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A magyarországi svábok kitelepíté-
sének emlékére dombormûvet avat-
tak 2016. április 22-én a solymári va-
sútállomásnál.
A mû elkészítésének költségét

Nagykovácsi, Solymár, Hidegkút, és
Pilisborosjenô önkormányzatai és
Német Nemzetiségi önkormányzatai
és Üröm Német Nemzetiségi Önkor-
mányzata vállalta. 
Errôl a vasúti állomásról vitték el

Németországba az ürömi, pilisboros-
jenôi, hidegkúti, solymári svábokat.
Az ünnepségen megjelent, beszé-

det mondott és az emléktáblát fel-
avatta Varga Mihály gazdasági mi-
niszter.

Ismét színes Hírmondót tarthatnak a kezükben! A nem oly' távoli
múltban volt már kísérlet a lap színesben való nyomtatására, de ez
sajnos elég sokba került akkor falunknak, ezért a 2012-ben ,,hely-
csere” folyamán döntési helyzetbe került új képviselôk leállították az
akkori anyagi körülmények között (is) pazarlásnak minôsülô kiadást.
Az azóta eltelt idôszakban a Hírmondó valamilyen színnel nyomtatva
került a Tisztelt Olvasókhoz. A közelmúltban megvizsgáltuk a színes
Hírmondó kiadásának lehetôségét. A helyi Római Bt nyomda vissza-
utasíthatatlan (az elôzô színes kísérlethez képest közel harmadnyiba
kerülô) ajánlatot tett a színesbe való kiadásra, ezért Községünk önko-
rmányzatának Képviselô-testülete úgy döntött, hogy ismét színesben
jelenjen meg a Hírmondó. 

A Testület arról is döntött, hogy a színes Hírmondók közötti
idôszakban, szükség esetén, tehát, ha fontos, gyors információ
közlésére van igény,  egy kis oldalszámú, nem színes Hírlevél kerüljön
kiadásra. 

Tisztelt Olvasók! Természetesen a Hírmondót Önök tehetik
valóban színessé azáltal, hogy részt vesznek falunk kulturális, köz- és
társadalmi életében! Községünk lakói írják történelmünket a lap csak
beszámol, tájékoztat, segít ebben. Kérem Önöket, hogy segítsék a
Hírmondó kiadását azzal, hogy elküldik nekem a közlésre méltó
történéseket, programokat. (szerkesztoseg@pbjhirmondo.hu )

A www.pbjhirmondo.hu weboldalunkon már tavaly május óta szí-
nesben tájékozódhatnak falunk történéseirôl.

Ezúton fejezem ki köszönetem az eddig és ezután végzett
munkájukért az alább felsorolt szerkesztô társaimnak:

Küller János polgármester  (a  nyilvánosság támogatásáért)
Heves László (alpolgármester, az Önkéntes Tûzoltó Egyesület

elnöke)
Peltzer Ferenc (Humán bizottság elnök)
Hegedûsné Hovánszky Tímea  (Jegyzô)
Szegedi Ferenc (a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke)
Bereczkiné Szendrey Éva (a Mûvelôdési Ház igazgatója, kép-

viselô)
Dienes Dóra  (Iskola igazgató)
Metzlerné Kutvölgyi Eszter (Óvodavezetô)
Varga István Csaba (Képviselô, PÜB elnök, és a Polgárôrség

parancsnoka)
Szabóné Ludasi Éva (a Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat

vezetôje)
Vas Kati (zenepedagógus)
Kónya Gábor (a Római Bt nyomda tulajdonosa)
Becske István, Jakab Csaba képviselôknek a támogatásért.

És hálás vagyok mindazoknak, akik valamilyen formában segítet-
ték a Hírmondó kiadását.

Windisch László
Fôszerkesztô

KKeeddvveess  OOllvvaassóókk !!

70. Kitelepítési Évforduló
Emlékmûavatás, Solymár

2016. április 23.

Varga Mihály gazdasági miniszter

Az Emlékmû
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Beszédet mondott még: Ritter
Imre parlamenti szószóló, és Timo
Wolf – Wüstenrot polgármestere.
Az emléktáblát megáldotta, fel-

szentelte Kiss Csaba Solymár plébá-
nosa és Wilhelm Péter Pilisborosje-
nô Plébánia Kormányzója.
A rendezvényen felléptek az érin-

tett községek dalkörei. Pilisborosjenô
részérôl a Német Nemzetiségi Dal-
kör.
Közremûködôk voltak: Marlokné

Cservenyi Magdolna mûsorvezetô
(Solymár NNÖ elnök), Schaumarer
Musikanten fúvós zenekar 

A rendezvényrôl tudósított és a fo-
tókat készítette:

Windisch László
Fôszerkesztô

A rendezvényen fellépett a pilisborosjenôi Német Nemzetiségi Dalkör

Tájékoztató a Képviselô-testület áprilisi, és májusi üléseirôl
Tisztelt Pilisborosjenôi Polgárok!

Képviselô-testületünk 2016. 04. 07-én tartotta áthúzódó
rendes testületi ülését.

•  Testületünk a szokásoknak megfelelôen a határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalásával kezd-
te ülését. 

•   Tulajdonosi kérelemre a Testület kivonta a Pilisboros-
jenô, belterület 445 hrsz. alatti felépítményt a helyi vé-
dettség alól. Az épület erôsen romos állapotban van, a
tulajdonos helyette szintén a településképbe illeszkedô
archaizáló lakóházat kíván építeni. 

•  A Képviselô-testület elfogadta a rendôrség általános be-
számolóját.

•   A testület kijelölte az óvodai beiratkozás napjait, mely
2016. 04. 20–04. 21. között volt, és az óvodai nyári zárás
idôszakát engedélyezte, amely július 18-tól augusztus
19. napjáig tart.

•   Jóváhagyásra került a 2016. évi közbeszerzési terv, me-
lyet az önkormányzat 2016. 03. 31-ig már közzétett. 

•  Tájékoztatóban követte nyomon a Képviselô-testület a
2016. január 1-tôl március 15-ig tartó adóztatási idôsza-
kban befolyt bevételek alakulását. 

•  Önkormányzatunk 372 500 forinttal hozzájárul a ,,Pilisi
Építészeti Útmutató” kiadmány elkészítéséhez, mely Pi-
lisborosjenô településképi hagyományainak megôrzését
is szolgálja. 

•  A pilisborosjenôi Helyi Építési Szabályzat, és Szabályo-
zási Terv módosításához az önkormányzat megrendelte
öt éves, évente frissülô tartalommal a település digitális
alaptérképét, melynek egyszeri díja 393 101 forint+áfa,
az éves díja pedig 218 398 forint+áfa.

• Képviselô-testület úgy döntött, hogy bölcsôde intéz-
ményi épület megvalósítására irányuló Európai Uniós
pályázaton indul, melynek beadási határideje 2016. 05.

31. 4 csoportos bölcsôdére pályázunk, az új óvodaépü-
letet is ellátó fôzôkonyhával.

• A Fenyô utcai út telek kialakítása és magáningatlan köz-
területi megközelíthetôsége céljából az Önkormányzat
ajándékot fogadott el magánszemélytôl kisebb nagyságú
telekingatlan formájában, mely a jelenlegi út nyomvo-
nalába ékelôdött, és az ajándékozással az út telkébe
olvad.

• A Képviselô-testület külterületi ingatlannal kapcsolatos
nemleges agrárkamarai állásfoglalás elleni kifogást
bírált el, melynek keretében a kifogásnak helyt adott, és
véleményét az Agrárkamara részére továbbította.

Testületünk 2016.05.05-én tartotta április végérôl 
áttolódott rendes testületi ülését.

• A Testületi ülés szintén a határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztatóval kezdôdött. 

• Önkormányzatunk elhalasztotta a 2015. évi költség-
vetésének zárszámadását.

• A bölcsôde építési pályázattal kapcsolatosan az Önkor-
mányzat gyorsított Szabályozási Terv módosítást kezde-
ményezett. A pályázattal érintett terület az új építésû
óvoda épület melletti, jelenleg parlagon heverô terü-
leten helyezkedne el, egységes komplexumot alkotva az
óvodával, annak telephelyeként.

• Az óvodai csoportbôvítésre vonatkozó napirendet a Tes-
tület elnapolta. 

• A Waldorf Közhasznú Egyesület kezdeményezte név-
használatában a Pilisborosjenô név feltüntetését, melyet
a Testület engedélyezett.

• Települési irányító táblák kihelyezését kezdeményezte a
Humán és Vagyonnyilatkozat kezelô Bizottság. A Tes-
tület a kezdeményezô bizottságot bízta meg a táblák
elhelyezésének kijelölésével és formai követelményei-
nek kidolgozásával. 

(Folytatás az elsô oldalról)
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A Képviselô-testület elfogadta 

•  a Pilisvörösvári Rendôrôrs, 
•  az Érd Hivatásos Tûzoltóság, 
•  a Polgárôrség, 
•  az Önkéntes Tûzoltó Egyesület, 
•  a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 
•  az Ürömi Idôsek Klubja, 
•  az Egészségház és Védônôk 

településünkön végzett 2015. évi munkájáról szóló beszá-
molót. 

•  Képviselô-testületünk a Téglagyári út kialakítása cél-
jából a Budai Tégla Zrt. tulajdonában álló 3143/6 hrsz-
ú ingatlan kisajátítását kezdeményezte, melynek a
Kormányhivatal helyt adott, Önkormányzatunk a kár-
talanítási összeget a jogosult részére átutalta. A Tes-
tület az átutalást jóváhagyta, azonban a Zrt. a kisajá-
títási összeget visszautalta, és bírósági úton megtámad-
ta a Kormányhivatal döntését. 

•  Önkormányzatunk jogtanácsos foglalkoztatásáról dön-
tött, heti egy napos részmunkajogviszony keretében, az
ügyvédi iroda tevékenységének pótlása céljából.

•  Az intézményi bérleti díjak megállapítását kiegészítette
a Testület az óvoda kérelmére, az óvodai tornaszoba
bérbeadása céljából. 

•  A Hírmondó önkormányzati újság fôszerkesztôje
részére a Testület havi illetményt állapított meg. 

•  Képviselô-testületünk a Napsugár lakóparkban a tulaj-
donában lévô két lakótelek értékesítésére vonatkozó
versenyfelhívást meghosszabbította. 
A Képviselô-testületi határozatok és rendeletek teljes

terjedelmükben megtekinthetôk a www.pilisborosjeno.hu
honlapon a dokumentumok fül alatt, illetve a Testület
döntéseivel kapcsolatosan továbbra is állunk szíves ren-
delkezésükre.

Pilisborosjenô, 2015. május 19.
Tisztelettel: 

Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea
jegyzô

Kedves pilisborosjenôi lakosok!
Szeretnénk megismertetni önökkel a Csa-
ládsegítô és Gyermekjóléti Szolgálatunk
felada-tait, kompetenciáit, hogy a segítô
munkánkat mind többen megismerjék !
Forduljanak hozzánk bizalommal

2016. január 1-jétôl a családsegítés csak gyermek-
jóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és
szakmai egységben – mûködhet: települési szinten a
család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a
család- és gyermekjóléti központ keretében. Mindkét
szolgáltatás továbbra is önkormányzati feladat ma-
rad. Az új feladatmegosztás fokozott együttmûködés
kialakítását követeli meg a szolgálatok és a közpon-
tok között, valamint a központok részérôl  szakmai
támogatás nyújtását írja elô a Gyvt. a szolgálatok
irányába. 

A gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásá-
nak megakadályozása érdekében a jogszabályi vál-
tozásoknak köszönhetôen 2016. évben a gyermek-
jóléti szolgáltatás és a családsegítés teljes integráció-
ja valósul meg, melynek keretében a gyermekvéde-
lem elsô védvonala, a gyermekjóléti szolgáltatás meg-
erôsítése révén méltányos és igazságos feladatmeg-
osztás alakul ki a települések és a járás(ok) között, és
a gyermekjóléti szolgáltatások teljes köre hozzá-
férhetô lesz a lakosság számára. A feladatellátás több
szintûvé válik, melynek elsô szintje a család és gyer-
mekjóléti szolgálat.

(Az írás folytatása a www.pbjhirmondo.hu olda-
lon az alábbi linken olvasható:

http://pbjhirmondo.hu/app/hu/paragraph/ren-
der/1053  (a szerk.)

Család és Gyermekjóléti Szolgálat
2097 Pilisborosjenô Iskola u.2
Tel: 06-70-947-9884,  06-70-453-4936
E-mail cím: pbjcsaladsegito@gmail.com

Közmeghallgatás volt a Bécsi úton

Pilisborosjenô Önkormányzatának Képviselô-testülete
Közmeghallgatást tartott a külsô településrészen.

A ,,Szarvas Kocsmában” megtartott eseményt Küller Já-
nos polgármester nyitotta meg. Pár perces beszédében kitért
a belsô falu és a külsô településrész égetô problémáira, a jö-
vôbeni tervekre.

A Bécsi úti falurész akut problémájának nevezte a 10-es
úti járda kialakítását, a helyi utak, vízelvezetés problémáit.
Jelezte: ezek a témák folyamatosan napirenden vannak az
önkormányzatnál. Nem csak anyagi kérdés a megoldásuk,
hanem sok felvetés  nem is a mi hatáskörünkbe tartozik.

Lakossági hozzászólásban az M Null kérdése is felvetô-
dött. A polgármester elmondta, hogy sok félreértés, tájéko-
zatlanság is hozzájárul a feszültségek kialakulásához e té-
mában. Van, aki a saját haszonszerzésének reményében kí-
vánja az önkormányzatot olyan lépések megtételére révenni,
melyekre vagy jogosítványa nincs, vagy a többség már mást
(például a védôtávolság csökkentését) kért. Persze a védô-
távolságot nem az önkormányzat dönti el, hanem felsôbb
hivatalok, ezért igazából csak kérhetünk, aztán vagy telje-
sítik, vagy nem.

Több lakó adóügyben szólalt fel. Ezekre a jegyzô álta-
lánosságban volt kénytelen válaszolni, elsôsorban az adóti-
tok, másrészt az adatok hiánya miatt. Volt, aki az építmény-
adó körüli anomáliákat, adózási szintet, a kedvezmények
mértékét firtatta.

A Közmeghallgatás végén még kötetlen párbeszéd ala-
kult ki a még ott maradók között.

Összességében elmondható, hogy a belsô faluban tartott
Közmeghallgatáshoz képest nyugodtabb légkörû eszmecsere
volt. Ez valószínûleg annak is köszönhetô, hogy ezen a
találkozón nem vett részt a településrész egyik ingatlanfe-
jlesztô cége.
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A Z  I S KO L A  H Í R E I
KAÁN KÁROLY VERSENY

2016. április 15-én rendezték meg a Kaán Károly
XXIV. Országos Természet- és Környezetismereti Ver--
seny Pest megyei döntôjét Vácott. Krivács Dorina 5.
osztályos tanuló 7. helyezést ért el, Kanizsay István 6.b
osztályos tanuló 15. lett. Gratulálunk nekik!

PILISVÖRÖSVÁRI III. MÛVÉSZETI TALÁLKOZÓ

Április 22-én megrendezésre került a III. Mûvészeti
Találkozó. A Pilisvörösvári Zeneiskolában megtartott
koncerten, minden korosztály, minden mûfajban meg-
mutatta magát! Hallhattunk zongoramuzsikát, gitáros,
fúvós szóló produkciókat, de a kamarazene is helyet
kapott. Szerepeltek népzenész csoportok is, melyek üde
színfoltjai voltak a délutánnak. Láthattunk néptánc pro-
dukciót és a befejezô mûsorszám egy helyi sramli zenekar
volt. A találkozó célja, hogy bemutassa a mûvészeti
ágakat és összehozza a fiatal tehetségeket. Bátran mond-
hatom, hogy egy színvonalas, barátságos, jó hangulatban
eltöltött eseményen vagyunk túl! Külön kiemelném is-
kolánk tanulóit (Selmeczi Márta, Szabó Petra, Vad Réka,
Varga Boglárka), akik ismét nagyszerûen szerepeltek!

Büszkék vagyunk rájuk!

NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY

Iskolánk tanulói kiemelkedôen szerepeltek a regio-
nális II. Tápió-menti Népdaléneklési versenyen. Varga
Levente (4.a) és Selmeczi Márta (4.b) ezüst helyezést,
Csiszár Hanna (8.o.) bronz helyezést ért el. Budapest,
Budakalász, Dunakeszi, Farmos, Nagykáta, Pánd, Pilis-
borosjenô, Sülysáp, Százhalombatta, Tápiószecsô, Tápió-
szentmárton, Vasad településekrôl, összesen 18 iskolából
látogatott el közel 70 versenyzô, akik szebbnél-szebb pro-
dukciókkal kápráztattak el mindenkit.

TAVASZI KONCERT

Iskolánk április 29-én egy színvonalas, színes produk-
ciókkal teli koncerttel köszöntötte a tavaszt. Izgalmas
eseménynek ígérkezett a klasszikus zenei koncert, amely
beváltotta reményeinket. Tanulóink ismét jól felkészült-
ségükrôl és tehetségükrôl tettek tanúbizonyságot. Fel-
lépett iskolánk kórusa. Hallhattunk furulya, fuvola, zon-
gora, klarinét, cselló, hegedû mûsorszámokat. Koncer-
tünket Esterházy Pál: Harmonia Caelestis mûvével zár-
tuk. A mûvészeti tevékenységekben való részvétel támo-
gatását kiemelt feladatként kezeljük Intézményünkben,
hogy megnyerjük a gyermekeket és a szülôket is! Nagyon
köszönöm a kedves szülôknek a töretlen bizalmát, hogy
egyre többen választják gyermekük számára, a mûvészeti
oktatás zenei ágát. A koncert élmény volt diáknak, tanár-
nak és a közönségnek egyaránt!

VERS-ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY

Április 19-én rendeztük meg az alsó tagozatos gye-
rekek számára a vers-és prózamondó versenyt. 

A rendezvényen 32 gyerek vett részt, az alábbi eredmé-
nyek születtek:

Gyémánt fokozat:
•  Hollauer Réka 4. a osztály

Arany fokozat: 
•  György Máté 1. o.
•  Juhász Klára 1. o.
•  Kamarás Dominik 1. o.
•  Csík Dominik 1. o.
•  Kiss Zorka 1. o.
•  Hetényi Kolos 2. b 
•  Princz Hanna 2. b
•  Kiss Nóra  3. a
•  Fazekas Adrienn 3. a
•  Simon -Demény Luca 3. a
•  Flámis Márton 3. b
•  Princz Ábel 4. a

MESEVETÉLKEDÔ

A Hetedhét csizmában hetedhét határon át területi dön-
tôjét Pilisborosjenô Mesésnégyes csapata nyerte! A csapat
tagjai: Garay Zsófia, Halász Virág, Négyessy Júlia, Papp
Georgina 4.b osztályos tanulók. Az országos döntô Szlo-
vákiában, Vásárúton lesz május 20-21-én. Hajrá lányok!

KINDER SPORT II.

A második Kinder sportnapunkon a labdajátékoké volt
a fôszerep. 2016. április 29-én péntek délután fociban,
röplabdában és gyephokiban mérettettek meg a gyerekek.

Elôször a két 4. osztály vívta meg harcát a focipályán.
Mindkét osztály fiai hôsiesen, erôt és energiát nem kímélve
küzdötték végig a játékidôt, a pálya szélén szurkoló, sikí-
tozó  pom-pom lányok nem kis örömére. A viadalból végül
a 4. b osztály került ki gyôztesen. Az ünneplésük után a két
3. osztály foglalta el az aszfalt pályát. Õk is az elôzô csapa-
tokhoz hasonlóan magabiztosan, lelkesen kezdték a mecs-
cset. Az izgalmas küzdelmet végül a 3.b-sek hatalmas,
félpályáról rúgott gólja döntötte el. A 3.b osztályos fiúkat a
szurkoló pom-pom lányok serege ünnepelte a pályán. Pár
perccel késôbb a két 2. osztályra került a sor. Õk már az
elôzô két remek meccs tapasztalataival felvértezve, gyô-
zelemre ittasan foglalták el helyüket a pályán. Elképesztô
passzoknak, gólhelyzeteknek és góloknak lehettünk szem-
tanúi. A kimerítô csata végén a bíró és a hangos szurkolóc-
sapat a 2. b osztálynak gratulálhatott a gyôzelemért.

A focimeccsekkel párhuzamosan vegyes csapatokkal
zajlottak a röplabda versenyek. A lányok ügyesen, tech-
nikásan, de sportszerûen játszottak. Számunkra külön öröm
volt látni, hogy milyen jól tudnak együttmûködni a külön-
bözô korosztályból összeállított csapatok. Megható volt,
ahogy a nagyobban segítették a kisebbeket labdához jutni.

Mindeközben a kis mûfüves pályánkon az 1. osztály
gyephoki mérkôzése zajlott.

Kipirult arccal rohangáltak az apró labda irányában és
hangos kiáltással ünnepelték, ha valaki betalált a kapuba.

Külön köszönet illeti a focimeccseket vezetô felsôs diá-
kokat, akik minden tudásukat bevetve, lelkesen segítették
munkánkat. 
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MESEVÖLGY NAP 2016.
Immáron hagyománnyá vált, hogy

óvodánk családi napot szervez a jelen-
legi és leendô óvodásaink valamint
családtagjaik részére.
A május 7-én megrendezésre került,

IV. Mesevölgy Nap Spikut Noémi
zenés, családi tornájával kezdôdött. 
A programok színkavalkádjában

ugráló várak, népi játékok, arcfestés,
kézmûves foglalkozások, állatsimogató
szerepelt.
A büfébe a szülôk jóvoltából kerül-

tek az ízletes sütemények, szendvicsek,
üdítô italok, gyümölcsök, sült krumpli
és idén elôször hot-dog is.
A kézmûves asztaloknál, a szülôk

segítségével – hûen az elnyert ,,Zöld

Óvoda” címhez – az újrafelhasznált
anyagok lehetôségének bemutatása-
ként szorgos kezek készíthettek: vi-
rágot üdítôs dobozból, tejes doboz-
ból és mûanyag flakon aljából tek-
nôsbékát, papírtörlô hengerrel vi-

rágnyomda képet, papírgurigából
pedig békát valamint ugyanebbôl és
reklámszatyorból szélfogót. 
A szülôk a gyermekek bevonásával

és az óvodapedagógusok segítségével
mûanyag kupakokból kirakták és rára-
gasztották egy nagy kartonra a csopor-
tok logóját ábrázoló képeket: süni,
cinke, ôzike, bagoly és mókus. 
Óvodásaink, Gyetkó Tibor körzeti

megbízott valamint Buzás István ön-
kéntes tûzoltó jóvoltából belülrôl is
megcsodálhatták a rendôr és tûzoltó
autót, mely utóbbi többször körbe is
járta utasaival a falut és természetesen
kipróbálhatták a gyermekek a sziré-
nákat is. 

Varga Márta elhozta vadászgöré-
nyeit és tacskó kutyusát is, melyeket
meg is lehetett simogatni, pórázon sé-
táltatni.
A nap lezárásaként került kisorso-

lásra a számtalan tombolatárgy. Ez
sok izgalomra és örömre adott okot
gyermekeinknek. Sok-sok igazán ér-
tékes nyeremény talált gazdára, me-
lyet ezúton is szeretnénk megköszönni
a szülôknek, a falu és a környezô tele-
pülés vállalkozóinak.
A Mosolybirodalom Alapítvány

munkatársai (tôlük kaptuk az ugráló-
várakat) a rendezvény egész ideje
alatt fényképezték az önfeledten ját-
szó gyermekeket, ezáltal örök emléket
készítettek a jó hangulatú délelôttrôl. 
A rendezvényünkön középiskolás

diákok segítették munkánkat. Kö-
szönjük nekik.
Bízunk benne, hogy minden kedves

vendégünk számára sikerült színes
programot, jó szórakozást, szép dél-
elôttöt biztosítanunk az óvodai családi
napon, melynek bevételét óvodánk
alapítványa a gyermekek igényeinek
megfelelôen használja fel (játékok,
mozgásfejlesztô eszközök stb.)

M. Kutvölgyi Eszter 
és Petrécsné Gruber Krisztina

3.szám1:3.szám.qxd  2016.05.25.  15:12  Page 5



6 PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ

MEGHÍVÓ
A Pilisborosjenô Weindorf Önkéntes Tûzoltó Egyesület
tisztelettel meghívja Önt fennállásának 130. évfordulója

alkalmából tartandó

TÛZOLTÓNAPJÁRA
A rendezvény idôpontja:

2016. június 25-én 14:00-tól  
Színes mûsorral, bemutatókkal várjuk Önöket! 
Helyszín: Tûzoltószertár Pilisborosjenô Budai út

Az önkormányzat munkásai rendbe tették a Kossuth tér
közepén található ,,zöldszigetet”. Köszönjük! 
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Kupa Kinga és Csányi Márta Május
21-n, szombaton került sor a  Kerekes
majálisra az iskola udvarán.
Hosszú készülôdés és lázas izgalom

jellemezte az elmúlt heteket.
Idén az idô igazán kegyes volt hoz-

zánk, kellemes napsütésben élvezhet-
tük a színpadi produkciókat. Színvo-
nalas táncfellépések, bábelôadás, bû-
vész szórakoztatta a nagyérdemût. 
Már évek óta igyekszünk fogyaték-

kal élô barátainkat is meghívni, idén a
Nemadomfel alapítvány tanított ben-
nünket arra, hogy sokféleképpen lehet
teljes életet élni, örömmel akkor is, ha
segítségre szorulunk. Kerekesszékes
bemutató mellett a gyerekek-felnôttek
kipróbálhatták a kerekesszéket, lehe-
tett szájjal festeni vagy a számítógép-
kezelés fortélyait is ki lehetett próbál-
ni – kéz nélkül. A NEA Se-gítôkutya
kiképzô alapítvány pedig okos és
barátságos kutyusokkal érkezett, akik-
kel könnyebb a rászorulók élete. 
Idén a ,,Népek utcájában” a faluban

élô külföldi népek, nemzetiségek mu-
tatkozhattak be, nagy sikerrel kínálva
finomságaikat, mesélve országuk,
nemzetiségük érdekességeirôl. 
Teret kapott a Nagykevélyre újra ki-

látót vágyó borosjenôi civil kezdemé-
nyezés, remélem, errôl majd részlete-
sebb beszámoló is lehet a lapban. 
Természetesen a gyerekek az ugráló

várban tombolhattak, horgászhattak,
kipróbálhatták fociügyességüket, a lá-

nyok gyönyörû hennafestésekkel,
hajfonatokkal távoztak boldogan. 
Jól fogyott a limonádé, a házisüti,

a kenyérlángos nagyon finomra sik-
erült és büfésem tétlenkedett. 
A helyi "2097" zenekar zárta az

estét fiataljaink nagy örömére. 
Rengeteg segítô kéz, támogatás,

bíztatás nélkül idén sem lett volna
Majális. Felsorolni is nehéz lenne.
nagyon köszönjük!
Külön köszönet azonban az iskolá-

nak, hogy idén is otthont adott a
mulatságnak!
Reméljük jövôre, a 10. majális

méltó lesz az évfordulóra!

Kupa Kinga és Csányi Márta

Kerekes – Nagycsaládos majális Pilisborosjenôn

A NobilArt Mûvészeti Egyesület 2009. óta mûködik
Pilisborosjenôn. Az elmúlt idôszakban számos koncertet
rendeztünk a faluban, Budakalászon, Budapesten és az
ország más településein. Dunaújváros, Gyöngyös, Mis-
kolc, Sárvár szintén vendégül látott bennünket, éppúgy,
mint Peking és Selmecbánya.

Utóbbival való kapcsolatunk lassan évtizedes múltra
tekint vissza; minden esztendôben legalább egy alkalom-
mal szereplünk a selmecbányai Ján Albrecht Zeneaka-
démia rendezvényein a város több helyszínén. A szlovák
mûvészeket pedig mi hívjuk a faluba koncertezni. 2015.
május 15-én volt legutóbbi hangversenyünk a Német
Nemzetiségi Tájházban, melyen közösen muzsikáltunk.
Az egyesületet Kôvári Eszter Sára énekmûvész, Horváth
Levente, Papp Sándor és Peltzer Ferenc gitármûvész

képviselte, míg szlovák részrôl Adam Marec gitármûvész
nyújtott kíváló produkciót, a jelenlévôk – úgy tûnt – leg-
nagyobb megelégedésére.

Folytatjuk, mert hiszünk abban, hogy a ,,zene nem
ismer határokat”!

Az egyesület – ez itt a reklám helye! – legközelebbi
hangversenyei: 2016. május 28. (Rendhagyó, multimédiás
elektroakusztikus zenei koncert az ürömi iskola tornater-
mében), 2016. június 3. (Kamaraest a budapesti Aranytíz
Kultúrházban), 2016. június 9. (Kamaraest a miskolci
egyetemen), 2016. június 12. (Egyházzenei koncert a pilis-
borosjenôi búcsú alkalmából a katolikus templomban),
2016. június 25. (Múzeumok éjszakája a budapesti Egye-
temi könyvtárban).

Mindenkit, aki teheti, szeretettel várunk!

Zeneművészet: a NobilArt Művészeti Egyesület hírei
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Az összes asztalt kibérelték az árusítani szándékozók a
2016. május 7-én, szombaton rendezett 3. SUBLÓT-
on, melyet a Német Tájház homlokzat felújítására
szerveztek. Szerencsére voltak lelkes vásárlók és nagy-

SUBLÓTVÁSÁR! Nagy sikerrel zajlott le a Tájházban, a homlokzat felújítására rendezett Sublótvásár!

A szervezôk

A felújításra váró bejárati homlokzat

Fel nôtt há zi or vo si ren de lô
Te le fon: 06-26/336-308

Hét fô 13-17 Dr. Ko vács Le ven te 
Kedd 8-12 Dr. Ko vács Le ven te
Szer da 16-19 Dr. Ko vács Le ven te
Csü tör tök 8-11 Dr. Ko vács Le ven te
Pén tek 8-11 Dr. Ko vács Le ven te

Gyer mek há zi or vo si ren de lô
Be je lent ke zés ren de lé si idô ben: 06-26/536-033

Be teg ren de lés:
Kedd 15-18 Dr. Ke re kes Il di kó
Csü tör tök 15-18 Dr. Ke re kes Il di kó

Egész sé ges ren de lés/ta nács adás:
Szer da 14-16 Dr. Ke re kes Il di kó

Ren de lés Üröm ben: Hét fô, Szer da, Pén tek: 08.00-11.00
Vé dô nôi szol gá lat a gye rek ren de lô ben

Te le fon: 06-26/536-033
Gallai Judit vé dô nô 06-30/33-27-615 
Szecsányi Bertalanné vé dô nô 06-30/95-07-657
Egész sé ges ren de lés: Szer da 14-16
Ter hes ta nács adás: Szer da 16-18
Szû rô vizs gá lat (1–6 éves): Hét fô 14-16
Az ügye le ti szol gá lat hét köz nap okon 17.00 órá tól in -

dul és más nap 07.00 órá ig tart. A hét vé gi ügye let pén te -
ken 17.00 órá tól hét fô reg gel 07.00 órá ig, ün nep nap okon
ér te lem sze rû en a meg elô zô utol só hét köz nap 17.00 órá já -
tól az ün nep nap más nap já nak 07.00 órá já ig tart.

A pomázi or vo si ren de lô Pomáz fô út ján, a pol gár mes -
te ri hi va tal mel lett ta lál ha tó, cí me: Kos suth La jos ut ca 21.

Te le fon szá ma: 06 26 326-211. Ha aj ta ját zár va ta lál ják,
kér jük csen ges se nek.

Dr. Telegdi And rás el ér he tô nap pal, ren de lé si idô ben
a 06 26 526-228-as te le fon szá mon. Ös  sze fog lal va a szük -
sé ges tud ni va ló kat:

Ügye le ti szol gá lat:
Pomáz Kör nyé ki Or vo si Ügye le ti Bt.

Ügye le ti idô: 
hét köz nap okon: 17.00 órá tól más nap 07.00 órá ig
mun ka szü ne ti na po kon: 07.00 órá tól más nap 07.00 órá ig

Or vo si ügye let hí vó szá ma:
+36 30-99-29-257
Or vo si ren de lô:

Pomáz, Kos suth La jos ut ca 21. Te le fon: 06 26/326-211

(Forrás: Pilisborosjenô Község Honlapja 2014-03-22)

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK

lelkû adományozók is, így már biztos meg lesz az idén
a homlokzat-felújítás, mert az új tetô nagyon szép.
Köszönet minden támogatónknak!

Szegedi Ferenc - PBJ NNÖ elnöke

3.szám1:3.szám.qxd  2016.05.25.  15:12  Page 8



PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ 9

Víz-, gáz-, köz pon ti 
fû tés sze re lés, ja ví tás, 
mû sza ki fe lül vizs gá lat,
ener gia fel hasz ná lá si 

ta nács adás.
30 éves szak mai gya kor lat.

Tel.: 06 20 423 5812

ArCo-Mag ArCo-Mag 
Kft.Kft.

Pilisborosjenô, 
Ilo na u. 7.

Tel.: 06-70-670- 0075

Várjuk kedves vásárlóinkat!
Ter mény, állateledel, mirelit, díszhal-
eledel, kulcs má so lás, termelôi bor,

Linde mûszaki gázok (CO2, Ar, O2, Ac)
Új nyítvatartás: Hét fô: 14–18

Kedd: 8-12 14-18
Szerda: 14–18
Csütörtök: 8-12 14-18
Péntek: 14–18
Szom bat: 8-13

Utánfutó bérelhetô 250-Ft/órától
3 óra a minimális bérlési idö

Ál lat or vo si 
és ho me o pá ti ás 

ren de lô
Ha tó sá gi fel ada tok ra jo go sult 

ál lat or vos
Cí münk: Soly már, Terstyánszky u. 23. 
Pilisvörösvár u. 17. (sa rok épü let)

Dr. Mol nár At ti la
Tel:  06-30-984-6692  06-26-360-919

(ren de lé si idô ben)

Ifj. Dr. Mol nár At ti la
Tel: 06-30-964-2160

Vé dô ol tás ok, ult ra hang, 
la bor vizs gá la tok, se bé sze ti mû té tek,
ve szé lyes ál la tok gyógy szer be lö vé se,

ku tya koz me ti ka

REN DE LÉ SI IDÔ: 
hét fô, pén tek: 17-19, kedd, csü tör tök:

14-19, szom bat: 9-12
Egyéb idô pont ok ban ügye let: 

06-30-964-2160

Asz ta los mun kák, 
bútortervezés, -készítés 
és -ja ví tás, res ta u rá lás

06 30/274-6730 
www.fanyuvo.5mp.eu 

Esküvôk és egyéb rendezvények
dekorálása,virágkötészet, fotózás,

videókészítés

06 - 31 782 4241    
www.kisnoraenterior.wix.com/dekor

FEL NÔTT ÉS GYER MEK 
FÜL-ORR-GÉ GÉ SZE TI 
MA GÁN REN DE LÉS

Pilisborosjenôn, az Egész ség ház ban
Hét fô, szer da 8-10-ig, 
kedd-csüt:16-18-ig.

Te l. be je lent ke zés: 0620 322 6776

dr. Csányi Már ta

KEVÉLY GÁZ BT.
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI 
BETÉTI TÁRSASÁG

2097 Pilisborosjenô, Tölgyfa u. 10.
Telefon: 06-26-336-246, 06-30-931-8212

– Zsitnyányi Attila magántervezô –
Központi fûtôberendezés, 

szellôztetés-klimatizálás, propán-bután
gázellátás, vízellátás, csatornázás, 
külsô csatornabekötések tervezése 
és kivitelezésének megszervezése, 
hatósági eljárások és engedélyek 

beszerzése és ügyintézése. 
Anyagkivonatok és költségvetések

készítése.

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelô mester

Telefon: 06-30-222-3583

Állatorvosi rendelôÁllatorvosi rendelô
dr. Hatvany Gábor (70/60 56166)
2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.

Megváltozott nyitva tartás:
Hétfô, szerda: 17–19h, 
Szombat: 10–12h
IGÉNY ESETÉN 

INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS
www.kockakutya.hu, 

FACEBOOK: 
Kockakutya Állatorvosi Rendelô

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG ÖNKOR-
MÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia és nyomdai munkák: Római Bt.
Megjelenik: kéthavonta, 1300 példányban.
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ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz
Sóder, homok, cement, mész,

zsalukô, Hôszig. rendszerek, kon-
téner-rendelés, Gépi 

földmunka, hulladékátvétel, 
Termôföld kiszállítással

T R U N K
Elérhetôségek:

+36-30-9342-838, 
+36-30-944-5678
+36-30-421-0548

Telefon/Fax: 06-26-336-066 
www.trunk-epitoanyag.hu

PILISBOROSJENÔI ASZTALOS MESTER
vállalja egyedi ajtók, ablakok készítését, egyéb 

asztalosmunkák kivitelezését:
06-26-336-260

Fodrász 
házhoz megy!

Hívjon bátran és én otthonában
megszépítem!

Szolgáltatások: Szárítás,
frizurakészítés, vasalás, vágás,
festés, melír, dupla melír, dauer,

alkalmi konty
Egész nap hívható vagyok!

Vinczéné Braun Szandra
06-70-623-4449

Házhoz hívás: Hétfôtôl péntekig:
08–21 óráig

Szombaton: 8–17 óráig

PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

Általános élelmiszerek, zöldség-
gyümölcs, vegyi áru, stb.

NYOLCÓRÁS MUNKAERÔT FELVESZÜNK
Naponta friss pékáru! 

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

ÓbudánTúl
Ingatlaniroda

Pilisborosjenôi ingatlanok irodája
www.pilisborosjenoi.hu 

SZALAI PÉTER
építészmérnök, ingatlanközvetítô ügyvezetô, irodavezetô

Pilisborojenô Templom utca 2.   
Irodai telefonszám:  (26) 336-198    
Mobil telefon:(30) 9520-015

F Ö LDM É R É S
•épületfeltüntetés, -bontás
• telekalakítás, -osztás, -egyesítés
• felmérések, kitûzések
• társasház szintenkénti alaprajzok

Aczél Ferenc (Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com
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