírusos időszakban. Így 1-jén 
kora reggel csodás Bach mu-
zsika fogadta az érkező tanu-
lókat és szüleiket. A második 
szünetben népzenére táncol-
hattak az alsóbb osztályok, 
köszönjük Sztankovszky Var-
sánynak, Medveczki Boróká-
nak és Király Barnabásnak. A 
harmadik szünetben Balina 
Gyula jazz játékát hallgathat-
tuk. A felső tagozat részére 
Matuz Gergely tartott interak-
tív énekórákat Wagner zené-
jéről, operáiról. Az órán Tóth 
Zsuzsanna kísért zongorán. 
Az idő csodálatos volt, és mi 
örültünk, hogy ezen a napon 
körülvett minket a zene.
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„1956 eseményei igen közel 
zajlottak hozzánk és izgalom-
ban tartották az embereket. Mi-
vel sokan dolgoztak a városban, 
akaratlanul szemtanúi, részt-
vevői lettek az eseményeknek. 
Időközben be-bementek munka-
helyeikre, iskolájukba, többnyire 
gyalog. Itthon élelmezési ne-
hézségek, sorállások kezdődtek. 
Szerencsére volt még pék, aki 
ellátta a falut a legfontosabbal: 
kenyérrel. Közvetlenül harcok, 
bombázások, leszámolások nem 
voltak. November elején elvittek 
2 ávóst, de hamar visszajöttek, 
sértetlenül.” (Szülőföldünk Pilis-
borosjenő)

Az 1956. október 23-án dél-
után meginduló tüntetésekről, 
majd az első fegyveres összecsa-
pásokról szóló budapesti híreket 
a vidék csak a rádióból hallhatta, 
a forradalmi cselekmények – 
szobordöntés, vörös csillag leve-
rése, tüntetés, felvonulás – mégis 
szinte mindenütt közel egy idő-
ben indultak meg. 

Pest megyében hamarabb ter-

jedtek a hírek, hiszen az ottani 
lakosok nem csak a rádióból ér-
tesültek a történtekről, hanem a 
nagyszámú ingázótól, a főváros-
ban dolgozó ismerőseiktől első 
kézből kapták a híreket a bu-
dapesti eseményekről. Október 
24-én még sok bejáró dolgozó 
megérkezett munkahelyére a fő-
városba, de a közlekedés akado-
zása miatt többen már napokig 
nem tudtak hazamenni. Közülük 
sokan, főleg a fiatalok, csatlakoz-
tak a felkelőkhöz és bekapcso-
lódtak a harcokba. 

A politikai felsővezetés ugyan 
mindent megtett azért, hogy az 
ország többi részét elzárja a fő-

várostól, azonban ezzel 
a törekvésével lehető-
séget adott arra, hogy 
vidéken előbb körvona-
lazódjanak a forradalom 
társadalmi alapjai. Pest 
megyében október 24-
25-e körül a központi 
igazgatás megszűnt, a 
települések vezetői tel-
jesen el voltak vágva a 
fővárosban székelő me-
gyei irányító testületek-
től. Néhány hely kivéte-
lével – Üllő, Vác, Gödöllő 
– fegyveres összecsapá-
sok nélkül adta át a régi 
közigazgatás a helyét az 
új rendet képviselő tes-
tületeknek, a nemzeti-, 
illetve forradalmi bizott-
ságoknak. 

Pilisborosjenőn ok-
tóber 30-án alakult meg a helyi 
nemzeti bizottság, melynek el-
nöke Wimme Ferenc volt, helyet-
tese pedig László András nevelő 
volt, a Téglagyárban pedig az 
üzem dolgozói megszervezték a 
munkástanácsot ifj. Barabás Jó-
zsef elnökletével. 

Bár a faluban nem zajlottak 
fegyveres harcok, a forradalom 
leverését követő Kádári megtor-

lás ide is elért. A nemzeti bizott-
ság elnökét, Wimme Ferencet 
1957. március 7-én közbiztonsá-
gi őrizetbe helyezték, és az ismét 
megnyitott Kistarcsai Internáló-
táborba vitték, ahonnan decem-
berben szabadult. Ugyancsak 
1957 márciusában internálták a 

faluból Küller Jánost (a volt pol-
gármester édesapja), mert részt 
vett Budapesten a fegyveres 
harcokban. 1958 januárjában 
szabadult. 

A megtorlások elöl menekülve 
108 személy disszidált a faluból, 
többségük nem tért vissza…

Adalékok Pilisborosjenő 
1956-os történetéhez

Cserényi-Zsitnyányi Ildikó, falunkban élő történész írása

hírmondó

Fiatalok Budapesten 1956-ban (forrás: honismeret.hu)

Komor hangulatú 1961-es kép, a Budai úton
(forrás: Fortepan)

Megemlékezés: borosjenői 7. osztályos tanulók próbálják október 23-i műsorukat 

Bár a faluban nem zajlottak fegyve-
res harcok, a forradalom leverését követő 
Kádári megtorlás ide is elért
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Oktatás


