
Készült az iskola 100. évfordulójára rendezett kiállításra. 

Pilisborosjenői iskolák épületeinek 
története 
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100 éves az iskolánk épülete, és 

105 éves az oktatás az állami elemi 
népiskolánkban. 
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 Előzmények: 
 

Pilisborosjenőre és a környező falakba Üröm, Buda, Óbuda, Békásmegyer ófalu, 
Budakalász, Pomáz, Csobánka, Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Solymár, Nagykovácsi, 
stb  a törökök kiűzettetése után 1696-os évektől kezdve, de még II József uralkodása 
alatt is svábok telepedtek le.1946-ig tömb svábságban éltek, és nyelvüket is 
megtartották az 1946-os kitelepítésig, utána már csak szórvány svábságról 
beszélhetünk, és nyelvüket ma már csak az idősek beszélik. 

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából 

„Magyar nemzetiségi politika 

1844-ig Magyarország hivatalos nyelve a latin volt. 

1868-ban született meg a nemzetiségiek számára széles körű anyanyelvhasználatot 
biztosító nemzetiségi törvény, Eötvös József jóvoltából. Később ezt a törvényt a 
magyar kormányok nem tartották be teljes mértékben és az ország nemzetiségi 
politikáját egyre inkább a magyarosító törekvések jellemezték. Ez főként Bánffy 
Dezső politikáján érhető tetten, aki szorgalmazta a nem magyar nevet viselő 
helységnevek, illetve családnevek magyarosítását is. A helységneveknél később 
csak a hivatalos, vagyis magyar nevet lehetett használni. Az oktatás államosítására 
törekedtek, ahol a magyar nyelv és a magyar történelemszemlélet dominált.  

Az 1907-es Lex Apponyi (Apponyi-féle törvény) kimondta, hogy minden iskolában, 
attól függetlenül, hogy állami vagy sem, tanítani kell a magyar nyelvet.” azaz csak 
tantárgyként vezeti be a magyar nyelv oktatását „ 

Római Katolikus Elemi Iskola (1880-2014) 

1909-ig a római katolikus felekezeti iskolában folyt a tanítás német nyelven, gót 
betűkkel, két tanteremmel, nevelői szobával és kántortanítói lakással rendelkező 
épületben (Iskola utca 2/a.) Az iskola és a kántortanítói lakás 1880 körül épült.                                                                                                                                                                               

                      

Római Katolikus Iskola 1920-1930-as években. Képen Rosenbach Ferenc 
kántortanító Úr és tanulói láthatók 

Az oktatás I-III, IV-VI összevont osztályokban folyt. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1868
http://hu.wikipedia.org/wiki/E%C3%B6tv%C3%B6s_J%C3%B3zsef
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Lex_Apponyi&action=edit&redlink=1
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Az iskola épülete 2014 -ben 

1960-as évek közepén építtették be a volt felekezeti iskola épület egységébe az 
átalakított állami általános iskola ablakait  A felekezeti iskola épületét és telkét az 
első  önkormányzatunk visszaadta a Pilisborosjenői Római Katolikus 
Egyházközségnek.  

Egyház az épületet felújította, víz-csatorna hálózattal és központi fűtéssel látta el.  

Az önkormányzat az épületben Idősek Napközi Otthonát működtetett. 2000-ben 
helyhiány miatt két elsős osztály kezdte meg itt tanulmányait, mivel a főépületben 
folytak a bővítési munkálatok, iskolai menza is működött benne. Jelenleg a Jövő 
Jenő Alapítvány és a Családsegítő Szolgálat működik az épületben 

Állami elemi népiskola (1914-2014) 

Pilisborosjenőn Apponyi törvény előírása szerinti oktatás csak két évvel később 
kezdődőt meg 1909-ben 1907 helyett, iskolaépület hiányában először 
magánházaknál. 1909-1914 között Stampf, Wührl és Fischer házaknál. 

 373 hrsz-u telekből alakították ki az iskola telkét  

136 hrsz: Stampf ház, 143 hrsz: Fischer ház, 175 hrsz: Wührl a későbbi Balogh ház. 
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1914-re készült el az Állami Elemi Népiskola. Az iskola az alábbi helyiségekből állt: 
3db tanterem, 1db tanítói szoba, könyvtár, zsibongó. Az iskolaépülettel egybeépítve 
2 szobás tanítói lakás is készült. Fűtés vegyes tüzelésű kályhákkal, világítás függő 
petróleumlámpákkal történt. A WC-k (pottyantós) és a tüzelő tároló kint az iskola 
udvarán épültek meg. Kézmosási lehetőséget tanteremben elhelyezett állványos 
mosdótállal biztosították. Ivási lehetőség fedővel ellátott vizes vödörből biztosították. 
Padozata hajópadló olajbevonattal. A közös kutat a tanítói lakás udvarán ásták meg.  

Fennmaradt dátum nélküli tervek Somogyi Béla első igazgatónk aláírásával. 1db 
alaprajz és 3db homlokzat.  

Alaprajz 

      

és ami elkészült 
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A tervezett főhomlokzat 

 

És az elkészült iskola homlokzata egy képeslapról 

 

A Kós Károlyi stílus.  

Sajnos elveszett az átépítésekkel, a volt tanítói lakás még emlékeztet rá. 
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  Fent maradt még az iskola telkén lévő árok támfal építés tervei.(1 db helyszínrajz 
és 13 db szelvény) A támfal nem épült meg. A támfal rajzait Mende Valér (1886-

1918) okl. építész készítette 1913 szeptemberében. 

                      

    

 

Mende Valér a műegyetemi tanulmányai első évében már 1904-ben kapcsolatban 
került az ún. „Fiatalok csoportjával”  Kós Károllyal, Jánszky Bélával, Györgyi 
Dénessel, Zrumenczky Dezsővel… Az új iskola Kós Károly népi építészeti stílusában 
épült. Nagy ablakokkal világos tantermekkel, hatalmas tetőzettel.                                                    
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1925-ben vezették be a villanyt Pilisborosjenőn. Hogy az iskola mikor kapott 
villanyvilágítást pontos adat nincs rá, de a társ iskola 1928-as leltárában már 
szerepel villanylámpa. (szóhasználat: a leltárban így szerepel) 

 

1946-1948-as évek próbálkozásai után 1948-ban felekezeti iskolát beolvasztották az 
állami iskolába. Új oktatási rendszer lett bevezetve a 6 osztályos állami elemi 
népiskolából 8 osztályos állami általános iskola lett. (Az ország ált.iskolái tanterem 
hiányossá váltak) 

 

1962-ban az iskola épületét bővítették, emeletráépítéssel. A főfalakat megtartották, 
kivéve a zsibongó és a 3 db tanterem ablakos főfalait. Magyar törvények értelmében 
iskolát építeni csak tornateremmel együtt lehet, de 6 tantermes iskolánál nem volt 
kötelező. Az ország tele lett 6 tantermes iskolákkal. Községünk is így járt. Az 
iskolaépületben továbbra is maradt a kályhafűtés és az elektromos világítás. Az 
iskola a Szabadság utcai (ma Iskola utca) volt felekezeti iskolaépület 2 tantermével 
nyolc tantermes lett. 

 

 

1962 

A képen László András igazgató Úr látható 

1962 nyara, tetőszerkezet és a fafödém elbontása, a zsibongó utcai falának 
újraépítése után vasbeton gerendás BH tálcás födém készülőben 
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 1962 

És az elkészült emeletes iskola.(képen a cikk szerzője)  

 

                                             

Az évszámos követ az építők az 1962-as emeletráépítésnél kibontották, nem 
törődtek sorsával. Egy lelkes lokálpatrióta az akkori tanácselnöktől elkérte, 
kerítésébe beépítette, megmentette az utókornak. Köszönet érte. Ez a kő jelzi 
iskolánk korát.  

Pilisborosjenőn 1963-ban épült ki a vízhálózat, de iskolánkban csak 10 évvel később 
vezeték be a vízvezetéket, akkor is csak a szülők nyomására. A községünk már 
majdnem minden házában volt angol WC kivéve az iskolánkat  A szennyvizet külső 
WC pöcegödrébe kötötték be. Az iskolához hozzá építettek. Az utcai beugrásban lett 
kialakítva az új tanári szoba felette a politechnikai terem. A régi tanári szoba és 
politechnikai terem helyén lett a kialakítva a két WC csoport. 
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1960 évek végén az iskola megkapta a szomszédos telken lévő „Balogh ház”(ez a 
ház már korában szerepelt akkor még Wührl háznak hívták) egy részét. Melyben 
menzát és 1 db tantermet alakítottak ki. 

               ~1990 

   Iskola épülete Balogh (Wührl) házzal.                                                                         
Mozit már elbontották, hirdető szekrénye a kép baloldalán még látható.   

 

Balogh ház az iskola udvaráról nézve Meggyesi János tanár Úr osztályfőnök 1980-
ban ballagó diákjaival 

Az emeleti zsibongóból leválasztottak egy helyiséget szakkörök részére (2 ablakos 
helyiség) majd később tovább bővítették + 1 ablaknyi résszel, így kialakult egy 
kisméretű tanterem. E tanterem padozatán még látható a bővítés 2/3 rész parketta 
1/3 rész pvc.  

1970 évek második felében az iskola, a tanítói lakás és a Balogház központi fűtést 
kapott.  Kazánház a tanítói lakás udvarán lett megépítve. Vegyes tüzelésű kazánokat 
építtettek be olajégőkkel, földbe helyezett olajtartállyal. 
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1982-ban  az iskola telkén lévő árkot befedték, az iskola használható udvara kb. 60  
%-kal nőt. Nagy István Üröm községi Közös Tanács VB. akkori műszakisa 
gyermekét vitte iskolánkba. Ügyeletes tanár kezdte sorolni a tilalmakat: árokba 
lemenni tilos, stb., stb. Munkahelyén megnézte Pilisborosjenő földhivatali térképét 
látta, hogy az árok a telek része. Végig gondolta ki tudna segíteni az árok csőben 
való átvezetésén. A Fővárosi Csatornázási Műveknél dolgozott egy volt osztálytársa, 
innen vasbeton víznyomócsöveket kapott helyszínre szállítással és elhelyezéssel 
együtt.  Köszönet nekik, és a lelkes apukának is. Ebben az időben a tanítói lakásban 
még lakott az egykori iskolaigazgató Tóth Gáspár tanító Úr, mindenki Gazsi bácsija, 

.                                    

A sraffozott rész az udvar használható része, pöttyözött az iskola épületei .A 
helyszínrajzon az is látszik, hogy a Kossuth tér rendezésekor (busz forduló 

kialakítása) az iskola telkéből elvettek. 

 

 Árok a csőben 
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1970.július 1-én  Üröm és Pilisborosjenő szakigazgatóságát ürömi székhellyel 
összevonták. 

Pilisborosjenő – Üröm közös iskolája (1984-2014) 

 

A közös iskola 

1983-1984 tanévre készült el Üröm és Pilisborosjenő községek közös 8 tantermes + 
2 szaktantermes, főzőkonyhás, éttermes, aszfaltos sportpályával rendelkező új 
iskolája Pilisborosjenő focipályáján közvetlenül Üröm határa mellett. 
Tervdokumentációban tornaterem is szerepelt, az előre gyártott vasbeton alapokat le 
is szállították, de a tornaterem ennek ellenére nem készült el. Megint tornaterem 
nélkül maradtunk. A két falu alsó tagozatos osztályai továbbra is régi iskolákban 
tanultak a felső tagozatosok az újban. 1989-ben megtartott szavazás után a két falu 
közigazgatásilag kettévált. Az új önálló tanács 1990 január 1-én alakult meg. Ebben 
az évben rendszerváltozás is bekövetkezett, és új közigazgatási rend lépett életbe. 
Az iskola mivel Pilisborosjenő területén épült fel ezért üzemeltetése Pilisborosjenő 
Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához került a járási hivataltól. Ürömiek a 
közös iskolából kivonultak. Pilisborosjenő két iskolát nem tudott fenntartani, ezért 
eladták a közös iskolát. Az iskola épületét az Oktatási Minisztérium vette meg, 
átalakította, és bentlakásos pedagógus továbbképzési központot hozott létre benne.  
A tervezett tornaterem helyén 18 szobás szálloda épült.  

   

 A rendezvényház, bal szélén a szállodai résszel 

Később Aura Hotel és rendezvényház lett belőle. Jelenleg az állam tulajdona, 
Kihasználatlanul üresen áll. Az önkormányzat és az iskola annak visszaszerzésén 
munkálkodik. Mindkét község régi iskolájának bővítésébe kezdett. 
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1999-ban új iskolabővítést terveztek  

 

 
 

Helyszínrajz az elkészült I-II. ütemmel. 
 

 2000 

 

Bontják a Balogh házat 

A Balogh ház és az iskola telkét összevonták. A Balogh ház lakóépületét elbontották. 
(mozit és a malmot már korábban) Régi iskolaépület változatlan maradt, de 
összenyitották a tanítói lakással. A két szobáját egyesítették mely először tanterem  
később a tanári lett. 

Az új szárnyban került elhelyezésre: 4 db tanterem, 2db szaktanterem, 1db 
számítástechnikai terem, melegítőkonyha + ebédlő, lépcsőház, 2db vizesblokk, és a 
tetőtérben 1db kazánház gázkazánokkal. A tervben tornaterem szerepelt még 
kiszolgáló helyiségekkel  
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I ütem 

  

II.ütem 

Az építkezést az önkormányzat 4 ütemben kívánta végrehajtani. Az első két ütem 
1998-2002 közötti önkormányzati ciklusban készült el. Először a 4 db tanterem és a 
lépcsőház, majd az ebédlői rész és a két szaktanterem épült meg. A  III-IV- k ütem a 
tornatermi rész és a régi épület felújítása még nem készült el.  

Az elmúlt száz évben háromszor volt esély tornaterem építésére Pilisborosjenőn 
1962, 1984 és 2000, de iskolánk még mindig tornaterem nélküli, sőt 1984 óta 
községünknek focipályája sincs mivel itt épült fel a közös iskola. Az építési engedély 
kelte 1999.12.09. 

2006-2010 közötti időszakban a régi épületszárny homlokzati nyílászáróit korszerű 
műanyag ablakokra cserélték ki a tanári íves ablakait kivéve. 
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Írta: László Imre építőmérnök.  

- Nagyapám id. László András tanító1905 -1909 Pilisborosjenői Római 
Katolikus Iskola tanítója. 1909 – 1930 között az Állami Elemi Népiskola első 
tanítója 

- Apám ifjabbik László András kántortanító 1936-1948 között a Római Katolikus 
Iskola tanítója és 1936-1954 között a katolikus templom kántora. 1948-1968 
között az Állami Általános Iskola tanítója, később igazgatóhelyettese, majd 
igazgatója 

- Nagyanyám Auffenberg Hermin néni későbbi László Andrásné községünk 
első óvónője. 

- Az iskolával kapcsolatos tevékenységeim. 1972-ben terveim alapján készült el 
az emeletes iskola vizesblokk építészeti része, majd 2001-ben terveim alapján 
bontották el a Balogh telek épületeit. A terveket társadalmi munkában 
készítettem. 

Pilisborosjenő 2014.06.05. 

 1914 

 a kép is 100 éves 

Képen: id. László András (1885-1930), László Andrásné sz. Auffenberg Hermin 
(1885-1973) és ifj. László András (1913-1975) falunk első olyan tanítója lett aki 

Pilisborosjenőn született 
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A 100-ik tanév befejezése után az önkormányzat a régi épület felújításába kezdet 

 

 

 

Az épületet külső hőszigeteléssel látta el, a lábazati borosjenői homokkő burkolatra 
ürömi laposkő burkolatot tett. A D-i és K-i tetőkre napkollektorokat szerelt fel. A 
tanáriból  tanterem lett, íves rész ablakait kicserélte. Az emeleti zsibongóból 
korábban kialakított tanteremből lett kialakítva az új tanári. A régi épületszárnyat 
körbe drénezte. Hullámpalát lecserélték cserepeslemezre, radiátorokat lecserélte. 

És végére egy örömhír: Pilisborosjenő bejutott az állami tornaterem építési 
programba. Vajon hány évet kell még várni a tornaterem birtokba vételére? 

Pbjenő .2014-12-12 

László Imre 


