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Édesanyánk napja

Lassan érkezett meg hozzám ez az ünnep, 
ahogy felnövekedtem. A levegővételhez 
hasonlóan magától értetődőnek tűnt, hogy 
van édesanyám, aki megölel, aki látja a jót, a 
lehetőséget, a reményt bennem. Természe-
tes volt számomra a biztonság, az elfogadás, 
az értem, értünk élt élet. Telő éveimmel 
láttam meg, mit adott érte. Az édesanyám-
mal töltött beszélgetések során meg mer-
tem látni az ő és mások szenvedéseit, végül 
öcsém születése kellett hozzá, hogy meg-
sejtsem, mit jelentett ez neki. 

Csodálattal látom, ahogy az asszonyok-
nak a szívébe van írva a gyermek vállalása, 
és máshoz nem hasonlító erővel maradnak 
éjszakákon – éveken – át ébren, energiájuk 
nagy részét égetve el. Azt hiszem, az ő oda-
adásukat látva fogok fel valamit abból, mi a 
szent. 

Ma már a feleségemmel, Beával mi törek-
szünk így adni a gyermekeinknek. A fele-
ségemhez fűző kapcsok egyike is az, ahogy 
tisztelettel és egyfajta titokként né-
zem, hogyan adja az erejét, napjait 
közös gyermekeink növekedésének. 
Édesanyám pedig már Isten közelsé-
géből lát és tekintetével bíztat min-
ket. 

Küszködtem azzal, hogy megért-
sem, mi a tisztelet. Édesanyám adta 
hozzá az egyik példát, ahogy mel-
lettem állt akkor is, ha nem értett engem, s 
ha később nem értett velem egyet. Felnőve 
a szüleinket is a maguk valójában merjük 
látni már. A szívünkben őrzött képben szán-
dékaik, jótetteik, jellemük, korlátaik és a kö-
zöttünk levő véleménykülönbségek együtt 
vannak benne. Megtanultuk tőlük…

Az ünnep lehetőséget ad arra, hogy meg-
álljunk egy pillanatra, és vissza-, illetve előre-
tekintsünk, mintha egy dombtetőre érnénk, 
és kitekinthetnénk a mindennapokból. Ez a 
tavasz és ez az anyák napja nem olyan, mint 
amit megszoktunk. Szembetűnőbbek a hiá-
nyok, vannak dolgok, amikben elbizonytala-

nodunk. Ha veszteségeink vannak is ezekben 
a napokban, a fájdalmaink kifejezése után jó 
lenne kutatni és újra megtalálni az életet. 

Kórházban dolgozom, a szolgálatomhoz 
tartozik, hogy lehetőségem van mások éle-
tét meghallgatni. Az ő szavaikból értem meg, 
mit él át az az asszony, aki már nem tud há-
rom ember helyett, a családban, a ház körül 
és a munkahelyén is dolgozni. Különösen ne-
héz a szembesülés, amikor valaki nem tudja 
már azt adni a szeretteinek, amiben ő volt a 
jó, amit mindig emlegettek. Most(antól) má-
sok adnak neki, elfogadni sem egyszerűen 
tanul az ember. Talál-e új módot arra, hogy 
élje az életét, hogyan talál újra értelmet neki?

Kevés nagyobb gyötrelmet ismerünk, mint 
a tehetetlenséget. Vajon miért kérjük számon 
mindig magunkon és egymáson az eredményt 
és a kontrollt!? Azt hiszem, jobban viselné(n)k  
az élet adta változásokat, ha a társadalmunk 
elismerné a nők erejét és áldozatát. 

Hálát adok minden édesanyáért, azokért, 
akik velünk és azokért is, akik már nem 
a Földön élnek. Hálás vagyok édesanyá-
mért, a küszködéseiért, azért, hogy a 
szenvedéseit és a kétségeit is megosz-
totta velem. Azzal, hogy felvállalta előt-
tem saját magát, segített szembenézni 
a valósággal, élni tanított.

Arra vágyom, az a reményem, meg-
találjuk, megbecsüljük egymást, más-

ként, mint eddig. Ha most nem a fizikai 
ölelés járja, betartva a másfél lépés távolság 
józanságát, az egymás melletti lelassítással, 
a szeretteink és a szomszédaink iránti figye-
lemmel, egy mosollyal, egy telefonhívással 
elmondhatnánk egymásnak, hogy tisztellek, 
fontos vagy, úgy ahogyan vagy!

Buza Patrik négy gyermekes borosjenői családapát, a Budai Irgalmasrendi Kórház 
Lelkigondozó Szolgálata vezetőjét,  a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 

oktatóját kértük meg, ossza meg velünk anyasággal kapcsolatos gondolatait.

Azt hiszem, jobban viselné(n)k  
az élet adta változásokat, ha a tár-
sadalmunk elismerné a nők erejét 
és áldozatát
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Gondolatok a pilisborosjenői svábok 
kitelepítésének 75.évfordulójára 

A II. világháború után,1946 és 1948 között 
a hazai németség jelentős részét, mintegy 
200.000 embert, kifosztva és megalázva 
elűzték az országból.

Hadd idézzem Thomas Mann-t: ,,Mélysé-
ges mély a múltnak kútja. Ne mondjuk in-
kább feneketlennek? Feneketlennek még 
akkor is és talán éppen akkor, ha kizárólag 
és egyedül az ember az, akinek múltjáról 
kérdés és szó esik.”

Most, amikor a 75 évvel ezelőtti múltunk 
sötét kútjába nézünk, mi mindannyian át 
tudjuk érezni ezt a gondolatot.

Öt évvel ezelőtt, 2016.április 22-én 
Solymáron,a vasútállomáson öt német 
nemzetiségi önkormányzat az öt község 
önkormányzatának segítségével, közös 
emlékművet állított a kitelepítés 70. év-
fordulójára.A mű elkészítésének költsé-
gét Pesthidegkút (Hidikut),  Nagykovácsi 
(Grosskowatsch), Solymár (Schaumar), 
Pilisborosjenő (Weindorf), Üröm (Irm) 
viselte.

Erről a vasútállomásról vitték el mar-
havagonokban az itt élő svábokat Német-
országba, szám szerint Nagykovácsiból 
2200 embert Mosbachba, Sinsheimbe, 

Walldürnbe, Pesthidegkútról 1058 em-
bert Mosbachba, Neckarzimmernbe, 
Obrigheimbe, Solymárról 1947 embert 
Neuhüttenbe, Wüstenrotba, Pilisborosje-
nőről 1270 főt Brunnenmühlébe, Heiden-
heimbe,,Seckalba, Ürömről 1953 honfitár-
sunkat Wasseralfingenbe, Walblingenbe, 
Schorndorfba, Herbrechtingenbe. Össze-
sen 8467 honfitársunkat űztek el két héten 
belül csak ebből az öt faluból.

Soha, semmivel  sem igazolható igaz-
ságtalanság volt ez, mert a soha nem lé-
tező kollektív bűnösség elvén alapult. 
Solymárról a szerelvények 1946. április 
26-án vitték az első, május 2-án a máso-
dik transzportot a borosjenői svábokkal az 
éhező lakosokkal és romokkal teli Német-
országba. A kitelepített emberek nagyobb 
része évekig szükséglakásokban vagy 
ideiglenes barakkokban kaptak szállást, 
és újabb hosszú esztendőkbe telt, amíg 
szorgalmas munkával új otthont tudtak 
teremteni maguknak. Magyarország pedig 
majd’ 200.000 emberrel lett szegényebb 
és kevesebb. És kisebbek lettünk az elűzött 
családok gyermekeivel és unokáival; hatal-
mas és pótolhatatlan veszteség volt ez. Ez 

az, ami soha nem ismétlődhet meg többé!
Szükségünk van tehát olyan napokra, 

mint a mai, amelyek tovább viszik az emlé-
kezetet, nem engedik feledni közös törté-
nelmi múltunk fekete lapjait sem, és ezzel 
fontos üzenetet adnak át a mának. Mert 
ma is vigyáznunk kell arra a  közösségün-
ket összetartó erőre,  amit mindannyi-
unknak, magyaroknak és magyarországi 
német nemzetiségnek a sorsközösségben 
átélt történelmi események, a belőlük ere-
dő tanulságok és ma már közös jövőké-
pünk is adnak.

Azon emberek előtt rójuk le most tisz-
teletünket, akiket pusztán származásuk 
miatt fosztottak meg otthonaiktól, űztek el 
hazájukból és tettek földönfutóvá.

Félreértés ne essék, nekik a hazájuk volt 
Magyarország.

A mai nap az évtizedeken át elhallgatott 
igazság kimondására, az embertelenség 
elutasítására, és az egymásért vállalt fele-
lősségre emlékeztessen  mindenkit.

Ezt üzeni nekünk a történelem, erre fi-
gyelmeztet a solymári vasútállomáson el-
helyezett emléktábla, erre figyelmeztet a 
pilisborosjenői be- és kitelepítési emlékmű 
is, és ezért fontos a mai megemlékezés is.

Szegedi Ferenc megemlékezése

Forrás: Weindorfer Schwaben - Pilisborosjenői Svábok Facebook oldal

Sváb sarok
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Jegyzet

Pörgős hivatali tavasz
Tömöri Balázs polgármester jegyzete kihívásokkal, 

feladatokkal, várakozásokkal teli  hónapokról

Legutóbbi írásomat követően egészség-
ügyi szempontból nehéz helyzetbe ke-
rültünk, és csak mostanra vagyunk ki-
lábalóban. Egymást váltva álltak helyt a 
hivatali kollégák a kritikus, legfontosabb 
ügyek megindításában, azokra való rea-
gálásban. Mindenkinek köszönöm türel-
mét, segítő szándékát, együttműködését, 
megértését – vonatkozik ez az ügyeit in-
tézni kívánó lakosokra és az akár még a 
kórházi váróteremből vagy tüdőgyulla-
dással is dolgozó kollégáimra! 

Két háziorvosunk is segíti a falubelie-
ket, hogy minden oltásra váró mielőbb 
megkaphassa az oltását. Kívánom, hogy 
mind egészségügyi, mentális, pszichés 
állapotunk mielőbb javulni kezdjen –
mert a koronavírus második évében azt 
tapasztalom, hogy minden jószándékra, 
türelemre és empátiára törekvés mellett 
igen nagy szükség lenne erre. 

A bezártságra és lakossági informá-
ció-éhségre reagálva heti videójegyzetet 
készítünk, mely hétvégenként osztunk 
meg a pilisborosjeno.hu oldalon és a kö-
zösségi média felületen is. 

Sok-sok tárgyalás, megbeszélés, egyez-
tetés, lakossági fórum, külső településré-
szi közvéleménykutatás, képviselőkkel 
történt egyeztetési körök sokaságát kö-
vetően döntés született a Pilisborosjenő, 
ipartelepi bekötés nevű állami projekt-
ről, bővebben olvashatnak erről a lap-
ban. Kívánom, hogy a minisztériumok, 
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
teljes támogatását is elnyerje a projekt, 
és a Meditop sikerrel költözzön a bővü-
lő gyártás és tevékenység mellett egyre 
szűkösebb ófaluban lévő telephelyéről 
a külső településrészre, hogy maradék-
talanul megvalósulhassanak fejlesztési 
terveik! 

Nő a falu, épül a bölcsőde, de fejleszte-
nünk kell az óvodát is! Még úgy is, hogy 
a fejlesztési területeken talán alig van 
átadott új épület, jóval több új gyerek 
jelentkezett az óvodába, mint ahányan 
elballagtak. Új csoportot kell tehát nyit-
nunk ősztől, amihez sem csoportszoba, 
sem óvodapedagógus nincs. Még! 

Építési engedéllyel is rendelkező 3 
csoportszobás óvodai bővítési terve-
inket ütemekre bontjuk és az első cso-
portszoba fenti óvodához kapcsolódó 
megépítésére pályázunk. A Fő utcai 
óvodaépület kapcsán több fejlesztés is 

szükségessé válik, biztonsági okokból a 
legsürgetőbb a hátsó támfal megerősí-
tése, újjáépítése. 

Végül – csak csillagszóró-szerűen 
– néhány fontos ügyről, ami nagy 
kapacitásokat köt/kötött le a közel-
múltban: 
• felszíni vízelvezetés hiányában 

fennmaradási engedély nem 
adható ki az Ezüsthegyi útra és 
emiatt az utcát le kellett zár-
nunk 

• új településrendezési szerző-
dést (TRSZ) kötöttünk a két 
részből álló ModernDorf lakó-
park fejlesztőivel és tulajdono-
saival 

• befejeztük a Temető utca felszí-
ni vízelvezetésének rekonstruk-
cióját 

• elkezdődött a lazareth-i közvilá-
gításfejlesztés 

• kivitelezőt keresünk a Kossuth 
téri áteresz kiegyenesítésére és 
bővítésére 

• valamint terjesztőt a Hírmondó 
postaládákba juttatására

• a 20 évig a falu nehézsorsú la-
kosságát támogató Ludasi Éva 
távozásával nagy kihívás és vál-

tozások várnak a Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálatra 

• két VEKOP pályázatunk is a „nagy-
döntőben" – várjuk az összesen 740 
millió forintos támogatási kérelem-
ről szóló eredményhirdetést.

Aktív tavaszt, elővigyázatos, óvatos ko-
ronavírus-nyitást és jó egészséget kívá-
nok minden falubelinek!

Mindenkinek köszönöm türelmét, segítő 
szándékát, együttműködését, megértését – vonat-
kozik ez az ügyeit intézni kívánó lakosokra és az 
akár még a kórházi váróteremből vagy tüdőgyulla-
dással is dolgozó kollégáimra! 

„
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Hivatal

Amit az előzményekről – a teljesség igé-
nye nélkül – feltétlenül tudni érdemes: 
az Ezüsthegyi út szilárd burkolatát két 
részletben építtette meg az előző testü-
let, kettőben pedig ami a közös, az a sza-
bálytalan eljárás.

Alsó 150 fm - a Lucfenyő térig 
(Térkő Gép Kft.)

Az Ezüsthegyi út alsó szakaszának 
megépítése a konszolidációs pályázat 
keretéből épült. A 2015. évi pályázati 
pénzek felhasználási zárásának határ-
ideje 2018. december 31-e, a szakmai 
és pénzügyi elszámolás benyújtásának 
határideje 2019. február 28-a volt. A 
felvett 81.300.853 Ft támogatás elszá-
molásához a Magyar Államkincstár az 
Ezüsthegyi út forgalomba helyezési en-
gedélyének megküldését kérte. Az ön-
kormányzati választásokat követően, 
az átadás-átvétel pótlása után derült 
ki, hogy az út – elsősorban annak felső 
szakasza – szabálytalanul és rendkívül 
gyenge minőségben épült meg, így for-
galomba helyezési engedély rá nem ad-
ható meg.

Felső szakasz: 694,61 fm 
(Gold Partner Komplett út Kft.)

Az Ezüsthegyi út felső szakaszának 
szerződése kapcsán szembeötlő, hogy 
míg az ajánlattétel tartalmazza, addig 
a kivitelezésben már hiába keressük az 
árokrendezést, és a vízelvezetésről an-
nak ellenére nem gondoskodtak, hogy az 
utca kulcsfontosságú vízelvezető funkci-
ójú. 

A vállalkozók egyetlen szerződés kap-
csán sem vezettek építési naplót, miköz-
ben a vállalkozási szerződés alapján erre 
kötelesek lettek volna. A megépített utak 
műszaki tartalma jelentősen eltér a ter-
veken szereplő műszaki tartalomtól. Az 
előző vezetés tényleges műszaki ellenőr-

zés nélkül vette át az utakat, a jótállási 
időszakban egyetlen helyszíni bejárást 
sem tartottak, legalábbis ennek doku-
mentációja nem található. A műszaki el-
lenőr azért kapott megbízási díjat, hogy 
a kivitelező cég által végzett munkákra a 
teljesítési igazolásokat ,,vakon” – az épít-

Az Ezüsthegyi út 
átmeneti lezárása 

 Írásunk bemutatja, hogy ennél az örökölt ügynél a súlyos szabálytalansá-
gok miként sodorták nehéz helyzetbe az ott lakókat, sőt az egész falut 

és miképpen próbáljuk elvarrni a szálakat.

Vízelvezetés nélkül készült el az út

Választásokat követően, az átadás-átvétel pót-
lása után derült ki, hogy az út – elsősorban annak 
felső szakasza – szabálytalanul és rendkívül gyenge 
minőségben épült meg, így forgalomba helyezési 
engedély rá nem adható meg

„

Településfejlesztés
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TelepülésfejlesztésHivatal

kezések bejárása nélkül – aláírja. Ezt 
a műszaki ellenőr maga is elismerte. 
Az út kivitelezése silány minőségű: 
például sok problémát jelent a ko-
csibeállók szintbe helyezésének mel-
lőzése, ami miatt számos lakosnak 
használhatatlanná vált a bejárója.

A felső szakasz a 2016-os konszo-
lidációs pályázati pénzből épült, de 
mivel a munka a felhasználási idő-
szakon kívül esett, továbbá az előző 
önkormányzat többszöri felszólítás 
ellenére sem tudott elszámolni a fel-
vett 142.699.147 Ft nagyjával, így a 
MÁK 116.684.851 Ft visszafizetési 
kötelezettséget állapított meg (a pá-
lyázati pénzek elszámolási szabály-
talanságai kapcsán ismeretlen tettes 
ellen nyomoz a rendőrség). 2020 első 
felében az vette el az időt és energiát, 
hogy az önkormányzat próbálta elér-
ni tárgyalásos úton, hogy minél ké-
sőbb inkasszálják az összeget. Hatal-
mas lobbitevékenységet folytattunk. 
Írtunk majd az összes miniszternek 
és államtitkárnak, Orbán Viktor mi-
niszterelnöknek is, jártunk az Állam-
kincstárban és a Belügyminisztéri-
umban is. Ennek eredményeképpen, 
bár le kellett emelni tőlünk az össze-
get, egy kormányhatározattal vissza 
is adták támogatásként.  Amikor ez 
sikeresen megtörtént, akkor tudtuk 
megkezdeni a szabálytalanul megva-
lósított beruházás kijavítását, ugyan-
is 2020 nyarán, a vízjogi engedély 
és a megvalósulási terv hiányában, 
megszüntették az Ezüsthegyi út for-
galomba helyezésre vonatkozó ható-
sági eljárást.

Az eljárás újraindítása és sikeres 
lefolytatása érdekében az önkor-
mányzat felvette a kapcsolatot a Pest 
Megyei Kormányhivatal Közlekedésfel-
ügyeleti Főosztályával.

A tárgyalás során az önkormányzat 
vállalta, hogy elkészítteti az Ezüsthegyi 
út csapadékvíz-elvezetésének tervét, 
hogy jogerős vízjogi engedélyt kaphas-
son az út. Továbbá vállalta azt is, hogy a 
megvalósulási terveket is elkészítteti az 
Ezüsthegyi útra vonatkozóan, annak ér-
dekében, hogy fennmaradási és tovább-
építési engedélyt adhasson a kormány-
hivatal.

Pilisborosjenő Község Önkormányzata 
felkérte az UK Generál Kft-t az Ezüsthe-
gyi út vízjogi engedélyéhez szükséges 
tervek elkészítésére, valamint a megva-
lósulási tervek megtervezésére. Az UK 
Generál Kft. elkészítette a megvalósulási 
tervet, valamint az elkészített vízelve-
zetést tartalmazó terveket benyújtották 

a területileg illetékes katasztrófavédel-
mi igazgatósághoz. A helyi lakosokkal 
egyeztettünk, és hozzájárulásukat kér-
tük, hogy a felszíni vízelvezetésnek a tel-
küket érintő részletei is megvalósulhas-
sanak. Nem mindenki járult hozzá, ezért 
némileg módosítani kellett a tervet. Emi-
att hiánypótlás zajlik, mely megnöveli az 
engedélyeztetési eljárás idejét.

Lakossági bejelentést követően – egy 
utcában lakó bejelentette a hatóságnál 
a fennmaradási engedély nélküli útnak a 
tényét – 2021. április 8-án a Pest Megyei 
Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti 
Főosztálya végzést küldött önkormány-
zatunk részére, melyben kifogással élnek 
az Ezüsthegyi út forgalomba helyezési 
engedély hiányában történő forgalom-
ban tartása miatt. A kormányhivatal által 
indított eljárás eredményeként az utca 

lezárására kötelezhetik az önkormány-
zatot, mivel engedély nélkül a közleke-
dési hatóságot terhelheti a felelősség az 
itt bekövetkező balesetek miatt.

Amennyiben az önkormányzat önként 
lezárja ideiglenesen az úttestet, az eljárás 
6 hónapig szüneteltethető, mely elegendő 
idő a fennmaradási-, forgalomba helyezési 
és továbbépítési engedély megszerzésére. 
De gyakorlatilag (lapzártankor) egy-két 
hétre vagyunk az engedélyek megszer-
zésétől, és akkor a lezárást is megszün-
tethetjük. Az engedélyeztetési eljárást 
követően következik a forrás költségvetési 
elkülönítése és kivitelezés megkezdése. Az 
örökölt ügy okozta kellemetlenségek miatt 
a lakosság megértését kérjük!

Antonovits Bence, Boross Gábor, 
Frivaldszky Bernadett

A munkálatok során megtörtént a Teme-
tő utcai áteresz rendbetétele, valamint 
szikkasztó-csillapító tározót építettek ki a 
zöldterületre, mely megakadályozza, hogy 
esővíz öntse el a lejjebb elhelyezkedő há-
zakat. A Temető utca felől érkező csapadék 
hordalékának felfogása érdekében pedig 

iszapfogót építettek a felszíni vízelvezető 
árokba, melyet a föld alatt bekötöttek a 
Kőfuvaros utca végén lévő árokba. Végül 
az érintett munkaterületen az elöregedett 
aszfaltréteg cseréje történt meg, melynek 
eredményeképpen az egész környék meg 
is szépült.                                                           fb

Befejeződött a Temető utca 
vízelvezető-rendszerének 
rekonstrukciója 
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Településünkön a költségvetés készítése – rendhagyó módon – a képviselők 
részvételével zajlik, és fontos cél az is, hogy a lakosság jobban beleláthasson 

abba, hogy mire költi az önkormányzat a bevételeit.

Hogyan készül a költségvetés? Hogyan 
kell elképzelni a folyamatot? Annyit 
magam is észleltem, hogy volt több 
péntek reggel, amit a hivatalban kez-
dett az összes képviselő. Máshol is így 
van?

Egy ekkora településen inkább jellemző, 
hogy a polgármester készíti el a költségve-
tést a hivatal pénzügyi vezetőjével együtt, 
a pénzügyi bizottság csak átnézi, a képvi-
selők pedig jóváhagyják. 

Nálunk az önkormányzat és intézménye-
inek működési költségeit dr. Horti István 
jegyző és Poros Anikó pénzügyi vezető ké-
szítette elő az elmúlt év tapasztalatai alap-

ján, míg a képviselők hozták saját bizott-
ságaik fejlesztési javaslatait. Az összekötő 
kapocs köztük pedig a pénzügyi bizottság 
tagjai: dr. Zádor István, Dömötörfy Zsolt és 
jómagam. Harminchárom projekt vagy öt-
let állt össze, újak vagy az előző évről átjö-
vők, melyeket előtte egy évindító szombati 
napon egyenként át is beszéltünk és mind-
annyian jóváhagytunk. A költségvetés-al-
kotás folyamata során pedig átbeszéltük, 
hogy melyik projektet tervezzük be a 
költségvetésbe részben vagy egészben, az 
esetleg hiányzó forrást honnan kívánjuk 
pótolni. 

Mivel a képviselő testület nem minden 
tagja jártas pénzügyekben, és ha igen, ak-
kor sem az államháztartási költségvetés-
ben, így ez egy nagy tanulás is egyben, ahol 
egy költségvetési szerv –  halandó számára 
értelmezhetetlen – táblázatait kell érthető, 
laikus nyelvre lefordítani, amiben nagy se-
gítségünkre vannak a hivatal dolgozói. Cé-
lunk volt ugyanis, hogy minden képviselő 
képben legyen a költségvetés fő számaival, 
mindenkinek legyen önkormányzati költ-
ségvetési alapismerete. De visszakanya-
rodva a három alkalomhoz, ezeket a témá-
kat beszéltük át:
• a teljes költségvetés tavalyi értéke-

lése: hogyan alakultak a tényszámok 
a tervekhez képest, és hogy mennyi 
szabad pénzzel zártuk 2020-as évet. 
2019-ről 2020-ra 107 millió megta-
karítása volt a falunak (amit akkor 
beárnyékolt a 130 milliós visszafize-
tési kényszer), idén meg 170 millió 
címkézetlen forinttal fordultunk rá, 
vagyis sikerült a pénzvagyont gyara-
pítani.

• a vagyongyarapodás alakulása: a 
Budai Tégla Zrt.-vel történt megálla-
podásnak köszönhetően tavaly 436 
100 000 Ft vagyongyarapodásról be-
szélhetünk.

• az intézményeink alapműködé-
sének pénzügyi tervezése: miben 
változott a működésük egy év alatt, 
van-e olyan feladat, ami megnöveke-
dett vagy éppen lecsökkent, igényel-e 
ez költségvetési változtatást a tavalyi 
tervekhez képest?

• a fejlesztések, projektek sorsa: mi 
az, amit már most beemelünk a költ-
ségvetésbe, melyik fejlesztést honnan 
tervezzük fedezni?

Beszélgetés Bubik Szabolccsal, a Pénzügyi Bizottság elnökével

A bölcsőde akkor is megépül, ha nem nyerünk a pályázaton

Mi fér bele idén a 
költségvetésbe? 

Pénzügyi Bizottság
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Megbeszéltük azt is, hogy hogyan sze-
retnénk követni a pénzügyeket az év so-
rán bizottságként, illetve képviselőként. A 
működési kiadásokat például az év során 
nem szeretnénk nyomon követni, hiszen 
az a jegyző és a pénzügyi vezető felelős-
sége. Míg az alapműködés általában jól 
tervezhető és ritkán változik egy év során, 
addig a projektek, fejlesztések hétről-hét-
re alakulnak, változnak például egy-egy 
pályázat elnyerése miatt. (Lapzártakor is 
több – köztük igen nagy értékű – pályázati 
eredményhirdetést is várunk, melyek át-
rendezhetik az egész költségvetést pozitív 
értelemben.) 

Képviselőként ezeket követnénk fi-
gyelemmel: halad-e a projekt, tényleg 
jött-e pályázati pénz, betehetünk-e a 

sorra összeget, mert több pénzünk 
lett, vagy ki kell venni, mert nem ala-
kulnak jól az adóbevételek, kiderült-e 
fontosabb ügy, ami miatt cserélni kell 
a projektek között, stb. Mivel az adóbe-
vételekről hetente kapunk jelentést, így 
mostanra tényleg egy jól menedzselt 

cégre kezdünk hasonlítani a pénzügyek 
terén! Fontos, hogy a törvényileg köte-
lező költségvetési rendelet mellé olyan 
táblázatokat és grafikonokat is készí-
tünk, ami nemcsak nekünk, hanem a 
lakosságnak is átláthatóvá teszi az idei 
pénzügyi évet. 

Még egy pár általános önkormány-
zati költségvetési kérdés: milyen be-
vételekkel gazdálkodik egy település? 
Milyen bevételeket vont el a kormány a 
járvány elleni védekezés miatt? Hogyan 
érinti ez településünket számszerűleg? 

Alapvetően két fő forrásból gazdálko-
dunk!  Az egyik: a falu működtetését az 
állam normatívákkal támogatja, ami a 
beruházások nélküli költségek 40-50%-
át  fedezi (2021-es normatíva terv: 243 
millió forint). A helyi adók teszik ki a be-
vételek másik oldalát (2021-es terv: 213 
millió forint).  Ebből kb. százmillió forint 
az iparűzésiadó-bevétel és másik százmil-
lió forint körüli a telek- és építményadó-
ból származó bevétel. A gépjárműadóból 
évente 10-12 millió forint bevételünk 
származott, de ezt elvonta a kormány a 

A focipálya környékének befejezése is szerepel az idei projektek között.

Pályázati, beruházási források
Főbb tételek:
Bölcsőde pályázat – 235M HUF
Útfelújítási pályázatok – 62M
Moderndorf TRSZ – 60M
Faluház pályázat – 30M
Szennyvíztelep fejlesztés – 12M

Állami működési normatíva
Lakosságszám alapján a kötelező 
önkormányzati feladatokat részben 
finanszírozó  állami forrás.

Adóbevétel
Főbb tételek:
Telek és ingatlanadó: 108M
Iparűzési  adó: 100 M

Működési bevétel
Főbb tételek:
Ingatlan bérbeadás: 27M
Iskolai, óvodai étkeztetés: 21M
Művelődési ház bevétel: 9M

Előző évi szabad pénzmaradvány
Működési kiadások
Főbb tételek:
Óvoda: 173M
Polgármesteri Hivatal: 130M
Falu üzemeltetése: 72M
Iskolai étkeztetés: 30M
Szociális ellátás, támogatás: 15M
Egészségügyi ellátás:19M
Művelődési ház: 29M
Civil szervezetek támogatása: 10M

Beruházások, fejlesztések
Már megkezdett és új fejlesztések 
2021-ben kifizetésre kerülő 
elemei.

Célunk volt ugyanis, hogy minden képviselő 
képben egyen a költségvetés fő számaival, min-
denkinek legyen önkormányzati költségvetési 
alapismerete

„
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járvány elleni védekezés keretében. Tavaly 
ez még nem okozott gondot, mert egyes 
kiadások sem realizálódtak a koronavírus 
következményei miatt, például a tervezett 
rendezvényeket sem tudtuk megszervez-
ni. 2021-ben az iparűzési adó egy százalék 
feletti részét a kis- és középvállalkozások-
nak nem kell megfizetniük. Ez harmadá-

val csökkenti a bevételeket, lévén nálunk 
másfél százalékos ez az adónem, mivel 
nem éltünk a törvény adta két százalékos 
maximummal. Az iparűzési adó elvonását 
a 25 ezer fő alatti lakosságszámú települé-
sek – az ígéret szerint – automatikus kom-
penzációként visszakapják majd.

A tisztánlátás végett: a bevételeknek 
mekkora arányát teszik ki az ingatlan- 
és telekadók? Azért fontos ez, mert 
sokszor hallanni olyan hangokat, hogy 
egy önkormányzat a lakosság adójából 
működik.

Ahogy a diagramból is látszik, nagyon 
fontosak a lakosság által befizetett telek- 
és ingatlanadók, mert nagyságrendileg az 
alapműködés (nem a fejlesztések!) felét 
teszik ki. Persze a befolyt adók nincsenek 
így felcímkézve, nem kötelező pont arra 
költeni, de tudni kell, hogy egy önkor-
mányzatnak először a törvényben meg-
határozott kötelező feladatait (diagramon 
tulajdonképpen működési költségként 
jelenik meg, bár a civilek támogatása nem 
kötelező) kell ellátnia, és csak akkor vál-
lalhat fel egyéb feladatokat, ha azzal nem 
veszélyezteti ezeket. Ilyen alapfeladatok 
többek között: a településfejlesztés; a tele-
pülésrendezés; a településüzemeltetés; az 
egészségügyi alapellátás; az óvodai ellátás, 
a kulturális szolgáltatás, a gyermekjólé-
ti szolgáltatások és ellátások, a szociális 
szolgáltatások és ellátások, a lakás- és he-
lyiséggazdálkodás, a helyi környezet- és 
természetvédelem, a vízgazdálkodás, a 

vízkárelhárítás; a sport, az ifjúsági ügyek; 
a nemzetiségi ügyek; közreműködés a te-
lepülés közbiztonságának biztosításában; 
a hulladékgazdálkodás. 

Nagyságrendileg tehát a lakosság telek- 
és ingatlanadója 100 millió forint körüli 
érték, de csak az óvoda működéséhez ta-
valy a normatíván felül az adóforintokból 
60-70 milliót kellett hozzátenni, hogy a 
170 milliós teljes költségvetése fedezve 
legyen. Nagyon fontos tehát a jó adófize-
tési morál. Az adócsoport munkatársainak 
köszönhetően – Lapusnyik Judit  vezetésé-
vel – a kivetések száma nagyságrendileg 
nőtt, de mivel végrehajtási moratórium 
van érvényben, ezért a kivetett hátralékok 
igazán csak a következő időszakban jelen-
nek majd meg, de a tendencia már erősen 
érzékelhető.

A kötelező feladatokon felül mekkora 
mozgástér maradt az idei költségvetésben? 

Tapasztalatunk, hogy sok olyan 1 és 15 
millió forint közötti fejlesztési ötlet me-
rül fel akár év közben, amit el is bír a falu 
költségvetése. Ezek sokszor önrészek, ter-
vezési költségek, vagy apró, de az életmi-
nőséget javító beavatkozások. Az ennél na-
gyobb pénzigényű ügyekhez már pályázati 
pénzek szükségesek, így arra is tettünk fél-
re pénzt, hogy pályázatokat előkészítsünk, 
terveket készíttessünk. Nem akarunk 

ugyanis lemaradni egy pályázatról sem. 
Értelemszerűen azokat a terveinket nem 
tervezzük be a költségvetésbe, amelyek-
hez pályázat nélkül hozzá se tudunk fogni. 
Ilyen például a VEKOP keretein belül (300 
milliós nagyságrend) kiépíteni szándéko-
zott külterületi járdák, zebrák és buszme-
gállók. Ha nyerünk egy ekkora pályázaton, 
akkor egy költségvetés-módosítással kerül 
bele a projekt az idei összegek közé. Sze-
repel viszont minden olyan tétel a fejlesz-

tések között, melyeket mindenképp idén 
meg akarunk valósítani. A legnagyobb 
ilyen tétel a bölcsőde építése, melyre külön 
is pályázunk, hogy az évek során megnö-
vekedett kivitelezési költségeket finanszí-
rozni tudjuk. Ha itt nyerünk, akkor az így 
felszabaduló összeget átcsoportosítjuk 
más ügyekre.

A mostani költségvetésbe összesen 692 
millió forintnyi fejlesztést terveztünk be, 

A falugondnokság területének kitakarítására és új 
eszköz beszerzésekre is szükség van.

A parkolásfejlesztés az egyik kiemelt feladat a 
rekordszámú turista miatt

A törvényileg kötelező költségvetési rendelet 
mellé olyan táblázatokat és grafikonokat is készí-
tünk, ami nemcsak nekünk, hanem a lakosságnak 
is átláthatóvá teszi az idei pénzügyi évet

„

Pénzügyi Bizottság
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Szakterület Fejlesztési terv
Várható 
költség 
(forint)

Meglévő forrás 
(forint)

Településfejlesztés Várvölgyi kártalanítás - a korábbi, átgondolatlan HÉSZ módosítás peren kívüli 
egyezsége, egyben 1.5HA szántó megvétele 35 000 000

Településfejlesztés Lazareth közvilágítás - a közvilágítás újra tervezése és kivitelezése a már 
befizetett lazarethi pénzekből 35 000 000 35 000 000

Településfejlesztés
Szennyvíztisztító korszerűsítés - a fővárosi rákötés megvalósulásáig szükséges 
fejlesztések elvégzése. Fedezete a két moderndorfi terület szennyvíz rákötési 
díja.

12 000 000 12 000 000

Településfejlesztés Zebra kialakítása az iskolánál - várhatóan a 2021-es évet terhelő része 11 800 000

Településfejlesztés Településfejlesztési koncepció - a koncepció készítésének szakértői díja, illetve a 
társadalmi bevonás költségei 5 000 000

Településfejlesztés Parkolás - a falu teljes parkolási rendjének kialakítása 5 000 000 2 000 000

Településfejlesztés Kövesbérc felszíni vízelvezetési terv - komplex terv Solymárral és Ürömmel 
közösen 4 000 000

Településfejlesztés Fővárosi szennyvízcsatorna tervezés - a projektben Pilisborosjenő mérnöki, 
szakmai képviseletének biztosítása 2 000 000

Településfejlesztés Tölgyfa utca csapadékvíz elvezetés tervezés 1 350 000
Településfejlesztés Lazareth-i ingatlaneladás - a várvölgyi kártalanítás céljából egy telek eladása 31 000 000

Településfejlesztés Moderndorf TRSZ - a Moderndorf már beépített részének települési háttér 
fejlesztésekre fizetendő díja 60 000 000

Oktatás, Sport, Kultúra Bölcsőde kivitelezés - a két csoportos bölcsőde kivitelezése 368 291 875 235 000 000

Oktatás, Sport, Kultúra Faluház átalakítási munkái - színházterem kialakítása a Magyar Falu pályázati 
forrásból 29 845 000 29 845 000

Oktatás, Sport, Kultúra Civil szervezetek támogatása 10 440 000

Oktatás, Sport, Kultúra Három csoportos óvoda kiviteli terv - az óvoda bővítés kiviteli tervének 
elkészítése, hogy pályázat esetén pontos költség becsléssel tudjunk tervezni 5 900 550

Oktatás, Sport, Kultúra Könyvtár átköltözése - pályázati forrásból 3 762 000 3 420 000
Oktatás, Sport, Kultúra Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 2 200 000
Oktatás, Sport, Kultúra Sportpark környékének kialakítása a külső településrészen 2 000 000
Oktatás, Sport, Kultúra Óvoda eszközeinek fejlesztése 1 450 000
Oktatás, Sport, Kultúra Focipálya környékének fejlesztése 1 000 000
Oktatás, Sport, Kultúra Művelődés Ház átköltözés 1 000 000
Szociális és 
Egészségügy Orvosi beavatkozások - az önálló fogorvosi rendelő kialakítási költségei 15 000 000

Szociális és 
Egészségügy Gyermekjóléti szolgálat költöztetése 5 000 000

Szociális és 
Egészségügy Települési támogatások 70 éven felüliek részére 3 700 000

Szociális és 
Egészségügy Szocális térkép és egészségterv készítése 2 000 000

Falufenntartás Tücsök utca - útfelújítás elnyert pályázati forrásból 37 882 000 34 318 000
Falufenntartás Borosjenői patak - meder megerősítés és átfolyó bővítés pályázati forrásból 17 695 300 15 899 000
Falufenntartás Bor utca - útfelújítás elnyert pályázati forrásból 13 002 000 11 820 000
Falufenntartás Falugondnokság eszközbeszerzés - szükséges géppark biztosítása 8 000 000

Falufenntartás Útkarbantartás - a saját kátyúzás mellett a nagyobb sérülések szolgáltató általi 
kezelése 6 300 000

Falufenntartás Falugondnokság takarítás - a jelenlegi telek rendezése, átalakítása 5 000 000
Falufenntartás Régi iskola vizesedés megszüntetése 4 000 000

Falufenntartás Hivatal átalakítása (családsegítő nélkül) - az épület szükséges fejlesztése, 
tárgyaló kialakítása 3 000 000

Falufenntartás Útépítési tervek korszerűsítése - a pályázatokhoz szükséges tervek naprakészen 
tartása 2 000 000

Falufenntartás Tűzoltószertár feletti telek megvásárlása 1 500 000
Falufenntartás Lucfenyő téri ingatlan állagmegóvás 1 000 000
Falufenntartás Ágdarálás - a saját eszközökkel el nem végezhető része 1 000 000
Falufenntartás Játszótéri eszközök karbantartás, átépítés 460 000
Központi Polgármesteri keret 10 000 000
Központi Általános tartalék 10 000 000
Központi Előre nem látható szolgáltatások ellenértéke 4 000 000
Központi Lapkiadás 2 400 000
Központi Nyári diákmunkások foglalkoztatása 500 000

690 478 725 470 302 000

Várható költség: jelen ismereteink birtokában a költségvetésbe betervezett összeg
Meglévő forrás: aláírt szerződéssel, megnyert pályázattal, vagy már meglévő pénz eszközzel fedezett rész 9
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ami vetekszik az éves üzemeltetési költ-
séggel. Ebből 471 millió forintnyi fede-
zettel már most rendelkezünk, további 
200 millió majdnem biztosan befolyik, így 
összesen – ha már nem nyernénk semmi-
lyen további támogatást – akkor  21 millió 
forintot használnánk el a meglévő tartalé-
kokból. (A részletes tervek a mellékelt táb-
lázatban olvashatók! – fb)

Az önkormányzati telkekkel mi az el-
képzelés?

A két moderndorfi terület és a 027-es 
fejlesztési terület településrendezési szer-
ződését (TRSZ) aláírtuk, illetve módosít-
juk, és ezek révén az önkormányzat bel-
területi telkekhez, illetve készpénzhez is 
hozzájut. 

Ezek a vagyonelemek pont azt szol-
gálják, ami a nevükben is szerepel: fej-
lesztési háttértámogatások, azaz ebből 
építhetünk óvodát, iskolát, játszóteret. 
Mikor mire van szükség, hiszen a meg-
növekedett lakosságszámmal arányosan 
az önkormányzati terhek is egyre növe-
kednek. Csak a már megépült modern-
dorfi házak kb. 100 gyermek beköltözé-
sét jelentik, akik bölcsődei, óvodai vagy 
iskolai ellátást igényelnek. 

Persze ezeket a fejlesztéseket megpró-
báljuk elsősorban pályázatokból megol-
dani és csak a végső esetben finanszí-
rozni a telkek eladásából. Ha ez sikerül, 
akkor ezzel extrán gazdagodik a falu, 
mert ezen telkek értéke is folyamatosan 
emelkedik!

Gondolom, váratlan helyzetekkel is 
kell kalkulálni. Mennyire vannak ,,fe-
szesre húzva” a számok, vagy esetleg 
van bennük valamennyi mozgástér 
apróbb korrigálásra? Nagyobb gond 
esetére is van terv, hogy mi nem való-
sul meg?

Mint egy jól szervezett háztartásban, 
itt is van, aki kifejezetten arra figyel, 
hogy csak a szükségszerű és hatéko-

nyan tervezett kiadásokat valósítsuk 
meg! A hivatalban Poros Anikó az ész-
szerű költések őre! Az ő sikeres munká-
jának is egyik kedvező hatása az előző 
évi megtakarítás. Szintén ,,szokás” volt 
korábban, hogy minden, az üzemeltetés 
feletti pénzt általános tartalékba csopor-
tosítottak, ami egy nagy zsák volt, és a 
költségvetés módosítása nélkül lehetett 
egy-egy célra kivenni belőle. 

Mi, az átláthatóság érdekében, inkább 
nevesítettük a már ismert fejlesztéseket, 
és csak három, kisebb összegű tartalékot 
különítettünk el: 4 millió forintot az év 
közben felmerülő kisebb szolgáltatások 
vásárlására (pl. értékbecslés, szakértői 

díjak, kisebb tervezések), illetve két tarta-
lékot is, egy általánost és egy polgármes-
teri keretet 10-10 millió forinttal az apró 
kiadások gyors lereagálására. 

Én a következő egy-két évben még in-
kább pénzbőségre számítok, egyrészt a 
parlamenti választások közeledtével, más-
részt a vírus hatására megszavazott továb-
bi EU-s pénzek lehívási lehetősége miatt. 
Így szerintem stratégiai feladatként pályá-
zatképesnek kell lennünk (azaz legyenek 
kész tervek és koncepciók), és hiteles meg-
valósításokkal bizonyítanunk kell tudni, 
hogy az ide érkező forrásokat hatékonyan 
és értékteremtő módon fogjuk elkölteni. 
Szóval, ez most települési szinten egyelőre 
a pénzbőség ideje, jól szeretnénk élni vele!

Fejlesztési tervek 2021-re 

A következő oldalon látható táblázatban 
a 2021-es költségvetésbe tervezett beru-
házásokat, fejlesztéseket gyűjtöttük össze, 
külön jelölve, ahol már dedikált forrás is 
rendelkezésre áll a megvalósításhoz.

A költségvetés év közbeni módosításai 
során ezek a tervek változhatnak a meg-
nyert pályázatok vagy az év közben felme-
rült fontos megoldandó feladatok előrébb 
sorolása miatt.              

Frivaldszky Bernadett

A Faluház fejlesztése is megindult az épület felújításával.

Az óvoda igényei is szerepelnek a költségvetésben 
(pl. eszközfejlesztés, konyha felújítás)

 A fejlesztéseket megpróbáljuk elsősorban 
pályázatokból megoldani

„
A patakmeder megerősítése is tervben van

Pénzügyi Bizottság
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Zöldfalu

Hogyan teremtsük meg az 
energiaszegénység nélküli  

jövőt Pilisborosjenőn

Pilisborosjenő Község Önkormányzata is részt vesz – magyar, német és lengyel 
önkormányzatok mellett – az EnPover című nemzetközi projektben. A kezdemé-
nyezés célja az önkormányzatokon keresztül az energiaszegénység mérséklése 

és az energiatudatosság fokozása, alacsony költségű energiahatékonyság-növelő 
intézkedések segítségével. 

Egy háztartást akkor nevezünk energia-
szegénynek, ha az nem képes megfizet-
ni a fűtés vagy az egyéb alapvető ener-
giaszolgáltatások olyan szintjét, mely a 
tisztességes életminőséghez szükséges. 
Mindennapi életünk alapvető feltétele 
az otthonunkban felhasznált energia; 
ez biztosítja a világítás, a fűtési, a főzési 
és számos berendezések és használati 
tárgyak működését. Aki nem engedheti 
meg magának, hogy elegendő energiá-
hoz jusson, hátrányt szenved az élet szá-
mos más területén is. Az Európai Unió 
tagállamai közül az energiaszegénységi 
ráta Magyarországon az egyik legma-
gasabb. Egy átlagos magyar család havi 
költségeinek 14-18%-át teszi ki az ener-
giaszolgáltatások ára.

Vállalásunk szerint 8 hetes intenzív 
kommunikációs és szemléletformáló 
kampányt fogunk folytatni, melynek 

célja az energiaszegénység fogalmá-
nak tisztázása, a probléma közvetlen 
és közvetett hatásainak bemutatása és 
a megoldási lehetőségek felvázolása, 
gyakorlati tanácsok, elméleti ismeretek 
és innovatív ötletek átadásával, melyek 
később is megtalálhatóak lesznek hon-
lapunkon.

A lengyel (PNEC), német (DUH) és 
magyar (Energiaklub) partnerek segít-
ségével egy nemzetközi önkormányzati 
döntéshozókból, illetve a településeken 
tevékenykedő önkormányzati szakér-
tőkből álló kommunikációs fórum jött 
létre. Továbbá az elmúlt hónapokban 
már két sikeres online találkozón bő-
vítették az energiaszegénységgel kap-
csolatos tudásukat a projektpartnerek. 
Magyarországon Pilisborosjenő mellett 
Miskolcon, Szentendre, Bükkábrány és 
Tibolddaróc önkormányzata vesz részt a 
projektben. Ezért a kezdeményezés nem 
csak a nemzetközi kapcsolatok elmélyí-
tését és a szakmai ismeretek átadást se-
gíti elő, de jelentős mértekben hozzájá-
rul az energiaszegénységgel kapcsolatos 
hazai tapasztalatok és jó példák megosz-
tásához és kommunikálásához is. 

Az EnPover program során az összes 
partner önkormányzatnak, így a pilis-
borosjenőinek is lehetősége nyílik arra, 
hogy az energiaszegénység mérséklését 
célzó hazai és külföldi leginspirálóbb, 
jó példák segítségével összeállított gya-
korlati útmutatót használja fel a község 
energiaszegény lakosainak megsegítés-
re. 

A következő hetekben szeretnénk Pi-
lisborosjenő lakóinak figyelmét felhívni 
arra, hogy az önkormányzat segítségével 
és a helyi (lakó)közösségek összefogá-
sával milyen alacsony költségű megol-
dások érhetőek el és valósíthatóak meg 
a helyi energiaszegénység mérséklése 
érdekében. Cikksorozatunkat érdemes 
lesz követni, hiszen a gyakorlatban is 
könnyen alkalmazható, az energiafo-
gyasztás csökkentését segítő hasznos 
tanácsok mellett szó lesz még az energi-
aszegénység meghatározásáról, a prob-
léma gyökeréről és fajtáiról, illetve káros 
egészségügyi hatásairól is. Továbbá a 
megoldási lehetőségekről, a helyi közös-
ségeben rejlő kiaknázatlan potenciálról, 
az épületek felújításáról és az energiaha-
tékony eszközök helyes használatáról is. 
Célunk, hogy olvasóink és a településünk 
lakói a háztartási energiakiadások és az 
energiafelhasználás csökkentésével na-
gyobb komfortfokozatot és magasabb 
életminőséget érjenek el. Az energia-
szegénység társadalmunk egészét érin-
tő probléma, nemcsak az ,,elszigetelt” 
szomszédunk gondja! Egy kis odafigye-
léssel, egymás támogatásával és az ön-
kormányzat segítségével sokat tehetünk, 
hogy Pilisborosjenőn is energiaszegény-
ség nélküli legyen a jövő.

Csatlakoztunk a nemzetközi EnPover projekthez
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Elkészültek a település 
forgalomszabályozási tervei

Pilisborosjenő Község Önkormányzata megbízásából a közigazgatási területre 
vonatkozóan 2021. márciusában készült el a parkolási rend felülvizsgálata és a 

rendszer kialakításához szükséges forgalomtechnikai tanulmányterv.

Időszerűvé vált a parkolási rend fe-
lülvizsgálata a település igényeihez és 
elképzeléseihez illeszkedő parkolási 
rend kidolgozásával. A problémák meg-
oldására végül Rozsiné Lukács Linda 
– feladattal megbízott – tervező négy 
övezeti javaslatot készített. Az egyes 
változatokat a korlátozások erőssége kü-
lönböztette meg egymástól.

A változatok kidolgozása során több 
alapelvet vett figyelembe, például:   
• a helyi lakosok és a hozzájuk ér-

kező vendégek számára (megha-
tározott mértékben) továbbra is 
biztosítani kell az ingyenes parko-
lást, az intézményekhez, szolgálta-
tásokhoz való korlátozások nélküli 
hozzáférést a hétvégi időszakban is; 

• az ingyenes parkolókat igénybe 
vevő turisták számára közvetített 
szolgáltatások nyújtása: lovasko-
csikázással, kerékpárkölcsönzéssel, 
esetleg elektromos buszokkal jut-
hassanak el a kiválasztott turistaút-
vonalaikhoz;

• általunk korlátozással érintett 
utak csak a helyi közúthálózat-

A kiválasztott javaslat rövid bemutatása

A település elfogadott szabályozási terve, melyből csak annyi fog megvalósulni, amennyi feltétlenül szükséges az első ütem (Papi földek, Kevélyhegyi út) tapasztalatai alapján. 
A külső településrész szabályozása független a belső falutól, így tetszőleges ütemben megvalósítható.

Településfejlesztés
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Településfejlesztés

hoz tartozó szakaszok lehetnek; 
az országos közúthálózaton a helyi 
önkormányzat nem rendelkezhet.

• A község területén működő közcé-
lú, forgalomvonzó területek korlá-
tozása ne legyen túlszabályozott 
(például temető legyen elérhető 
nem helyiek  számára is)

• A sűrűn beépített lakóterülete-
ken, védendő területeken, szű-
kebb útszakaszokon kell a várako-
zást a legszigorúbb szabályozással 
korlátozni.

Komlós Tibor alpolgármester, Apáti 
Szabolcs körzeti megbízott és azóta el-
hunyt munkatársunk, Szollár György 

közterület felügyelő – egyeztetve a 
polgárőrökkel – a négy verzió közül 
kiválasztotta a település számára a 
megvalósítandó koncepciót, és a ter-
vezővel azt is több ütemre osztották. 
Döntésükben az alábbi szempontok ve-
zették őket:

• figyelembe vették a Köles Gabriella 
önkéntes által összegyűjtött, szisz-
tematikusan rendszerezett, hatal-
mas mennyiségű online lakossági 
panaszt és véleményt. 

• az övezeti szabályozás kevesebb 
táblát igényel, mint az utcánkénti, 
ami nemcsak olcsóbb, hanem a fa-
luképet is jobban kíméli;

• olyan megoldásra törekedtek, amit 
könnyebb megszoknia a lakosok-
nak;

• szabálysértési eljárás keretében 
lehet szankcionálni, amely rugalma-
sabb, mint a közigazgatási eljárás, 
ismeri a figyelmeztetést is;

• 0. ütemként a parkolási gondokkal 
leginkább sújtott területen kez-
dik el bevezetni az új szabályozást, 
és megnézik, hogy milyen hatással 
lesz ez a falu egyes részeire. Ennek 
függvényében döntik el, hogy szük-
ség van-e a többi ütem minden ele-
mére.

0. megvalósítási ütem

Az azonnal megvalósítható fejlesztés 
a korlátozott várakozási övezet beveze-
tése a Papi földeken és a Kevélyhegyi 
úton, ezáltal a parkolás szempontjából 
gócpontnak számító Levendulás környé-
ki terület védett övezetbe vonható (lásd 
lilával jelölt terület). Ezen időszakban 
kell a település parkolási rendeletét 
megalkotni. 

A 0. ütem érintett területeit táblákkal 
szeretnénk megvédeni. Az ezekkel sza-
bályozott területen szabad- és mun-
kaszüneti napokon parkolni tilos, 
kivéve önkormányzati engedéllyel 
rendelkező lakosoknak. Hétköznap vi-
szont bárki megállhat ott, helyi lakosok 
és turisták egyaránt a KRESZ szabályait 
betartva. A rendszer bevezetése után (a 
türelmi idő alatt) lehet a parkolási bérle-
tet és a  vendégkártyákat az önkormány-
zattól igényelni. 

I. megvalósítási ütem 

Az egy éven belül megvalósítható fej-
lesztések: ha nem elégséges a 0. ütem-
ben megvalósuló parkolási korlátozás, 
akkor a korlátozott várakozási öveze-
tet ki lehet terjeszteni szükség szerint 
az ábrán látható, lilával jelölt területek-
re is (az Agyagbánya utcával, Mózer 
árokkal, Szent Donát utcával és Lu-
cerna utcával határolt terület akár a 
0. ütemben is levédhető). A parkolási 
rendeletet majd ehhez kell igazítani, és 
a zöldterületre való behajtást, az  ott 
történő várakozást kimondottan tiltó 
és  szankcionáló rendeletet is szüksé-
ges megalkotni. Szóba jöhet a Fő út és a 
Budai út mellett mindkét oldalon vonali 
korlátozás, várakozni tilos-, esetleg meg-
állni tilos táblák elhelyezésével. Ezeknek 
a tábláknak a kihelyezéséhez a Magyar 
Közút NZrt. közútkezelői hozzájárulását 
be kell szerezni.  (folytatás a köv. oldalon)

0. ütem: Kevélyhegyi út környéke

0. ütem: Papi földek szabályozási terve
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2. megvalósítási ütem

Az 1-2 éven belül megvalósítható fej-
lesztések során az építési engedéllyel 
megvalósítható beruházásokat javasolt 
végrehajtani. Ilyenek az új, a település 
központi részétől távolabbi parkoló-
helyek engedélyeztetései és kiépíté-
sei. A korlátozott várakozási övezetet 
tovább lehet terjeszteni a lilával jelölti 
területekre.

3. megvalósítási ütem

A két éven túl megvalósuló fejleszté-
sek főleg az anyagi forrásokat igénylő, 
költségesebb beruházásokat tartalmaz-
zák. Ez leginkább a fizető várakozási 
övezetek bevezetése (2021-ben jár-
vány miatti intézkedések miatt tiltva van 
a parkolási díj szedése az év végéig.)

A fizető várakozási övezetek bevezeté-
se során 3 zóna kijelölése javasolt:

1. zóna: a bekötő utaknál (Budai út, 
Fő utca), a település elején kialakított 
parkolók: Legalacsonyabb parkolási díj. 
Ebben a zónában vagy ingyenes lenne a 
parkolás vagy alacsony lenne a parkolási 
díj. Ez ösztönözné a turistákat, hogy itt 
parkoljanak. A helyi lakosok számára a 
parkolás itt ingyenes lenne.

2. zóna: a településközpontban az in-
tézményeknél: Közepes parkolási díj 
szabad- és munkaszüneti napokon 8 és 
20 óra között. Elsődleges cél, hogy itt 
azok tudjanak parkolni, akiknek dolguk 
van a központban. Amennyiben kialakít-
ható az igényeken túl többlet hely, oda 
jöhetnek a turisták,de magasabb díjért. 
A helyiek parkolási ingyenessége ebben 
a zónában egyértelműen érvényes lenne.

3. zóna: Levendulás környékén (opci-
onális): Legmagasabb parkolási díj sza-
bad- és munkaszüneti napokon 8 és 20 
óra között. Csak a turistáknak lenne kije-
lölve, helyieknek nem lenne kedvezmény 
vagy csak nagyon indokolt esetben (fel-
tételek később kerülnek kidolgozásra).

Tetszőleges ütem

Bécsi út (10. sz. főút) – Hegyalja út – 
Tücsök utca által határolt terület. A Bécsi 
út érintett szakaszának a lakóterületen 
és a Tücsök utcán keresztül történő kike-
rülése miatt javasolt intézkedés beveze-
tése bármelyik ütemben megvalósítható.

Összeállította a tanulmány alapján: 
Frivaldszky Bernadett

1. megvalósítási ütem

2. megvalósítási ütem

3. megvalósítási ütem

Településfejlesztés
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Településfejlesztés

Buszöböl és gyalogos 
átkelőhely számokban 

Beérkezett ajánlatok gyalogos átkelőhely létesítésére, buszöböl 
korrekciójára

1-es sorszám Bola’95 Kft. 4 381 500
2-es sorszám Tér Generál Kft 9 640 400
3-as sorszám Penta Kft. 10 949 300
4-es sorszám K-Konstrukt Kft. 15 354 230

Zebra-projekt éves bontásban

év

Tényleges 
önkormányzati 

kiadás Megnevezés

2014

felmérés szülők között iskola 
átköltözésről: támogatják, amennyiben 

lesz zebra

2018 április
polgármesteri ígéret 1 - 1,5 éven belüli 

zebrára
2018 nyara iskola átköltözése

2018 október
szülői demonstráció, szakértelem 

felajánlása, munkacsoport megalakulása

2018 1 158 240 Ft
okos zebra pályázat költsége,

pályázat kimenetele ismeretlen

2019 696 054 Ft

lassító csík felfestése,
szabálytalan kivitelezés miatt el kellett 

távolítani
2020 6 856 424 Ft kivitelezés, lásd lent részletezve
2021 10 759 346 Ft kivitelezés, lásd lent részletezve

Összesen 19 470 064 Ft

Önkéntes munkák értéke (térítésmentesen végezték)
Mihálffy Krisztina: 525 000 Ft
●	 gyalogos átkelő útépítési tervei (buszöböl, peron, járda)
●	 forgalomtechnikai terv (építés alatti és végleges)
●	 egyeztetések, nyilatkozatok beszerzése (Pest 

Megyei Közút, érdi engedélyező hatóság, 
Volánbusz, rendőrség)

Bényi Attila: 594 400 Ft
●	 elektromos tervek
●	 fénymérési jegyzőkönyv
●	 hatósági engedélyeztetés
összesen: 1 119 400 Ft

Zebra-projekt önkormányzati költségeinek 
megoszlása munkák szerint

1 buszöböl áthelyezése, 
járda, forgalomtechnika 

összesen:
(Az utolsó 1,5 millió Ft a 
végleges zebra felfestése 

után kerül kifizetésre, 
melyhez állandó 5 Celsi-

us-fok feletti hőmérséklet 
szükséges)

10 244 756

Ezen belül költségvetésben előre nem 
tervezett tételek, melyek megoldása – 
valamint a közreműködők bevonása, 

úgy mint geotechnikus, közműszolgál-
tatók és hatóságok: ELMŰ, DMRV, Tigáz, 

Vodafon-UPC, Volánbusz, Budapesti 
Rendőr-főkapitányság – csúszást ered-

ményeztek:                           

5 185 000

Hatósági 
igény

Volánbusz igénye 
nagyobb buszöbölre +7 

méter
933 300

Menet köz-
ben adódott 
önkormány-

zati igény 
élhetőbb 

környezetért

akadálymentes taktilis 
csík végig a peronon két 

sorban,
hosszabb korlát (előző 
vezetés által beszerzett 
korlát lett felhasználva)
áteresz, illetve szegélykő 

javítása túloldalon,
csatlakozó járdarész teljes 

körű felújítása

674 000

Előre nem 
látható, 

nem várt 
költségek

talajcsere során fellelt és 
el nem bontott köz-

művek bontása
vízlencse miatti talajte-
herbírás javítása, tala-
jcsere, rossz idő miatt 

megismételt felfestések

3 577 700

2
közvilágítás fejlesztése 5 976 150

3
műszaki ellenőr 1 295 000

4
illeték, hatósági díj, 

egyéb
1 954 158

összesen 19 470 064

A projekt költségeinek főbb (nettó) számai
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Megállapodás 
Moderndorf ügyében

Aláírták az új településrendezési szerződéseket

A terület egykori tulajdonosai és az önkor-
mányzat között 2012-ben jött létre telepü-
lésrendezési szerződés (TRSZ). A  TRSZ-ek 
egyik célja mindig az, hogy kompenzálja a 
belterületbe vonás miatt emelkedő lakos-
ságszám okozta többletkiadást a falu ré-
szére. Ilyenkor az önkormányzatot vagyoni 
érték illeti meg, melyet vagy pénz vagy telek 
formájában adnak át a tulajdonosok. 
A 2012-es szerződés szerint az önkormány-
zatnak átadandó telkek és vagyoni elemek 
azonban a mostani, új szerződéskötésig még 
nem kerültek a tulajdonunkba, miközben a 
terület egyik részén már állnak a házak és 
költöznének be a lakók az új otthonaikba.

Amikor 2019 őszén átvettük ezt a pro-
jektet is, egyértelmű volt, hogy a már 
beépített terület sorsa eldőlt, hiszen a 
legtöbb ház már félkészen állt, melyeket 
családok finanszíroztak a saját vagyo-
nukból, várva, hogy beköltözhessenek. 
Itt annyi mozgásterünk maradt, hogy 
az eredeti szerződés szerint járó kom-
penzációt megkapja a falu. Ugyanekkor 
aláírás előtti állapotban találtunk egy 
szerződésmódosítást,  amely 40 millió 
forintra csökkentette volna a befizeten-
dő összeget. Ezt sikerült módosítani 65 
millió forintra, ami megfelel a 2012-es 
szerződésben vállalt összegnek.

A két terület külön hozzájárulást vál-
lalt a szennyvíztisztító bővítéséhez, és 
az összesen így kapott 12 millió forint 
várhatóan elég is lesz arra, hogy a bu-
dapesti bekötésig olyan fejlesztést hajt-
son végre a DMRV, amivel megszűnne 
a most csúcsra járatott szennyvíztele-
pünk kockázata.

Fontos érteni, hogy sok fejlesztési te-
rület sorsa nagyrészt már eldőlt tíz éve, 
amikor belterületbe vonták és ezzel 
építési jogokat adtak a tulajdonosok-
nak. Ezt visszafordítani csak hatalmas 
kártalanítási összegek kockáztatásával 
lehet (ld. a várvölgyi esetet, ahol az 
előző képviselő-testület egy szántó kis-
mértékű beépítési jogainak elvételéről 
döntött, és most 17 millió forintot kel-
lett fizetnünk emiatt).

Természetesen minden esetben 
igyekszünk úgy alakítani a tárgyalá-
sokat, hogy egyrészt csökkentsük a 
beépítés hatására várható lakosság-
szám-növekedést (azaz kevesebb há-
zat lehessen építeni egy-egy területre), 
másrészt növeljük a bevonásért, építési 
jogokért kapott összeget, kompenzáci-
ót. 

Azzal azonban meg kell barátkoz-
nunk, hogy a még legelőnek kinéző, de 
már 10 éve jogokkal ellátott és felpar-
cellázott belterületek egyszer, ha kis 
arányban is, de be fognak épülni! 

A két moderndorfi terület beépítése 
más-más utat követ. A most álló házak 
egy beruházó által készültek, épp ezért 
lakóparkszerűek, ami sokak ízlését 
bántja, mert ez a forma nem jellemző 
Pilisborosjenőre, míg a még üresen álló 
15 házhelyen (amiből kettő az önkor-
mányzaté) egyedi tulajdonosok egyedi 
építésű házai fognak állni, ami várha-
tóan nem különbözik majd a körülötte 
lévő beépítésektől. Ezekre a házakra 
éppúgy a tervtanács jóváhagyásával le-
het építeni majd, ugyanolyan beépítési 
mutatókkal, mint a körülötte lévő, már 
beépült ófalui területen.

Bubik Szabolcs

A fentiek miatt a Fenntartható Fejlődés és 
Településfejlesztési Bizottság tagjai, különö-
sen Bubik Szabolcs, Dömötörfy Zsolt, vala-
mint dr. György Péter ügyvéd folyamatosan 
egyeztetést folytattak a fejlesztőkkel, illetve a 
tulajdonosokkal. A 2012-es TRSZ szerint a fej-
lesztés keretében négy építési telek és egy te-
lekméretű, teljesen felszerelt játszótér illette 
volna meg a települést. Mivel vagyonvesztést 
az önkormányzat nem kíván elkönyvelni, ezért 
az elmúlt időszakban a TRSZ aktualizálásáról 
és a vállalt kötelezettségek teljesítési módjá-
ról egyeztettünk a beruházóval és a tulajdo-
nosokkal, melynek eredményeként megálla-
podás született. Ennek alapján az időközben 
beépült Moderndorf lakópark kompenzálása 
érdekében a beruházó cég 2021. november 
30-ig több részletben összesen 65.000.000 
Ft általános működési, háttérfejlesztési hoz-
zájárulást vállal megfizetni – jelzálogjoggal 
biztosítottan – míg a jelenleg be nem épített 
terület tulajdonosai 7.000.000 Ft általános 
működési, háttérfejlesztési hozzájárulást vál-
lalnak megfizetni, és ezen kívül, a TRSZ-ből 
rájuk háruló ajándékozási kötelezettségük-
nek eleget téve, két építési telket adnak át az 
önkormányzatnak.  Ezzel az önkormányzat 
részéről elhárult az akadálya annak, hogy a 
közművesítés befejeződjön és a lakosok be-
költözhessenek a házaikba. 

Településfejlesztés
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Településfejlesztés

Döntés ipartelepi 
bekötőút végpontjáról

A MEDITOP Gyógyszeripari Kft. tervei a Téglagyári úti 
gazdasági övezetben valósulhatnak meg

Pilisborosjenő Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete annak érdekében, 
hogy a helyi MEDITOP Gyógyszeripari 
Kft. fejlődését elősegítse és a cég gyártá-
si és logisztikai kihívásainak orvoslására 
állami beruházás keretében felmerült 
ipartelepi bekötőút megvalósítását tá-
mogassa, a kft.-vel folytatott egyezte-
téseket, a 2020. novemberi lakossági 
fórumot, a külső településrészi közvé-
lemény-kutatást, illetve a Téglagyári út 
melletti gazdasági-kereskedelmi-szol-
gáltató (GKSZ) besorolású területek tu-
lajdonosaival és a Malomdűlő Lakópark 
Kft. ügyvezetőjével és tulajdonosaival 
folytatott többszöri egyeztetéseket köve-
tően úgy döntött, hogy a gyógyszeripari 
cég fejlesztési terveivel összhangban a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
(NIF) számára a Téglagyári út közepét 
(egészen pontosan a 3099) adja meg az 
ipartelepi bekötőút végpontjaként.

A tervezett út kezdőpontja változatla-
nul a téglagyári körforgalom, ez a tárgya-
lások során nem merült fel kérdésként, 
a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt azt 
várta az önkormányzattól, hogy jelölje 
ki, hogy ettől a ponttól hova vezessen az 
átkötés. (A korábbi terveken szereplő, 
az M0 miatt elbontandó Panoráma utcai 
kihajtót kiváltó út – melyet a szemétte-
lepen át terveztek vezetni – sorsa jelen-

leg bizonytalan, a próbafúrások ugyanis 
rávilágítottak hogy csak rendkívül nagy 
költséggel lehetne megépíteni.)

Amennyiben a kormányzat és a NIF 
Zrt. támogatja az út áttervezését, úgy a 
megvalósuló beruházás következtében 
nemcsak a gyors ütemben fejlődő ME-
DITOP Gyógyszeripari Kft. tud az ófalu 
központjából egy hosszabb távú bővü-
lési, fejlődési lehetőséget is biztosító 
területre kiköltözni, elősegítve ezáltal a 
külső-településrész gazdasági-kereske-
delmi övezetének tudáscentrikus tevé-
kenységet végző cégekkel való betelepí-

tését, de nagy mértékben fogja segíteni 
a Téglagyári út és az érintett terület csa-
padékvíz-elvezetési problémáinak meg-
oldását, a közvilágítás és a közművek 
magas szintű fejlesztését.

A döntésben egyaránt jelentős szere-
pet játszott, hogy

• a helyi MEDITOP Gyógyszeripari 
Kft. számára falunkban biztosít-
sunk bővülési-fejlesztési lehető-
séget;

• a meglévő gazdasági-kereskedel-
mi-szolgáltató övezetbe sorolt te-
rületek betelepítését elősegítsük;

• külső-településrészen élő lakos-
ság számára a régóta hiányolt inf-
rastruktúra-fejlesztés lehetőségét 
támogassuk;

• a falu környéki szántóföldet első-
sorban mezőgazdasági művelés-
ben tartsuk meg;

• korábbi faluvezetések által ingat-
lanfejlesztőkkel kötött, jogilag kö-
telező érvényű önkormányzati kö-
telezettségek elmulasztásai miatti 
perek terheit csökkentsük;

• az állami fejlesztést és a beruhá-
zás megvalósítását úgy segítsük 
elő, hogy fentiek mind érvényesül-
ni tudnak.
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A lakosság véleményét 
kértük ki a Tücsök utca 

ügyében

A 2020 júniusában lezúduló villámárvíz óta 
a Tücsök utca északnyugatii, Solymár felé 
eső vége le van zárva. Az útszakasz felújí-
tására sikeresen pályáztunk, így 35,646 
millió forintos támogatással 2021. de-
cember 1-ig ez megvalósul. Ennek kereté-
ben egy erősebb, tartós útszerkezet létesül.

A külső-településrészek bizottsága kér-
dőíves felmérést végzett a Tücsök utcai 
lakosok közt annak céljából, hogy képet 
kapjon a Tücsök utca északnyugati végé-
nek kihasználtságáról. A kérdőív abban 
segített dönteni, hogy a villámárvíz okoz-
ta kár helyreállítása után milyen módon 
adjuk át az utca Solymár felőli végét a for-
galomnak. Az érintett utcában 40 háztar-
tásba, háztartásonként 2 kérdőívet osz-
tottunk ki. Összesen 40 kitöltött kérdőív 
érkezett vissza. 

A válaszokból látható, hogy az észak-
nyugati kijáró az autós forgalom szem-
pontjából kihasznált, az utcában élők 
több mint fele (67,5%) hetente több al-
kalommal autózott itt a lezárás előtt. A 
lezárás a lakosok 55%-át zavarja, 10% 

nyilatkozott semlegesen, míg 37,5%-ukat 
egyáltalán nem zavarja. 

A lezárás óta az itt lakók által egyik leg-
fontosabb helyre sorolt probléma az utca 
,,egérút” funkciójából eredő jelentős át-
menő forgalom, ami a válaszadók 97,5%-
a szerint csökkent, 37,5% szerint teljes 
mértékben meg is szűnt.

A felújítás után a válaszadók 42,5%-
a annak örülne, ha csak célforgalmú 
behajtással lehetne használni az utcát. 
32,5%-uk azt támogatja, hogy az utca ma-
radjon lezárva, csak gyalogos és kerékpá-
ros forgalom számára legyen átjárható. 
Ugyanannyian (15%) szeretnék, hogy 
korlátozás nélkül lehessen használni az 
északnyugati kijárót, mint ahányan azt 
szeretnék, hogy a behajtás időben korlá-
tozott legyen, pl. reggeli órákban tilos a 
10-es útról felhajtani, míg az esti órákban 
a másik irány tiltott. Négy ember közül, 
akik az ,,egyéb” kategóriát választották, 
ketten azt javasolják, hogy készüljön egy 
murvás út a Panoráma utca és az ófalu 
irányába, míg másik két személy behaj-

tani tilos, kivéve engedéllyel táblát látna 
szívesen, amihez az engedélyt az önkor-
mányzat adja. Az északnyugati kijárat 
egyirányúsítását a 10-es út irányába 
mindössze két fő, a válaszadók 5%-a sze-
retné. 

Szeretném felhívni a tisztelt válasz-
adók figyelmét, hogy a célforgalmú 
behajtás betartatása nehézkes! Apáti 
Szabolcs rendőrségi körzeti megbízottal 
egyeztetve egyetértettünk abban, hogy 
állandó rendőri jelenlét nélkül ez a meg-
oldás nem elrettentő erejű - várhatóan 
ismét jelentkezni fog a jelentős átmenő 
forgalom -, az állandó jelenlétre pedig a 
rendőrségnek nincs kapacitása. A döntés 
meghozatala előtt, amennyiben a járvá-
nyügyi szabályok lehetővé teszik, szeret-
nénk még egy tematikus fórumot tartani, 
melyre meghívjuk az utca lakóit és Apáti 
Szabolcsot annak érdekében, hogy közös 
nevezőre jutva olyan döntés szülessen, 
mely a legtöbb helyben lakó érdekét szol-
gálja. 

Antonovits Bence
Külső Településrészek Bizottsága (KTRB)

Ki és hogyan hajtson be a felújítás után?

Bevonás
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Zöldfalu
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Zöld hírek
ZÖLDHULLADÉKGYŰJTŐ ZSÁK ÁTVÉTELE

Előfizetésenként évente 8 darab zsák 
járna, de a tavalyról megmaradtakat 
is kiosztjuk, ezért idén 12 darabot kap 
minden háztartás. Az átvételre kijelölt 
két hét április végével letelt, de minden 
hónapban lesz további egy nap, amikor 
még meg lehet ezt tenni. Legközelebb 
május 17-én, 15 óra és 17:30 között 
a Reichel József Művelődési Ház ka-
zánházának kijáratánál (az épülettel 
szemben állva a bal oldalon, oldalt). 
Kérjük, hogy maszkban érkezzenek, 
valamint hozzák magukkal személyi 
igazolványukat, lakcímkártyájukat és 
saját tollat az aláíráshoz! Kérjük, hogy 
a várakozás során tartsák meg egy-
mástól a kétméteres távolságot!

PATAKSZENNYEZÉSEK

A patakba beömlő szennyvíz ügyében 
március végén lakossági bejelentés 
történt, és a helyszínre érkeztek a ka-
tasztrófavédelem, a Pilisborosjenői 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a ren-
dőrség munkatársai, valamint Tömöri 
Balázs polgármester. Mint kiderült, 
a csúcsra járatott szennyvíztelepen 
újabb műszaki meghibásodás tör-
tént, mely hamar rendeződött, de saj-
nos bármikor újra előfordulhat, mint 

ahogy az újabban rendszeressé is vált. 
A jegyzőkönyv felvételekor felvázoló-
dott a teljes kép, miszerint a jelenlegi 
technika már az utolsó fejlesztéskor 
sem vette számításba a valós és az új 
építkezésekkel folyamatosan keletke-
ző új igényeket, melyhez hozzáadó-
dott a pandémia által keletkező plusz 
napi 100 köbméter szennyvíz. A nem 
megfelelő kapacitású és elöregedett 
szivattyú ezzel már nem bír el, ráadá-
sul az elvezetést akadályozzák a nem 
a csatornába való, elhasznált, feltehe-
tően a wc-be dobott háztartási tárgyak 
is (felmosófej, törlőkendő, stb.). Esős 
napokon további probléma a csatorná-

ba bekötött esővíz, melyet szabályosan 
mindenkinek a saját kertjében kellene 
szikkasztania. A végleges megoldást a 
településnek a fővárosi csatornaháló-
zatra való csatlakozása fogja jelenteni, 
de addig is az önkormányzat kész kifi-
zetni a rá eső részt, hogy a szennyvíz-
telep a lehetőségeihez mérten minél 
hatékonyabban és meghibásodás nél-
kül tudjon működni. Ezt a szándékun-
kat már jeleztük a DMRV Zrt. felé is, 
ugyanis a telep önkormányzati tulaj-
donú, de ők üzemeltetik. A vízügyesek 
már meg is terveztették azt a műszaki 
tartalmat, amely 2023 végéig – a fővá-

rosi csatornahálózatra való csatlako-
zásig – segítheti a szennyvíz kezelését, 
ennek költségeit áprilisban nyújtották 
be az önkormányzatnak, a megvalósí-
tásról májusban történik egyeztetés. 
Tanulság, hogy az előző években tör-
tént lakosságszám-növekedést min-
denképpen meg kellett volna előznie 
az infrastruktúra fejlesztésnek.
Április elején pedig lila színű patak-
víz miatt érkezett bejelentés. Tömöri 
Balázs polgármester egyrészt a DMRV 
Zrt.-hez fordult, másrészt feljelentést 
tett azon ismeretlen tettes ellen, aki 
a szennyvízhálózatot nem rendelte-
tésszerűen használja. A hivatal szóbe-
li tájékoztatást kapott a vízművektől 
arról, hogy az elszíneződést okozó, 
jelentős mennyiségű anyag a szeny-

nyvíztisztító telepre falunk szennyvíz-
hálózatából érkezik, az ő munkájukat 
is nehezíti, de saját felderítésük eddig 
nem hozott eredményt, ezért igényel 
hatósági felderítést az ügy. 
Fotó: 2097 Falufórum, Molnár Viktória

BRINGAÚT

Kerékpárforgalmi Hálózati Terv  (KHT) 
előzetes munkaanyaga is megérkezett 
az Értékterv Kft.-től, melyet azért ké-
szítettünk, hogy kerékpáros pályázato-
kon is tudjunk indulni. Ez azért fontos, 
mert zajlik a Budapest–Pilisvörösvár 
kerékpárút tervezése is abban a re-
ményben, hogy lesznek rá EU-s for-
rások. Jelenleg hivatalunkban annak 
a munkaanyagnak a véleményezése 
zajlik, mely a 10-es út menti bicikliút-
ra való rácsatlakozást biztosíthatja a 
pilisborosjenői lakosoknak. Köszönjük 
a falubeli keékpáros szakértőknek a 
tervek véleményezésében nyújtott se-
gítséget: Mihálffy Krisztina, Medveczki 
Görgy, Bihaly Áron
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Új pilisborosjenői 
védőnőnk bemutatkozása 

„Akkor most mosolyogj és ezt a mosolyt őrizd meg az arcodon egész nap”

Duduschné Balogh Mária (Marcsi) 
vagyok, Pilisvörösváron élek autó-
szerelő foglalkozású férjemmel és há-
rom fiammal; akik közül a legidősebb 
most készül érettségizni, a középső 
éppen elkezdte a középiskolát, a leg-
kisebb pedig második osztályos.

1998-ban diplomáztam. Ezután 
még évekig folytattam azt a munkát, 
amit diákként végeztem a Szerencse-
játék Zrt-nél. Megszokott közösség, 
ismert munkafolyamatok. Nem „szó-
lított meg” semmi, hogy váltsak. 

Közben férjhez mentem, megvettük 
Budakalászon az első kis lakásunkat. 
Mikor a második fiammal voltam ott-
hon, akkor anyukaként engem is gon-
doztak a helyi védőnők. Szoros volt 
a kapcsolatunk, fiatalok lévén egy-
mástól is tanultunk. Amikor Tihamér 
majdnem betöltötte a második évét, 
akkor lett egyikőjük várandós, és így 
kerültem az ő helyére 2007-ben. Tu-
lajdonképpen egy féléves kitérőn kí-
vül (ekkor dolgoztam áthelyezéssel 

az ürömi védőnői szolgálatnál) mosta-
náig ugyanazt a körzetet láttam el. 

Kezdetben Budakalász is község volt 
még a maga bájával együtt. Közvetlenek, 
segítőkészek voltak az emberek. Könnyű 
volt az együttműködés a családokkal, az 
önkormányzattal, a helyi szervezetekkel. 
Ez mind szükséges ahhoz, hogy egy vé-
dőnő hatékony tudjon lenni.

Mostanra azonban Budakalászból 
10.000 főnél is több lakosú város lett, 
és sok mindenben elveszítette értékeit, 
amik számomra fontosak voltak.Ezért 
megérett az elhatározás, hogy pályafutá-
som második szakaszát egy kisebb tele-
pülésen szeretném eltölteni. 

Minden adottá vált: pilisvörösvári lak-
helyemtől Pilisorosjenő sincs messze, az 

itteni védőnőket ismertem, a gyer-
mekorvossal már Ürömön dolgoztam 
együtt. 

Már egy hónapja dolgozom itt, és 
rengeteg megerősítést kaptam, hogy 
jó döntést hoztam. A családok kedve-
sen, nyitottan fogadtak; a munkáltató 
problémaérzékeny; védőnő társam-
mal könnyen megtaláltuk a közös 
hangot. Munkámra tényleg szolgálat-
ként gondolok. Igyekszem a családot, 
mint „egységet” gondozni. Szükséges, 
hogy a család minden tagja „jólétben” 
legyen, mert csak így lehet kerek a vi-
lág. És ehhez esetenként annyi is elég, 
hogy napirendjüket figyelembe véve 
nem akkor hívom őket – egy újabb 
kötelezettségükre emlékeztetve –, 
amikor éppen felügyelik a kisiskolás 
online tanóráját, közben próbálják le-
kötni az óvodást, miközben az anyuka 
éppen szoptatja a legkisebbet.  Ilyen 
apróságok is tudják befolyásolni a ki-
egyensúlyozott mindennapjaikat.

Védőnőként egyszerre vagyunk 
családtagok és kívülállók. Ez a speci-
ális helyzet ad lehetőséget arra, hogy 

– ismerve a család értékrendjét, mozga-
tórugóit –, támogassam őket az elég jó 
szülőség irányába, mert ennyi kell csak, 
nem több. És mint „külsőstől” sokszor 
könnyebb egy ébresztő gondolatot elfo-
gadni...

„Ha a hozzáállásunk jó, akkor semmi-
lyen akadály nem túl magas, semmilyen 
völgy nem túl mély, semmilyen álom nem 
túl elrugaszkodott, és semmilyen kihívás 
nem túl nagy.” – mondta Bob Gass észa-
kír tiszteletes. És ez a gondolat a mostani 
helyzetben fontosabb, mint valaha.  Eddig 
is rengeteg helyen, formában kellett helyt 
állnia egy édesanyának és ez most még 
inkább növekedett.

Ezt a saját édesanyai mivoltomban is 
tapasztalom. 

Az édesanyák is a mindennapok hősei! 
A közelgő anyák napja alkalmából Isten 

éltessen minden édesanyát! 

Ismerve a család értékrendjét, mozgatórugó-
it támogassam őket az elég jó szülőség irányába, 
mert ennyi kell csak, nem több

„

Intézményeink
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Intézményeink

Találkozások kicsit 
másképpen 

Ősszel még bíztunk benne, hogy az idei tanév anélkül telhet el, hogy otthon 
legyen az óvoda, az iskola, a munkahely... Sajnos, nem így alakult. Persze 

rutinosabban (bár fájó szívvel) állt már mindenki hozzá, hiszen tanultunk 
az előző év tapasztalataiból.

Az óvodapedagógusok nagyon jól tud-
ják (hiszen ők maguk is gyakorló anyu-
kák), hogy milyen sok teher hárul most 
a szülőkre. Mi ezért csak lehetőségeket 
nyújtunk az otthoni fejlesztéshez, re-
ménykedve, hogy a szülők találnak még 
perceket, amit erre tudnak szánni. Nem 
kérünk számon, de örülünk minden 
visszajelzésnek, elkészült alkotásnak. 
Ugyanakkor a gyerekeket sem szeret-
nénk terhelni az online térrel túlzottan, 
mert az meg nekik nem kell még.  

A Pilisborosjenői Mesevölgy Óvodá-
ban a csoportok pedagógusai szabad 
kezet kaptak, hogy milyen formában 
szeretnék tartani a kapcsolatot a gyere-
kekkel: kirándulás, Zoom, e-mail. Olyan 
csoport is van, ahol az óvónénik minden 
héten a levelesládába, házhoz viszik a 
feladatokat, alapanyagokat. 

És a gyermekek rajzolhatnak, festhet-
nek, ragaszthatnak, énekelhetnek, mon-
dókázhatnak, mesét hallgathatnak a heti 
témának megfelelően, csakúgy, mint az 
oviban. Miközben sokat játszhatnak, mo-
zoghatnak ( azért ez az alapvető dolguk), 
és bizony ehhez is segítséget nyújtanak 

a pedagógusok ötletekkel, eszközökkel.S 
az óvodapedagógusok tartják a kapcso-
latot a fáradt szülőkkel is, hiszen nekik 
meg kell a támogatás, egy kis plusz erő, 
megerősítés. Mert azért a szülők nélkül 
nem menne, ugyanis az óvodás még nem 
olvassa el az e-maileket, nem készíti elő 
a ragasztót, a festéket.

Köszönjük nekik, hogy hangunk, fü-
lünk, szemünk most ők lettek. És persze 
köszönjük a gyerekeknek a sok szeretet-
tel készített alkotást, az azokról készített 
képeket, a felvett és elküldött mondó-

kákat, énekeket, az óvónénik kérésére 
ültetett virágokat. Mert ezért ülünk le 
minden héten a laptop elé, odaképzelve 
őket, ahogy örülnek, figyelnek, nevetnek, 
sírnak...

Nagyon szerettük volna, ha idén nem 
marad el a húsvéti tojáskeresés, ami a 
gyerekeknek játék, élmény, jutalom. Volt 
csoport, ahol az óvónők kivitték házhoz 
és az előre elkészített fészekbe helyezték 
a meglepetést. Volt, akik a Teve-szikla 
alatt találkoztak az óvónénikkel egy rö-
vid játék erejéig, szigorúan beosztva a 
családokat időre, és betartva az egész-

ségügyi ajánlásokat. És voltak, akik a 
plébánia kertjében hasonlóan kapták 
meg a „nyuszi” ajándékát.

Jó volt látni, mennyit nőttek, fejlődtek 
egy hónap alatt, sokan elhozták az el-
múlt hónap kis alkotásait megmutatni. 

Várjuk már a találkozást az óvodában, 
hogy együtt élvezzük  a tavaszt, az elkö-
vetkező két hónapot. 

                                                                               
Szabóné Kárpáti Klára                                                                                   

óvodapedagógus

Házhoz megy az óvoda

Az óvodapedagógu-
sok tartják a kapcsolatot a 
fáradt szülőkkel is, hiszen 
nekik meg kell a támogatás

„
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Online oktatás 2.0 
az iskolában

Hogyan is éljük meg?

Szülői szemmel

Mottó: ,,Ha azt hiszed, hogy minden gyer-
meked mindent feltöltött a Classroomba, 
garantált, hogy nincs így.” Négy általános 
iskolás gyermek home office-ban dolgozó 
édesanyjaként úgy gondolom, hogy most 
mindenképpen be kell érni az „elég jó”-val. 
Én ezt óriási fejlődésnek élem meg, a tava-
lyi karanténoktatáshoz képest, amikor is 
hajnali 2 óra előtt ritkán jutottam ágyba, 
garantált volt az egész napos téboly és ve-
szekedés itthon. Szeretném megköszönni 
a pedagógusok munkáját. Az egyértelmű 
feladatokat, kereteket és azt, hogy tavaly 
megtanították a gyerekeknek az online ok-
tatás csínját-bínját. Nem kell már segíteni 
sem a zoomos bejelentkezéseknél, sem a 
házi feladatok feltöltéseinél. Nagyon sok 
feladatot levettek a vállamról.

2021. március 8-án sajátos fordulatot 
vett a nőnap, és ezt a legtöbb hazai peda-

gógus és dolgozó anya is megérezte: ismét 
otthonoktatásra kellett átállnunk. A kö-
nyörtelen járvány idején legalább így biz-
tonságban tanulhatnak a srácok; a közép-
iskolás már ősz óta ebben él, és a felsősöm 
is elég önálló. Igaz, néha furcsa szavak szü-
remkednek ki az ajtaja mögül, vagy szokat-

lan kéréssel áll elő (most például franciás 
festőművész sapkát kért valamihez). Az 
alsós ,,keményebb dió”: az iskolától kapott 
laptopon küzdünk, esetleg a mobilomon, 
ha az gyorsabb. Van, hogy két Zoom indul 
el egyszerre, máskor az internet akadozik. 

Pedagógus szemmel

Majdnem egy éve, a péntek esti bejelen-
tés után égett a kezünk alatt a chat, ötletel-
tünk késő estig, majd másnap személyesen 
az iskolában: Milyen felületek vannak? Mi 
lenne megfelelő alsóban, mi felsőben? Mit 
és hogyan csináljunk? Bukdácsoltunk az 
online térben. Minden hirtelen volt, min-
den új. Rengeteget tanultunk. A muszáj 
nagy úr! Tanultunk a netről, tanultunk a 
kollégáktól, tanultunk szülőktől, családta-
goktól. Mindenkitől, akitől lehetett. A ret-
tegést oldotta a sok munka és tanulás. Bár 
volt feszültség, mert nem tudtuk jól csinál-

ni. Rengeteg teher szakadt a szülők nyaká-
ba. Akadály volt a megfelelő mennyiségű 
eszköz hiánya, a megfelelő erősségű net 
hiánya. Bárhogy igyekeztünk, szervezetle-
nek voltunk. Most csütörtök délelőtt jött a 
bejelentés. A hír hallatán a könnycseppek 
nem voltak hajlandóak bent maradni. Az 

osztály a hír hallatán elszomorodott. Csak 
hárman örültek, akik tavaly is szabadság-
ként élték meg az online oktatást, mit sem 
törődve a lemaradással. Bizony, volt, aki 
sírt, mert otthon nem tud tanulni. A szülei 
nem érnek rá. Egyedül nem megy! És olyan 
jó volt együtt! Végre! Idén már némi ta-
pasztalattal a hátunk mögött vágtunk neki, 
és a szülők is felszereltebb eszközparkkal. 
Azért a multitasking nem megy nekem 
annyira, mint a fiataloknak. Bakizom. 
Hallgatja anyuka, kistesó. Jaj! Azért nagy 
szerencse a Zoomon a némító funkció! Le-
het órát tartani anélkül, hogy a kistestvér 
örömködését, vagy anyuka mosogatását, 
apuka telefonálását hallgatnánk. Egy évvel 
idősebbek lettünk. Mi, az osztály. Egy évvel 
idősebbek és sokkal-sokkal ügyesebbek! A 
technika kezelése még nem megy mindig 
tökéletesen mindenkinek, de működünk! 
Úgy látom, elég jól! Nagyon büszke vagyok 
rájuk. Felelősségteljesek, fegyelmezettek. 
Keblemre ölelném valamennyit! Vágom a 
centit, mikor mehetünk újra az iskolába. 
Ott jobb. Sokkal jobb! Ugye, lesz most is 
csoportszoba? Mintha játék lenne, úgy ta-
nulnak 3-4 fős csoportokban. Egyik tanítja 
a másikat. Járom végig a szobákat, s örül 
a szívem, ahogy látom, milyen lelkesen 
dolgoznak! Néha szükség van segítségre, 
s már tanulnak is tovább egymást segít-
ve. Volt már, hogy én tanultam diákomtól: 
„Ott alul lehet beállítani a hang megosztá-
sát! Arra kell rányomni!” S a videó-, vagy 
zenebejátszás máris indulhat! Az online 
órák után online értekezlet, online tanfo-
lyam (estére már zizeg a fejem a sok ké-
pernyőtől!). Vannak újabb felületek. Hű, ez 
is milyen klassz! De nem. Nem kérhetem 
a szülőket ismét arra, hogy regisztrálják 
erre is a gyereküket… Erre a kis időre nem 
érdemes. Ugye, tényleg nem?

Zenepedagógus szemmel
A 2019-es évhez hasonlóan idén is sor 

került átmenetileg az iskolák kényszerű 
bezárására. Ez számunkra – zenetanárok 
számára – azt jelenti, hogy a ránk bízott 
gyerekek zenei képzését a lehető leghaté-
konyabb módon igyekezzünk átültetni a 
digitális térbe, ami nem egyszerű feladat, 
hiszen egy alapvetően a személyes kon-
taktusra épülő tevékenységet kell digitális 
formába önteni. Amíg az iskolában meg-

Oktatás
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tartott ún. kontaktórán könnyedén lehet 
kontrollálni – és ha szükséges, javítani – a 
test- és hangszertartást, a kezek pozícióját, 
addig ez a digitális órán már korántsem 
egyszerű. Nem is beszélve a megszólaló 
hang minőségéről, ami egy fúvós hangszer 
esetében a legfontosabb tényezők egyike. 
Ha minden technikai feltétel adott – gyors 
adatátvitel, megfelelő eszköz, esetleg egy 
külön mikrofon, ami azért nem áll ren-
delkezésre minden háztartásban és nem 
is várható el –, akkor is lehet komolyabb 
eltérés a ténylegesen megszólaló és a ná-
lunk „befutó” hang között. Amiben viszont 
nincs különbség a két tanítási formát ille-
tően: hang-, vagy ritmushibát kiszűrni épp’ 
olyan könnyen lehet, mint a kontaktórán, 
egy-egy rosszul begyakorolt ritmikai elem 
javítása vehet esetleg több időt igénybe. 
Haladó, már hosszabb ideje tanuló növen-
dékek esetében az összetettebb dolgok, 
mint pl. a helyes artikuláció, agogika, vagy 
a zenei kifejezésmód fejlesztésekor már 
bizony komoly korlátokba ütközünk. Mi-
nél magasabb szinten van zeneileg, tech-
nikailag a növendék, annál jobban kötnek 
gúzsba minket a digitális oktatás korlátai.

Eddig elsősorban arról esett szó, hogy 
mit tudunk a gyerekeknek ebben a szá-
munkra is szokatlan helyzetben tanítani, 
pedig legalább ilyen fontos az, hogy miként 
adjuk át nekik az órai anyagot. Alsó tago-
zatos gyerekek esetében néha még normál 
iskolai keretek között is komoly kihívás 
fenntartani a figyelmüket, érdeklődésüket, 
a motivációt. Az oktatás hatékonyságát 
jelentősen növelhetjük azzal, ha nagyobb 
hangsúlyt helyezünk a tanítás interaktív 
jellegére. Például kétszólamú darabokat 
azonos időben ugyan nem tudunk játsza-
ni, de ugyanazt a dallamot ütemenként 
váltva igen. Fontos, hogy beszéltessük és 
meg is hallgassuk őket. Ha azt érzik, hogy 
megkapják tőlünk ugyanazt a figyelmet, 

törődést és támogatást, mint amit az isko-
la falai között igyekszünk megadni nekik, 
akkor elértük a célunkat. 

Valószínűleg nincs zenepedagógus, aki 
előnyben részesítené a digitális zenei ok-
tatást a személyes, élő órákkal szemben. 
Viszont a gyerekek gyorsan alkalmazkod-
nak, és ha látják rajtunk a meggyőződést, 
hogy zenélni minden körülmények között 
jó dolog, ez rájuk is hamar átragad. Így a le-
hető legkisebb zökkenőként élhetjük meg 
az online oktatás időszakát és térhetünk 
vissza az iskolák falai közé, hogy újra át-
adhassuk magunkat az együtt, egy időben 
történő zenélés örömeinek.

Tanulói szemmel

Ti is szeretitek az iskolát? Én igen, mert 
vicces és izgalmas. Különösen ezt az is-
kolát szeretem. A ,,zöld” iskolát.  Legjob-
ban persze a covid előtti sulit szerettem. 
Higgyétek el, kicsit sem könnyű maszk-
ban tanulni, dolgozatot írni! Kicsit sem 
egyszerű elkerülni másokat a folyosón, 
az udvaron, a dombon. Kicsit sem jó úgy 
rámosolyogni a barátaidra, hogy 
ők azt a maszk alatt nem látják. 
Mire valamelyest hozzászoktunk, 
kihirdették, hogy megint lezár-
ják az iskolákat, és online oktatás 
lesz.  Az otthon tanulás persze sok 
szempontból kényelmesebb és sza-
badabb, de hiányoznak a cimborák, 
akikkel olyan sokat nevetünk; az 
osztálytársak, akik néha az ember 
idegeire mennek. Bármennyire 
igyekeznek is a ,,virtuális” tanárok, 
az igaziakat nem tudják pótolni.  

Jó lenne, ha mihamarabb rende-
ződne  a vírushelyzet, és vissza-
kapnánk azt az iskolát, ami mind-
annyiunk második otthona.

Német nyelvű 
versmondó verseny 
rendkívüli formában 

Idén sem maradhatott el az iskola hagyo-
mányos német nyelvű versmondó verse-
nye, bár már lehetett sejteni, hogy a járvány 
miatt a további fordulókat nem tartják meg. 
Az iskola sem rendezhetett megszokott 
versenyt, ezért a 44 elszánt jelentkező a 
könyvtárszobában – közönség nélkül – állt 
kamera elé. A legtöbb jelentkező bátor el-
sőseink közül került ki, akik a furcsa körül-
mények ellenére lelkesen szavaltak. A fel-
vételeket eljuttattuk a Német Nemzetiségi 
Önkormányzatnak. A zsűri tagjai, Perlinger 
Györgyi és Horváth Kornélia értékelték a 
produkciókat.

1.osztály 

I. Fekete-Káró Szonja 1.a
Fazekas Bernadett 1.a
II. Molnár Marvin 1.b

Kosztyó Blanka 1.b
III. Buda Gréta 1.b

Galgóczi Jázmin 1.a

2.osztály 
I. Bajkó Panna 2.a
II. Kiss Rafael 2.b

Tordai Örs 2.a
Szilágyi Zita 2.a

III. Mészáros Molli 2.b
Szentesi Anett 2.b

3.osztály 
I. Lázár Bálint 3.b

II. Bognár Dávid 3.a
III. Kovács Kristóf 3.a
Zombori Erzsébet 3.a

4.osztály 
I. Zombori András 4.a

5.osztály 
I. Bényi Gizella 5.b
Bognár Dóra 5.b

Első helyezettek

Bittó Mirabel 6. osztályos tanuló rajza egy napjáról
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NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE

Falunkban több évtizede működik a 
Nagycsaládosok Országos Egyesületé-
nek (NOE) a helyi szervezete. Az idei 
évtől én (Antal-Kővári Vera) vettem 
át a helyi szervezet működtetését. A 
tavalyi évben is sok mindenben pró-
báltuk segíteni tagjainkat az állandó 
NOE-kedvezményeken kívül (pl. vita-
mincsomagok, tisztítószercsomagok, 
könyvcsomagok, gyökeres fenyőfa, 
illetve az egyesület kapott egy befő-
zőautomatát). Sajnos az elmúlt év nem 
segített a személyes találkozóknak, de 
remélem, hogy az idén már több le-
hetőségünk lesz rá. Szeretnénk közös 
kirándulásokat, városlátogatásokat, 
közös befőzőnapokat szervezni tagja-
iknak, aktív részesei lenni falunk kö-
zösségének is. 
Tagjaink között szívesen látunk más 
nagycsaládosokat, legyünk minél töb-
ben, hiszen nagycsaládosként nem 
mindig könnyű, de együtt bármi sike-
rülhet. Bővebb tájékoztatást az alábbi 
email címen lehet kérni: veronyka86@
gmail.com

Antal-Kővári Vera
GYŰJTÉS ÉS ÉLELMISZER-VÁSÁRLÁS 
RÁSZORULÓKNAK

Örömteli és reménykeltő az összefo-
gás, ami a covid első hulláma óta tart 
a faluban a rászorultak megsegítésé-
ért. A 2097 Csoport Egyesület online 
adománygyűtéséhez csatlakozók, a 
VeddEgyütt vásárok közösségi juta-
lékai és Csató Ricsi tojásadományai 
biztos alapot teremtettek nem csak a 
húsvéti nagybevásárláshoz, amelyből 
11 család részesült, hanem  a továb-
biakban egy élelmiszeralap létrehozá-
sához is. A bevásárlásban önkéntesek, 
míg a szétosztásban a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat búcsúzó veze-
tője, Ludasi Éva és kolléganője, Raffai 
Erzsike segítettek.

2097.hu/koronavirus-adomanygyujtes
2097 Csoport Egyesület 
73612102-10212408-00000000 
Közleménybe: adomány rászorulók-
nak Covid-19

Nevelős-Forgács Ildima

MOSOLYCSALOGATÓ BÖLCS BAGOLY, AVAGY 
CIVIL ÖSSZEFOGÁS A KÜLTERÜLETEN

Húsvét idején öröm volt látni, hogy a 
Panoráma utca és a Kövesbérci utca sar-
kán meg-megállnak az erre bandukoló 
turisták, és egymás után veszik elő tele-
fonjaikat, hogy megörökítsék az önkor-
mányzati hirdetőtábla alatti kedves kis 
közösségi alkotást. 
Mert azzá fejlődött! Még a tavasz elején 
összefogtak a „dombon” élő lakók közül 
többen, hogy a hirdetőtábla alatti kis 
füves-földes terület ne maradjon olyan 
csúf, amilyen eddig volt, hanem – ha már 
eljött a tavasz –, akkor legyen virágos, 
zöldellő! Így a színes árvácskák elülteté-
sével valóban sokkal szebb is, gondozot-
tabb lett ez a földszelet. Húsvét alkalmá-

ból pedig tovább csinosították: lett földet 
kaparó kis nyuszi, lett egy fából faragott 
bölcs bagoly is! És ez a kompozíció nyer-
te el igazán az erdei ösvény felé haladók 
tetszését, és csalt kedves mosolyt az ar-
cukra.
Nos, ráfért már ez a szépítés e kör-
nyezetre! Hiszen eddig jóformán csak 
a  Panoráma utca két oldalára elszórt 
kisebb-nagyobb szemeteszsákok mi-
att bosszankodtak a helyiek, amelyek 
közvetve bizony rontották e külső-tele-
pülésrész presztízsét. Viszont ez a min-
denkinek kedves, mindenki által óvott 

Küldjék be Önök is, hogy miken dolgoznak éppen: kommunikacio@pilisborosjeno.hu

fotó: Kiss Ildikó

fotó: Nevelős-Forgács Ildima

Civilek
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közösségi alkotás, ha csak kis mértékben 
is, de jó hírét kelti a lakóterületnek.

Kiss Ildikó

PILISBOROSJENŐI ÖNKÉNTES 
TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI

Március 21-én kettő is érkezett, de nem 
a katasztrófavédelemtől, hanem a 10-es 
út közbiztonsági csoport kért segítséget 
eltűnt személy kereséséhez. Először 14 
órakor Pilisvörösvárra, majd 20 órakor 
Budakeszire. Az első esetben, a kiérke-
zésünkig meglett a keresett személy, a 
második esetben éjfélig folytattuk a ke-
resést, a keresett személyt pedig a ren-
dőrség találta meg épségben a hajnali 
órákban. Ezután 28-án az ismételten a 
patakba ömlő szennyvíz miatt vonul-
tunk ki, ahol a katasztrófavédelem mobil 
laborja vett mintát, illetve a szennyvízte-
lep szakemberei beavatkozásával meg-
szűnt a beömlés. Márciusi 30-án a 10-es 
út ürömi szakaszán keletkezett fáklya-
tűzhöz vonultunk (megnyílt gázvezeték 
égett), itt a fővárosi hivatásos tűzoltók-
nak nyújtottunk segítséget. Április 3-án 
a pilisborosjenői szőlős felett gyulladt ki 

az erdő körülbelül 30 négyzetméteren, 
amit a békásmegyeri hivatásos tűzoltók-
kal együtt hamar sikerült megfékeznünk. 
Ezután április 7-én este – a hírekekben 
is szereplő – szentendrei áruháztűz-
höz hívtak minket segítséget nyújtani. 
Mindkét gépjárműfecskendőnkre nagy 
szükség volt, mert főképpen vízszállítási 
feladatot láttunk el, és a posta automata 
kármentesítésénél végeztünk szolgála-

tot. Legutóbb pedig április 17-én a ró-
kahegyi kőfejtőhöz vonultunk, ahol egy 
szalonnasütés tüze bizonyult túl meg-
fékezhetetlennek. Itt önállóan avatkoz-
tunk be, és kis idővel az érkezés után el 
is oltottuk a tüzet.
Ezek mellett egyesületünk március 30-
án közzétette a Jerusalema kihívásra ké-
szített táncos videóját, amit a tűzoltóság 
bemutatására, az emberek felvidítására 
és a remény fenntartására készítettünk. 
A videó népszerűsége már az első nap 
meghaladta minden várakozásunkat, 
miután – a reálist célt valahova 500 és 
5000 megtekintés közé lőttük be – lap-
zártakor ez a szám 232055 volt. Nem 
kis meglepetésünkre a megjelenést kö-
vető napokban először az M2 Petőfi TV 
egyik szerkesztője keresett meg minket, 
így lehetőségünk nyílt szerepelni az Én 
vagyok itt! című műsorban, majd a Duna 
TV az Önkéntesség évére készített Ön-
kéntesek című sorozatuk 4. epizódjában 
mutatták be az életünket.

Czöndör Ádám
A szentendrei mentés fotójából készített grafi-
ka Szládik-Gégény Mónika műve

2097 CSOPORT EGYESÜLET HÍREI
A járványhelyzet ellenére a 2097 Cso-
port Egyesület önkéntesei továbbra is 
aktívak. Az Egyesület kétmillió forint ösz-
szegű pályázatot nyert a “Tisztítsuk meg 
az országot!” elnevezésű kiíráson, mely-
nek keretében megtisztul a veszélyes 
és egyéb hulladékoktól a Mózer-árok, a 
Malomdűlő valamint a Téglagyár közöt-
ti szakasz. A megtisztított területekre 

az önkormányzat kamerákat biztosít 
annak érdekében, hogy a tisztaság meg 
is maradjon. A szemétszedés Budahelyi 
Dalma szervezői segítségével 20-30 ön-
kéntessel, a projekt Gedeon Tímea, Lé-
vay Ákos és Kiss Ildikó koordinálásával 
valósul meg. 
Egy másik, környezetünket szépítő pro-
jekt keretében - Zádor István koordiná-
lásával - az egyesület önkéntesei újabb 
közterületet, a Szent Donáth utca, Rózsa 
utca és a Szőlő utca találkozásánál lévő 
háromszög terecskét újítják meg. Az el-
készült tájépítészeti tervek alapján tám-
fal, lépcső és új szegély épül, a megújult 
terület növényekkel lesz beültetve. 
Az egyesület önkéntesei - Köles Gabriel-
la koordinálásával - segítettek továbbá 
az önkormányzat számára összegyűjteni 
a Facebookon és a falubeli levelező listá-
kon a parkolási probléma témakörében 
fellelhető lakossági véleményeket, ötle-
teket, megoldási javaslatokat. A cél az, 
hogy a falu lakosságának véleménye és 
elképzelései figyelembe vételével szü-
lessenek meg a mindennapjainkat meg-
határozó döntések. 
Reméljük, hogy a javuló járványhelyzet-
re való tekintettel a lassan hagyomány-
nyá váló B52 Jazzfeszt rendezvényünket 
idén harmadik alkalommal lehetősé-
günk lesz megrendezni. A szervezésben 
jelentős számú önkéntes vesz részt, a 
projekt koordinátorai Madaras Zoltán, 
Szűcs András és Buzás István. A rendez-
vény helyszíne idén is a Mandelbrot pék-
ség udvara lesz.
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Civil szervezetek 
2021. évi támogatása 

A megítélt összegek és a döntés szempontjai

Az önkormányzat a 2021. évi költségve-
tésében összesen 10 440 000 Ft támoga-
tási keretet különített el az önszervező-
dő közösségek és civil kezdeményezések 
támogatására. A benyújtott 11 pályázat 
támogatásáról a humán bizottság által 
előkészített és a képviselő-testület ál-
tal véleményezett javaslat alapján szü-
letett meg az a polgármesteri döntés 
(24/2022. (IV. 22.) határozat), amelynek 
alapján 9 369 155 Ft támogatásban ré-
szesültek a civil csoportok.
A beérkezett pályázatok elbírálása a ko-
rábbi évhez hasonlóan az önszerveződő 
közösségek támogatásáról szóló ren-
deletben rögzített szempontok alapján 

történt. A pályázatok többségét kate-
góriákba soroltuk, amelyeket egyforma 
mértékben javasoltunk támogatni. En-
nek értelmében például külön kategóri-
ába kerültek a sok falubeli lakost elérő 
csoportok rendszeres programjai, és 
külön kategóriába az egyszeri rendezvé-
nyek. Szempont volt, hogy egy szervezet 
mekkora taglétszámmal működik, meny-
nyire nyitott a falubeliek számára, tevé-
kenységével önkormányzati feladatot 
vállal-e át.

Fontos kiemelni, hogy a civil szerve-
zeteket konkrét célok megvalósításában 
támogatja az önkormányzat, és kizárólag 
abban az esetben ítéli meg a támogatást, 
amennyiben az adott szervezet az előző 
évi támogatással teljeskörűen elszámolt.

A 2021. évi támogatott pályázatokat a 
fenti táblázat tartalmazza.

Bozsódi Borbála 
Humán Bizottság elnöke

 
Szervezet Igényelt támogatás 

célja

2021. évi 
igényelt 

támogatás 
(Ft)

2021. évi 
megítélt 

támogatás 
(Ft) 

1.
Pilisborosjenő 

Weindorf Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület

Működés, 135 éves 
évforduló rendezvény, 

emléktábla avatás
3 400 000 2 500 000

2. Pilisborosjenői 
Óvodáért Alapítvány

Légtisztító 
berendezések 859 155 849 155

3.
Deutschklub 

Pilisborosjenő 
Weindorf Egyesület

Hagyományőrző 
programok, fellépések 680 000 380 000

4. 2097 Csoport 
Egyesület

B52 Jazzfeszt, közterek 
zöldítése 500 000 450 000

5.
Pilisborosjenői 

Utánpótlás Sport Club 
Egyesület

Focibajnokságok, Jenői 
Kupa 750 000 380 000

6. Pilisborosjenői 
Polgárőr Egyesület

Működés, építési 
beruházás, gépjármű 

csere
2 600 000 2 500 000

7. Nebuló Alapítvány Eszközök, 
rendezvények 1 200 000 1 100 000

8.
Üröm-Pilisborosjenő 

Református 
Társegyházközség

Programok, imaház 
felújítás, országzászló 

állítás
6 900 000 380 000

9. FesztiVár Ifjúsági fesztivál 300 000 200 000

10. Nyugdíjas klub Programok, kézműves 
eszközök, kirándulás 425 000 380 000

11.
A Pilisborosjenői 

Kerekes 
Táncegyüttesért 

Alapítvány

20 éves a Kerekes 
Táncegyüttes 300 000 250 000

 Összesen  17 914 155 9 369 155

Humán Bizottság
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Könyvtár

Varsányi Zsuzsa: RádiJóztam
Idén Aranytoll-életműdíjjal tüntették 
ki a falunkban élő Varsányi Zsuzsa rá-
dióst, újságírót. Az elismerésért szív-
ből gratulálunk! Zsuzsa könyve már 
könyvtárunkból is kölcsönözhető.
„Olvassa mindenki, aki kíváncsi, hogy 
miért hord kockás inget a világhírű 
zongoraművész, hogyan harapott meg 
az éneklő juhász, ki az a Béla, aki ko-
pog az ablakon, hogyan nem lettem 
III/III-as, miért sírt a futballbíró és 
még sok-sok érdekes történetre. Garantáltan jól fog szóra-
kozni. És közben bepillanthat a rádiózás titkaiba, ráadásként 
pedig megismerkedhet velem.” (Varsányi Zsuzsa)

M. Amos Clifford: Erdőfürdőzés
„Mindannyian erdőt hordozunk magunk-
ban. Egy erdőt, amely a bensőnkben a vi-
lág nagy vadonjait tükrözi. Ez a könyv egy 
meghívás: engedjük, hogy a belső és a kül-
ső erdők találkozzanak.”

Peter Wohlleben: 
A természet jelbeszéde
„Kertészkedő hangyák, liftező ölyvek, virá-
gillat és jégeső.” A szerző abban segít ben-
nünket, hogy meglássuk azokat a jeleket, 
amelyeket a szél, a felhők, a növények és az 
állatok adnak le, hogy minden érzékszer-
vünkkel megtapasztalhassunk a körülöt-
tünk lévő természetet.

Bérczes László két beszélgetőkönyvét 
vásároltuk meg. Egyikben Törőcsik Ma-
rit, a másikban Cseh Tamást szólaltatja 
meg. Beszélgetnek, sört pattintanak és 
örülnek, hogy süt a Nap.

Bereményi Géza: Magyar Copperfield
„Bereményi önéletírásában sorra veszi 
és ragyogó portrékban örökíti meg éle-
te első huszonöt évének meghatározó 
figuráit és találkozásait. A szellemes 
anekdotákban bővelkedő regény a 20. 
századi magyar történelem krónikája 
emberközelből, és egy érzékeny művész 
vallomása.”

Újdonságok 
a könyvtárban

Könyvtári hírek
Kedves Olvasók! 

Szeretnénk minél jobban a 
helyi igényekhez igazítani a 
könyvtár kínálatát, ezért ké-
rünk minden könyvtárláto-

gató, könyvet szerető, olvasó 
társunkat, hogy ossza meg 
velünk azoknak a könyveknek 
a címét, amelyeket szívesen 
kölcsönözne a könyvtárból. 
Köszönettel fogadjuk a témá-
ra, műfajra, szerzőre vonatko-
zó javaslataikat is. 

Havonta gyarapítjuk állo-
mányunkat új könyvekkel, 
amelyek jegyzékét egyelőre a 
Facebook oldalunkon (Műve-
lődési Ház és Könyvtár Pilis-
borosjenő) tekinthetik meg. 

Megkezdtük az eddigi köny-
vadományok feldolgozását. 

Brinza Krisztina egy polcnyi, 
különböző korosztályoknak 
szóló gyermekkönyvet aján-
dékozott könyvtárunknak, 
melyet ezúton is hálásan kö-
szönünk.

A könyvtár még bizonytalan 
ideig zárva tart, de továbbra is 
lehetőség van könyvek köl-
csönzésére.

Igényeiket kérjük megadni 
a konyvtar@pilisborosjeno.
hu címen. Telefonos elérhe-
tőség: 06 26 336 028/130 m. 
vagy +36 30 596 7573.  

A könyveket a művelődé-
si ház ajtajában előzetesen 
megbeszélt időpontban lehet 
átvenni vagy kérésre – idősek 
és betegek részére – házhoz 
visszük.

Terveink szerint a könyvtár június 1-től újra látogatható  |  fotó: Pongrátz Anita
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„Próbáld derűs nyugalom-
mal kiböjtölni a tavaszt” 

„El kell fogadnod a szívedben zajló változásokat, éppúgy, ahogy elfogadod az 
évszakok váltakozását is. S ha egyszer szívedbe költözik a tél, próbáld derűs 

nyugalommal kiböjtölni a tavaszt.” (Ernest Hemingway)

Remélem, hogy mire ez az újság az olvasók 
kezébe kerül – ha óvatosan is, de – kicsit 
kinyílik a világ számunkra, újra személyes 
találkozásokkal ápolhatjuk a kapcsolatain-
kat, töltődhetünk fel egy fárasztó nap után. 

Úgy gondolom, igazán kiböjtöltük ezt a 
vírushelyzet teremtette időszakot az el-

múlt hónapokban. Ezalatt a háttérben töb-
ben is próbáltak örömet szerezni. 

Hálás vagyok Antal-Kővári Verának, aki 
megszervezte a Tavaszi Kincskeresést, 
amelyben mi is részt vehettünk. Ez a re-
mek kezdeményezés – akár az adventi 
ablakdíszítő naptár – közös és különleges 
családi kikapcsolódásra adott lehetőséget 
azoknak, akik éltek vele.

Köszönet a Nyugdíjas klub kifogyhatat-
lan ötleteiért. A Tojásfa és az önkormány-
zat előtti kút tetején elrendezett bájos 
nyuszicsalád sokunk szívét megmelen-
gette. A horgolásokat Schrauf Sándorné 
Jutkának, Bujdosó Imréné Marikának, 
Mihály Ferencné Zsuzsinak, Varga Gézáné 
Marikának, a kútdíszítést Komlós Tibor-
né Erzsikének, Kmetz Józsefné Klárinak, 
Nagy Jánosné Krisztinek köszönhetjük. A 
dekoráció elrendezésében Varga Kati és 
Komlós Tibor segített. A virágokat Fekete 
Éva ajánlotta fel, a szalmát Varasdy Vikto-
réktól, a lovardából kaptuk. A buszmegál-
lóinkat Rafai Józsefné Erzsike, Révész Ár-
pádné Marika, Kovács Györgyné Marika és 
a környék lakói díszítették. 

A húsvéti nagyhét előtti SétálÓRA úti-
célja a Kálvária, a Kevélyhegyi Tanösvény 
egyik állomása volt. A séta során kicsit 

elcsendesedtünk, és a Kálvária stációit jár-
tuk végig Jelenits István, piarista szerzetes, 
teológus, tanár elmélkedését követve. A 

A Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár hírei

Művház
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Vendel-hegy csúcsán Szabó T. Anna: Az ég 
zsoltára c. versét hallgattuk meg.

Az április 11-i Költészet napját egy kö-
zös versmondással ünnepeltük. Kosztolá-
nyi Dezső: A játék c. költeményét az önkor-
mányzat, a Mesevölgy Óvoda, a Tökmag 
Családi Bölcsőde és a ViProdukció munka-
társai szavalták el.  A video megtekinthető 
Facebook oldalunkon.

Április 22-én, a Föld napján a Faluház 
leendő patakparti kiskertjében tevé-
kenykedtünk. Több zsáknyi avart gereb-
lyéztünk össze, lenyírtuk a füvet és a kis 
veteményes is megújult. A nefelejcsek és 
ibolyák teljes szépségükben pompázhat-
nak már. A segítséget és a kitartó munkát 
köszönöm a Falugondnokság munka-
társainak, Rozgonyi Juditnak és Huszti 
Zoltánnak, Becker Norbert református 
tiszteletesnek, Kis Andrásnak, Ágoston 
Bernadettnek és munkatársaimnak: Da-
rabos Eszternek, Nagy Krisztinek és Pong-
rátz Anitának.

Nyitásra várva

Harmadik ablakos kiállításunk 
címe :„SEGÍTŐINK”

A képeket Kovács Györgyné fes-
tette, a hímzésekkel – személyes 
benyomásaink alapján – mi kere-
kítettük ki a látnivalót. A kiállítás 
május végéig tekinthető meg a mű-
velődési ház parkolóra néző nagyter-
mének ablakaiban. 

Íme egy rövid bemutatkozás, ha valaki 
nem ismerné Irénkét személyesen:

„Kovács Györgyné vagyok, 33 eszten-
deje élek Pilisborosjenőn. Sok évi munka 
után vágytam olyan tevékenységre, ami 
szabaddá teszi a lelkem. Nyugdíjas éveim 
kezdetétől, kb. 15 éve festek. Ebből 10 évig 
tanultam a Döbröntei Zoltán festőművész 
által vezetett Napút Művészeti Akadémia 
növendékeként. Új kapukat nyitott a lel-
kemben. A mostani időkben a gyógyító szí-
nek világa, az érzelmi töltése foglalkoztat, 
ennek alkalmazásával születtek képeim. 
Például az erő, az energia narancsban, a 
lélek a fehér és kékeslila színben mutat-
kozik meg. A sok stressz, a félelem, mely 
ránk szakad, segítség után kiált. Ezen az 
érzelmi indíttatáson elindulva készültek el 
olajfestményeim. Igyekeztem bemutatni, 
hogy környezetünkben ilyen sok formában 
találhatunk vigaszra. Festményeimet tele 
érzelmeimmel, tudásommal és gyógyító 
szándékkal készítettem.”

A képek a kiállítás végén megvásárolha-
tók. Irányár: 25.000 Ft

Érdeklődni az alábbi telefonszámon tud-
nak: +36309739706

A felajánlott hímzőrámákat köszönjük 
Vízhányó Anikónak, M. Kútvölgyi Eszter-
nek, Sziklai Mártának, Királyné Váradi Va-
lériának és Marton Ferencnek.

 Jelenleg nem tudjuk, hogy mikor oldják 
fel a ránk vonatkozó korlátozásokat, ezért 
csak terveinket tudjuk megosztani. 

 

Májusi programterv
 
május 12, 19, 26 11h
SétálÓRA úti célok: Panoráma út, Mur-

vabánya, madárnevű utcák felfedezése

május 8. szombat 15–18 óra
Madarak és fák napjára készülve madá-

rodú barkácsolásra invitáljuk az érdek-
lődőket Takáts Árpád fafaragó művész 
kertjébe, aki szakmai irányításával segíti a 
közös munkát. Helyszín: Ady E. u. 13. Re-
gisztráció szükséges!

Ezalkalomból szeretnénk azt is felderí-
teni, hogy vajon hány Madárbarát Kert van 
Pilisborosjenőn. Várjuk azoknak a kerttu-
lajdonosoknak a jelentkezését, akik már 
rendelkeznek ezzel a címmel.  Örülnénk, 
ha megosztanák velünk képekben a már 
megvalósult madáritató ötleteiket is

május 29. szombat
Gyereknap (a lehetőségekhez alkal-

mazkodva). A részletekről később adunk 
tájékoztatást. A természetbe – akár csa-
ládi kirándulás részeként – tervezzük 
ezt a programot. Önkéntesek segítségé-
re is számítunk, jelentkezésüket előre is 
köszönjük.

Amint lehetséges, fokozatosan indít-
juk a már megszokott, kedvelt tanfo-
lyamokat. Alig várjuk, hogy a Kerekes 
Táncegyüttes végre megtarthassa az idei 
év első jóhangulatú táncházát. A Jenői 
Kockavetők is készen állnak, hogy újra 
beindítsák a Társasjáték Klubot. 

A nyári programok még alakulóban 
vannak, figyeljék a hirdetéseket!

Kövessenek bennünket a Művelő-
dési Ház és Könyvtár Pilisborosje-
nő Facebook oldalán, mert egyelőre 
szinte ez az egyetlen lehetőségünk a 
kommunikációra. Bátran keressenek 
ötleteikkel, javaslataikkal, a programok-
kal kapcsolatos kérdéseikkel! 

muvelodesihaz@pilisborosjeno.hu   
06 26 336 028/130 m. vagy 

+36 30 596 7573.

Továbbra is vigyázzunk ma-
gunkra és egymásra. Óvatosan, de 
nyissunk egymás felé!                                                                                         

                                                                                       
Fiala Krisztina

 fotók: Pongrátz Anita

Kovács Györgyné
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Hírek röviden
GYÁSZJELENTÉS

Mély fájdalommal tudatjuk a pilisbo-
rosjenőiekkel, hogy Szollár György, aki 
2017. augusztus 21-től volt települé-
sünk közterület-felügyelő köztisztvi-
selője, 2021. április 4-én, életének 61. 
évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Munkatársunkat a polgármesteri hiva-
tal saját halottjának tekinti. A temeté-
sen a falu lakosai akkor tudnak részt 
venni, ha addigra feloldják a temeté-
seken résztvevők létszámkorlátozását, 
vagy ha oltási igazolvánnyal rendelke-
zők számára eltörlik ezt a megkötést.

APRÓSÁGOK, MELYEK NAGYOT  
JAVÍTANAK A KÖZÉRZETEN

A gondnokság munkatársainak kö-
szönhetően lépcső készült az ATM-
hez, a körzeti megbízott irodájához, és 

bevakolták a kút külsejét is. A Csonka 
Írisz szakmai irányításával elültetett 
50 tulipán is lapzártára nyílt ki.

KÚRIA ÍTÉLETE 

Az önkormányzati vezetés átvételekor 
már folyamatban volt Soltész János tu-
lajdonos pere, melyben másodfokon 
is megítéltek 17 millió forint értékű 
kártérítést az elvont építési jogokért 
cserébe, és melyet már ki is kellett fi-
zettünk 2020. decemberében. Mivel 
kötelességünk minden jogi lehetőség-
gel élni, ezért jogorvoslatra terjesztet-
tük fel az ítéletet a legmagasabb fokra, 
a Kúriához, ahol visszautasították ké-
relmünket.

HÉSZ MÓDOSÍTÁS

Az új HÉSZ módosítás a Fő utca és kör-
nyékének hagyományos beépítési mód-
jának megtartására, a két lakásos házak 
harmonikus kinézetének elősegítésére, a 
bővítmények maximális magasságának 
meghatározására és a keskeny vagy kis 
mélységű telkek beépítésére új szabá-
lyokat hozott, melyek 2021. május 15-én 
lépnek életbe. Részleteket a következő 
Hírmondóban és a honlapon találnak: 
pilisborosjeno.hu.

KOSSUTH TÉRI ÁTERESZ

Májusban megkezdődik a buszvégál-
lomásnál az áteresz rekonstrukciója. 
Nagy esőzések során a terület víz alatt 
áll és a környező házak pincéjét is elönti 
a víz. Ennek oka az, hogy a felszíni vízel-
vezető árok kapacitása a játszótér felől 
kisebb, mint amennyit elbírna a tér alat-

ti befogadó egység, ezért azt bővíteni 
szükséges. A tervek és a költségvetés el-
készült, lapzártakor az ajánlattételi fel-
hívás ment ki. Ha a beérkező ajánlatok 
közül megtörténik a nyertes kiválasztá-
sa, majd megkezdődhet a kivitelezés. 

MÉGSEM KELL TOVÁBBI 180 NAPOT 
VÁRAKOZNIA A TORNATEREMNEK 

Kitolták annak a rendeletnek a határ-
idejét, amely miatt a kivitelezőnek (HC 
Építő Kft.) megújuló energia hasznosí-
tásra vonatkozó, kötelező arány- és ener-
giahatékonysági célszámok betartására, 
technológiai előírásokra kellett várnia az 
építkezést felügyelő BMSK Beruházási, 
Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési 
és Közbeszerzési Zrt.-től. A tornaterem 
használatba vétele így az eredeti tervek-
hez közeli, ősz közepi időpontban lesz 
lehetséges.

KÖZÉTKEZTETÉSI HÍREK

Elindult az iskola online ebédbefizetés 
programja, mely annak ellenére jól de-
bütált, hogy utolsó pillanatban derült 
ki, hogy csak az alsósok mehetnek is-
kolába április 19-től.
72 milliós fejlesztésre adtunk be pályá-
zatot, melynek keretében modernizál-
ni szeretnénk az óvoda konyháját. Ha 
nyer a pályázat, akkor a főzőkapacitás 
is kibővítjük.

MEGKEZDŐDNEK A MUNKÁLATOK A 
BOR UTCÁBAN

A Bor utca felületének javítása június 30-
ig fejeződik be a vis major keretből, ehhez 
május hónapban a DMRV kicseréli az út 
alatt található, régi eternitcsöveket. Meg-
állapodásunk szerint minden útfelújítás 

Mozaik

30



hírmondó

Mozaik

előtt megtörténik ez a munkafolyamat, 
hogy a csőtörések miatt ne kelljen a közel-
jövőben az új utakat felbontani. Köszönjük 
az utcában lakók türelmét és megértését.

LAZARETH KÖZVILÁGÍTÁSA

Április utolsó hetében megkezdte Laza-
reth-en a közvilágítás kiépítését a kivi-
telezést elnyerő vállalkozás, a WG-Immo 
Kft. A cég a szerződéskötéstől (2021. 
február 23.) számított 150 napon belül 
vállalta a munka kivitelezését, vagyis jú-
liusban készülnek el vele legkésőbb.  Ezt 
követi majd a műszaki engedélyeztetés.

MTI SAJTÓKÖZLEMÉNY
Április 1-én sajtóközleményt adott ki Tö-
möri Balázs polgármester a településünkön 
a pandémia óta tapasztalható tömeges ki-
ránduló jelenlét miatt. Felhívta a figyelmet 
a falu több pontján elérhető parkolókra, a 
távolságtartásra és maszkviselésre (illetve, 
hogy ne kerüljön szemétként a természet-
be), az Egri váron és a Teve-sziklán kívüli 
látnivalókra, védett növényekre és az erdő-
járás szabályaira. A sajtóközleményt több 
más orgánumnak is elküldtük, többen át 
is vették, illetve ennek kapcsán a Pilisi Par-
kerdő szintén alternatív túraútvonalat tett 
fel az oldalára a látványosságok közé, a Du-
na-Ipoly Nemzeti Park videót készített arról, 
hogy hogyan viselkedjünk a természetben. 
A továbbiakban – a forgalomszabályozási 
fejlesztésekkel összehangolva – grafikus 
látványtérképek készítéséhez keresünk 
szakembert, melyek frekventált heyeken 
fogják a turistákat tájékoztatni a fentiekről.

VINCELLÉR UTCA

A lakosok évekkel ezelőtt megterveztet-
ték saját költségen az út felújítását. 2021. 

április 30-án megragadtuk a lehetőséget 
és 29.708.952 forint értékben pályázatot 
nyújtottunk be a Magyar Falu Programba 
a terv megvalósítására.

OLTÁSI INFORMÁCIÓK

Orvosaink 1200 főt oltottak be lapzártán-
kig, de ez nem fedi le az összes pilisboros-
jenői beoltottak számát, mivel sokakat más 
oltópontokon látnak el. Április utolsó heté-
ben vált lehetségessé az ország bármely ol-
tópontjára az online időpontfoglalás, ezért 
senkinek nem szükséges ezentúl a helybéli 
lehetőségekre várnia. Mindkét orvos sa-
ját betegeit oltja egyébként helyben és dr. 
Herczeg Lívia ennek már végére is ért.
Aki még nem regisztrált, itt teheti meg: 
vakcinainfo.gov.hu 
Online időpontfoglalás nem helyi, első ol-
tásra: eeszt.gov.hu

IFJÚSÁGI STRATÉGIA

Az Erzsébet Ifjúsági Alap által iIfjúsági 
stratégia készítésére kiírt Felhívás telepü-
lési vagy térségi szintű ifjúsági stratégiai 
dokumentumok elkészítéséhez szakmai/
módszertani tanácsadás igénybevételére c. 

pályázaton sikeresen indult településünk. 
Ennek keretében szakmai segítséget kapunk 
a helyi ifjúság igényeinek feltérképezéséhez, 
cselekvési terv kidolgozásához és konkrét 
programok megvalósításához. Megtörtént a 
kutatás konkrét céljainak meghatározására 
összehívott nyitóbeszélgetés, amelyen he-
lyi szereplőként részt vett Hangyel Orsolya 
és Jávor Csaba az általános iskola részéről, 
Molnár Margit az Ifi Klubtól, Molnár András 
a 2097 Csoport Egyesülettől és Bozsódi Bor-
bála az Önkormányzat részéről.

SZOCIÁLIS TÉRKÉP

Pilisborosjenő Község Önkormányzata alá-
írta a Szociális térkép elkészítéséről szóló 
szerződést a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Szociológiai Intézetének munka-
társaival. A helyi szociálpolitikai stratégia 
kialakításának egyik legfontosabb elő-
feltétele ugyanis, hogy pontos ismerete-
ink legyenek a helyben jellemző szociális 
problémákról és szükségletekről. A tavaszi 
előkészületek után várhatóan nyáron ér-
keznek a projektet vezető kutatók és szo-
ciológus hallgatók a településre felmérést 
készíteni, amelynek eredményeiről őszre 
várható az elkészült dokumentum.

Hirdetési méret Szélesség x magasság nettó + 27% ÁFA = 
bruttó

1/1 (A4 teljes oldal) 182x233 mm 40000 + 10800 = 50800 Ft

1/2 182 x 114 mm 20000 + 5400 = 25400 Ft

1/4 88,5 x 114 mm 10000 + 2700 = 12700 Ft

1/8 88,5 x 54,5 mm 5250 + 1415 = 6665 Ft

1/16 42 x 54,5 mm 2700 + 730 = 3430 Ft

Hirdetési lehetőség a 
Pilisborosjenői Hírmondóban

Hirdetésfelvétel: szerkesztoseg@pilisborosjeno.hu
Leadási határidő: minden hónap hetedikéig e-mailben egyeztetett formátumban.

Felelős kiadó: Pilisborosjenő Község Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal (2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.)
Kiadásért felelős személy: Tömöri Balázs polgármester
Főszerkesztő: Frivaldszky Bernadett 
Olvasószerkesztő: Raffai Ferenc
Korrektor: Erdélyi Zsuzsanna, Nevelős Zoltán, Várkonyi Ágota 
Tördelőszerkesztő: Kádár Viktor

Impresszum – Pilisborosjenői Hírmondó  Pilisborosjenő Község Önkormányzatának  kiadványa

Fotók (amennyiben külön nem jelezzük): Frivaldszky Bernadett, Kádár Viktor
Munkatárs: Antal-Kővári Veronika, Antonovits Bence, Boros Gábor, Bozsódi Borbála,  
Bubik Szabolcs, Buza Patrik, Czöndör Ádám, Darabos Eszter, Dienes Dóra, dr. György  
Péter, Duduschné Balogh Mária, Fiala Krisztina, Herbály Attila, Horváth Kornélia, Kiss Ildi-
kó, Komlós Tibor, Köles Gabriella, Lukács Linda, Nevelős-Forgács Ildima, Pongrátz Anita, 
Szabó Réka, Szabóné Kárpáti Klára, Szegedi Ferenc, Szirák Marina, Zádor István Nyomda: 
B32 Nyomda Kft.   Felelős vezető: Deák Kinga E-mail: szerkesztoseg@pilisborosjeno.hu
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Helyieknek, helyiekkel, 
helyben Pilisborosjenőn! 

A júniusi fesztiválon több ismerős arc is felbukkan majd, nem csak a közön-
ségben! Górcső alá vettük a helyi fellépőket, s bemutatunk néhány borosjenői 

kézművest és vendéglátót is, akikkel találkozhatunk a nyári eseményen.
 Ismerkedjenek meg velük önök is!

A június 18-20. között megrendezés-
re kerülő fesztivál első napján fújják a 
Rézeleje Fanfárosok. Repertoárjuk ge-
rincét a moldvai táncházi zene adja, de 
felcsendülnek dallamok egyéb magyar-
lakta területekről, vagy akár a Balkán 
távolabbi pontjairól is. Az ötfős zenekar 
tagjai közé tartozik a falubéli Antono-
vits Bence is, aki alt szaxofonon játszik. 
A szintén borosjenői Richter Ambrus 
öttagú jazzformációjával mutatkozik be 
a szombati napon. Az Ég Alatti 5 energi-
kus muzsikáját 2015 óta hallhatja a kö-
zönség. Műsoruk nagy része saját szer-
zeményekből áll, melyek stílusukban 
és lendületükben leginkább az 1960-as 
évek hard-bop és modális jazz muzsiká-
ját idézik, jellegükben mégis egyediek. 
Őket követi a színpadon a BEKVART, 
amely a Kaposvári Egyetemen végzett 
színészekből alakult. Ugyancsak színész 
a basszusgitáron játszó (és mellette 
éneklő) Keresztény Tamás is, akinek 
révén a zenekar a borosjenői kötődésű! 
A Szeláví! utolsó napján játszik Gordon 
Teodóra és Bánki Lénárd duója, akik 
azért ragadnak klarinétot és gitárt, hogy 

távoli és kevésbé távoli tájak zenéit hoz-
zák el nekünk, például moldvai, klezmer 
és balkán dallamokat. Őket követi a fesz-
tiválon Riba Gery fellépése, aki szintén 
Pilisborosjenőn nőtt fel, s a mai napig so-
kat jár vissza. Egy számot is írt PBJ Blues 
címmel, amit kedvenc feldolgozásaival 
és saját szerzeményeivel együtt mutat 
be a fesztiválon.

Helyben készített ínyencségek 
és kézműves termékek 

a fesztiválon

Jenőt és barátait boldoggá teszi, ha fi-
nom falatokat kóstolhat, jó borokat és 
ízletes söröket kortyolgathat, emellett, 
megszállottja az igényes, kézzel készített 
portékáknak. A Szeláví! elengedhetetlen 
része egy hamisítatlan kézművester-
mék- és gasztronómiai vásár, ahová a 
szintén helybeli ViProdukció Fesztivál-
iroda munkatársai pilisborosjenői, vagy 
a faluhoz közel álló térségek termelőit és 
vendéglátóit várják egy-egy kitelepülés-
sel. Aki már biztosan ott lesz, az a sokak 

által kedvelt Hajnali Sörfőzők helyi, ge-
rilla sörfőző csapata. A srácok célja, hogy 
felépítsenek szülőfalujukban egy főzdét, 
ahol minőségi kisüzemi söröket készíte-
nek és népszerűsítenek. Helyben készült 
péksüteményekkel és kávéval, valamint 
helyi kézműves termékekkel lesz jelen a 
fesztiválon a Mandelbrot Pékség, emel-
lett isteni pitékkel és szendvicsekkel ké-
szül a Symbiose csapata. A faluban élő 
és alkotó művészek között említhetjük 
például Csíkszentmihályi Rékát, aki 
eredendően textilművész, de saját mű-
helyében készít tűzzománc és fusing 
technikával létrehozott üvegtárgyakat 
is. Kert- és otthondekorációs kézműves 
termékeivel lesz jelen Sági Zsolt és Sá-
gi-Heller Orsolya családi vállalkozása, a 
HellO-home, a Kis-Kevély Söröző jó-
voltából pedig házi sült kolbászokat és 
leveseket kóstolhatnak majd a látogatók. 

 
A jelentkezőket május 15-ig vár-

ják a vásárba a szervezők, s ked-
vezményes bérleti díjat biztosíta-
nak a helyiek számára. Részletek:  
www.szelavifesztival.hu/vasar

Helyi kötődésű zenekarok a Szeláví! Fesztiválon

Program

32


