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A törökbálinti civil szervezetek által rekreációs célokra előszeretettel használt, a Városgondnokság 

üzemeltetésében lévő ingatlanon, az Egyesületek Pincéjénél 2017-ben azt tapasztaltuk, hogy az udvari 

kiülőknél lévő gyeprácsok jelentősen megsüllyedtek, alattuk üreges, beomlott rész látható. 

A jelenség okainak kiderítése végett részleges feltárást végeztünk a területen. Ennek során 

megállapítást nyert, hogy a beomlás alatt nagy valószínűséggel egy régebbi pincerész lehet, ezért a 

pince további használatát balesetveszély miatt fel kellett függeszteni. 2017 .10 .18-án a 

Városgondnokság munkatársai az omlási járatot kibővítették, felderítendő, mi okozta a beomlást, illetve 

milyen esetleges pincerendszer húzódhat a felszín alatt.

Az omlás alatt egy viszonylag jó állapotban lévő, kb. 6x3 m-es, 
zárt, boltíves pincére bukkantunk, ami félig telve volt törmelékes 
földdel. Valószínűleg itt lehetett a régi lejárat, mivel kétoldalt 
betongerendás erősítés van. A régi pince betemetése 
vélhetően szakszerűtlenül, csak részben történt meg, ezért az 
idők során a betömésre használt föld kétoldalra „szétfolyt", és 
így következett be az omlás.
A pince kb. 60-70 cm-rel a felszín alatt, félig a kerti kiülők 
hosszában helyezkedik el.
A Polgármesteri Hivatal munkatársai a feltárt területen statikai 
vizsgálatot végeztetettek, aminek eredménye alapján a város 
vezetése úgy döntött, hogy a feltárt pincét nem nyitja meg, 
hanem a biztonságos használat érdekében végleg lezárja.
Az ezzel járó munkálatokat 201 7 májusára befejezték.

A Törökbálinti Városgondnokság a balesetveszély elhárítását követően 
további állagmegőrző, karbantartási feladatokat végzett el a pincénél a 
közösségi hely komfortosabbá tétele érdekében:

• kerítéskapu és p incekapu jav ítása , e lkorhadt deszkák cseré je
• sütőkem ence takarítása , ú jram esze lése
• szerszám kam ra a jta jának javítása
• m érőóra házikó jának jav ítása , e lkorhadt deszkák cseré je
• kerti kiülő feletti tető  el korhadt szerkezetének cseré je
• va lam ennyi fából készült szerkezeti elem  és borítás ú jram ázolása
• kinti padok, asztalok, ille tve a benti berendezés jav ítása , m ázolása

Ezen munkálatok elvégeztével ismét biztosított a közkedvelt közösségi helyszín használata a törökbálinti civil 
szervezetek részére.
Reméljük, a pince használói a jövőben valódi közösségként igyekeznek majd a jelentős ráfordítással 
rendbehozott pince jó állagát megőrizni, és a továbbiakban a „jó gazda" hozzáállásával mindent megtesznek 
azért, hogy a Törökbálint Város Önkormányzata által részükre biztosított ingatlan ne kerüljön ismét ilyen 
mostoha állapotba. Reméljük, ezentúl a helyi közösségek gondoskodó munkájának is szerepe lesz abban, hogy 
az Egyesületek Pincéje még hosszú ideig szolgálhassa a törökbálinti civileket szabadidejük tartalmas 
eltöltésében.
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