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Tisztelt Lakosok!      
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A most regnáló önkormányzat mandátumának félide-

jénél járunk. Munkánk kezdetén, a 2014 októberi válasz-
tásokat követôen mûködésünket nehezítô terhes öröksé-
get vettünk át, amely rendkívül komoly anyagi nehézséget
és kötelezettségeket hagyott ránk. Az azóta eltelt munkás
napok és hónapok fejleményeként mára stabilan mûködô
Önkormányzat, és rengeteg megkérdôjelezhetetlen ered-
mény igazol bennünket. Tekintettel arra, hogy mostaná-
ban egy háttérérdekek által mozgatott hangos kisebbség
folyamatosan megalapozatlan kritikákat fogalmaz meg az
önkormányzat mûködésével szemben, szokásomtól elté-
rôen szükségét érzem annak, hogy a vagdalkozásokkal
szemben a falu a tényeket is megismerhesse. 

Pályázati forráshoz ebben a kétéves idôszakban jelen-
tôsen nagyobb mértékben jutottunk hozzá, mint a rend-
szerváltást követô idôszakban összesen.

•  Kettôszázhatvan milliót a szennyvízkezelés hosszú
táú megoldására.

•  Százharmincegy milliót az Aura épületének energe-
tikai korszerûsítésére.

•  Négyszáz milliót bölcsôde létrehozására, melynek
telkét és önrészét az önkormányzat biztosította.

•  Kettôszázhuszonnégy milliót adósságkonszolidációs
alapból melybôl kettôszázmilliót útépítésre a többit
meglévô intézmény felújítására valamint tervek
készítésére fordítjuk.

•  Tizenöt milliót a Vár utca rekonstrukciójára.•
Kettômillió-hétszázezret több kisseb pályázaton
mely szociális, gyermekétkeztetéssel közmûvelôdés-
sel kap-csolatos feladatok ellátására fordítottunk.

•  Ma még a pontos összeg nem ismert, de egy "A" ka-
tegóriás tornaterem építésére vállalt kötelezettséget
felénk a Magyar Állam. (nagyságrendileg többszáz
millió Ft.)

•  Tárgyalásokat folytatunk az AURA épü-letének
rekonstrukciójával kapcsolatos feladatok pénzügyi
finanszírozásának érdekében. (Ez is száz-milliókban
mérhetô)

•  A nemrégiben történt rendkívüli esôzés okozta út-
károk elhárítása kapcsán a szükségesen megteendô
intézkedéseken túl a helyreállítás költségeinek  sza-
kemberek által elkészített költségterv alapján közel
nyolcvan milliós kárbejelentést tettünk. 

•  Folyamatban van az óvoda konyhájának felújítására
beadott pályázatunk.(huszonhatmillió)

•  Valamint további út, járda, vízelvezetés rekonstruk-
ciójára egy (tizenöt milliós pályázat). 

•  A Járdaépítési program keretében a település belsô
részén az optikai hálózat földkábeles alépítmé-
nyeinek kiépítését követôen több mint 700 fm hosz-
szan a járda teljes felújítására került sor melynek
költségét többszöri egyeztetést követôen a beruhá-
zást végzô cég magára vállalta. (megközelítôleg
ötmillió Ft)

Összeadva tehát közel másfél milliárd Ft körüli a kül-
sô források bevonásának összege, és további több száz
millió Ft a folyamatban lévô pályázatok, egyeztetések
eredményeként várható plusz forrásteremtés.

Határozott érdekérvényesítésünknek köszönhetôen
az M0 tervezésénél figyelembe vették igényeinket: A tég-
lagyári csomópontban körforgalmat fognak kialakítani.

Az Ófalu és a Bécsi út között ennek révén végre létre-
jöhet a közvetlen közúti kapcsolat, újabb további többszáz
millió Ft értékben járda út, vízelvezetés és egyéb mûtár-
gyak épülnek a téglagyári út és kövesbérci út környeze-
tében, a majdani M0 és a lakóövezet közé kialkudott,
telepítendô védôerdôvel együtt emelve a környékbeli in-
gatlanok értékét, javítva az ott élôk életminôségét.

Elôrehaladott tárgyalások folynak a Budai út teljes fel-
újításával kapcsolatban, és az ezt érintô KG terület köz-
mûvesítésének finanszírozása érdekében. (Több száz mil-
lió Ft)

A Bécsi úton lakók legnagyobb problémája a járda
hiánya mely száraz idôben is, de esôzések után szinte elle-
hetetleníti a hazajutás esélyét. A probléma megoldása vé-
gett felvettem a kapcsolatot Hadházy Sándor Ország-
gyûlési képviselô Úrral. Közösen keressük a megoldást.

Minden olyan pályázati forrást melyre településünk jó
eséllyel pályázhat azt eddig is figyelemmel kísértük és a
jövôben is ki szeretnénk használni. Azonban csak a pá-
lyázati lehetôségekre támaszkodva nem lehet ütemesen és
tervezetten a falu elmaradt infrastruktúráját megépíteni.
Szükség van saját forrás megteremtésére, az Önkormány-
zat gazdasági potenciáljának megerôsítésére. Ezt nem
szeretnénk adóemeléssel biztosítani.

Más egyéb forrás bevonására is szükség van. A fej-
lesztési területeink tulajdonosaival folytatott, a korábbi-
nál elônyösebb feltételeket megteremtô tárgyalásaink
eredményeként még ebben a ciklusban további öt-
száz–hétszázmilló forint bevételre számítunk, ez ugyan
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egyszeri bevétel, de ezáltal bôvül az adózók köre és növek-
szik az állandó bevétel, melyet leromlott állapotú útjaink
felújítására fordítanánk. 

A  múlt megismerése nélkül nem lehet jövôt építeni! –
szokta mondogatni falubelink, Marton Ferenc. Maximáli-
san egyetértek vele csak annyival szeretném kiegészíteni:
a múlt megismerése nélkül, a realitások figyelmen kívül
hagyásával és a lehetôségek kihasználása nélkül, nem le-
het jövôt építeni.

Ennek érdekében kezdeményeztem a Pilisborosjenô
2050 Közösségi Jövôképalkotó Mûhely életre hívását, va-
lamint ezért invitáltam a falu fiatalságát is, hogy vegyen
részt ebben a munkában.

Az azóta eltelt idôben a falu lakosságának résztvevôi
hat alkalommal ültek össze. E munka párhuzamosan zaj-
lik két másik rendeleti kötelezettségünkkel. A most aktu-
ális Település Arculati Kézikönyv létrehozását megszabó
kormányrendelettel, ezen kívül egy idôközben született
jogszabály az új, immáron hosszútávú HÉSZ megalko-
tásának határideje 2018. december 31. Az alapos jövôkép-
alkotásra van tehát idônk. 

Az önkormányzat által elôkészített anyag figyelembe
veszi mindazon kötelezettségeket mely változtatás esetén
súlyos anyagi terhet róna a településre, ugyanakkor szaba-
don hagyta azon területek feletti elmélkedés lehetôségét
mely meghatározó lehet a település számára. Ezeken az
eseményeken 35–45 fô vett részt.  Noha a falu egésze lett
a közös munkára meghívva, a megjelentek és résztvevôk
túlnyomó hányada az ófalú egyetlen behatárolt és szer-
vezett érdekcsoportját képviselte.

Az érdekcsoport a közösségi jövôképalkotó munkát el-
sôsorban nem az alkalomban rejlô lehetôség kiaknázá-
sára, hanem korábbról ismert kisközösségi vagy egyéni
háttérérdekei kierôszakolására igyekezett fordítani. Cél-
jaikat  minden kompromisszumkészség nélkül  sajnos nem
a valósághoz illesztették, a faluközösség életét meghatá-
rozó jogszabályi, rendeleti és szerzôdési kötelmeit rendre
figyelmen kívül hagyták. Felelôtlen módon huzamos ideje
megkötött szerzôdések figyelmen kívül hagyásával gon-
doltak ,,tiszta helyzetet" teremteni, amivel természetesen
csak rontanák az Önkormányzat helyzetét, további perek
sokaságába hajszolva a falut! Ezen az úton a falu már
egyszer elindult 2002–2006 között, máig kiható negatív
következményei vannak. Kárainak elhárítása több év
munkáját kötötte le. 

Mindezek ellenére sem tekintem a munkafolyamatot
hiábavalónak. 

Legalább én ne mutassak kompromisszum-képtelensé-
get és magam se csak a különbségeket, a széttartó szem-
pontokat vázoljam, ezért azon elemeket és ötleteket felso-
rolnám, amelyek a Pilisborosjenô 2050 Közösségi Jövô-
képalkotó Mûhely munkája során születtek, s amelyek
megvalósulására – a lakossági igényt szem elôtt tartva –
haladéktalanul lépéseket teszek. 

1. Mindannyiunk számára fontos a Várvölgy értéke
melynek nagyszabású beépíthetôségérôl az elôzô ciklus-
ban született döntés. Volt egy köztes javaslatom mely a be-
építhetôséget teljesen megszüntette volna és a HÉSZ-ben

szereplô ÜÜ terület jelenlegi szabályozásához képest egy
kevésbé intenzív beépítési lehetôséget biztosított volna a
tulajdonosok számára. Mindezt azért, hogy a tulajdonosok
által jelzett kártérítési igénynek elejét vegyük. Végül szin-
tén az én javaslatomra, a teljes területre vonatkozólag vál-
toztatási tilalmat rendelt el a testület egészen a koncepció
kidolgozásának végéig. A Várvölgy hosszú távú sorsáról a
lakossági igényeket, és az ottani területek tulajdonosainak
elképzeléseit összhangba kell hozni. Erre külön fórumot
fogok biztosítani. 

2. A várvölgyet érintô turisztikai fejlesztések során
hangsúlyozott ,,szelíd turizmus” koncepció, alapfeltétele-
ként az ófalu bejáratánál nagy kapacitású parkoló kiala-
kítása, és majd fokozatosan az ehhez kapcsolódó szolgál-
tatások kiépítése. Szeretném mindenki figyelmét felhívni,
hogy az Önkormányzatnak nincs erre alkalmas területe,
fontos a parkoló helyének, terület nagyságának meghatá-
rozása, és a magántulajdonosokkal való megegyezés.

3. Üdvözlöm és maximálisan támogatom, hogy a fiatal-
ságban rejlô szakmai és világnézeti szemléletmódokat fel-
használva Pilisborosjenô számára szülessen egy 2050-ig
szóló átfogó, zöldenergián alapuló energetikai koncepció.
Ezzel a témával kapcsolatban, ebben a ciklusban már én is
tettem elôkészítéseket.

4. Jónak, helyesnek és iránymutatónak tartom a jövô-
képalkotó munka során egyelôre homályosan körvonala-
zódó elképzelést, mely a falu számára a zöldenergia és a
szelíd turizmus alapelveihez kapcsolódóan a természet-
gyógyászat és egészségipar fejlesztését határozza meg. A
faluban máris jelenlévô Meditop, Celladam, a falunak új
nevezetességet jelentô Levendárium és más gyógynövény
termesztési programok, az ezek köré épülhetô gyógyászat,
szanatóriumi, idôsotthoni, turisztikai szolgáltatásokkal
olyan jövôkép lehet, amely megôrizheti a falu exkluzivi-
tását, nyugalmát, ugyanakkor egy prosperáló gazdasági
ágazat jelenlétét erôsítheti. Figyelembe kell venni azonban
az említett cégek fejlesztési irányait és a továbblépés lehe-
tôséget biztosítani kell számukra. Ezzel kapcsolatban is in-
tenzív tárgyalásokat folytatok.

5. Szintén a jövôképalkotó mûhely során vetôdött fel
annak ötlete, hogy a döntéseket hozó képviselôtestület
mellett a falu intellektuális személyi adottságait integráló
tanácsadó testület, úgynevezett Magisztrátus jöjjön létre.
Ennek érdekében kérem, hogy aki érez tudást és képes-
séget magában valamely szakmai területen és hozzá kíván
járulni a közösségi munkához, névvel, szakmai terület fel-
tûntetésével, lakcímmel jelentkezzék nálam személyesen
vagy a polgarmester@pilisborosjeno.hu e-mail címen.

6. Komoly kritika érte az Önkormányzat kommuniká-
cióját. A korábbi évek szerzôdésállományának hozzáfér-
hetôsége érdekében azokat nagy tételben már korábban
kihelyeztük az Önkormányzati portálra. A munkát foly-
tatjuk. Ígérem, lépéseket teszünk annak érdekében, hogy
a község belsô kommunikációja javuljon, naprakészebb és
korszerûbb legyen. Ez ügyben azonban – figyelemmel a
realitásokra – némi türelmet kérek

2015-ben annak a hatályos HÉSZ-nek a korrekcióját
kezdtük el, amin a 2010-ben megválasztott faluvezetés
olyan módosításokat hajtott végre, mely a hatályos törvé-
nyeken túli beépíthetôséget tett lehetôvé és ütközött a bu-
dapesti agglomerációs törvény terület felhasználására vo-

PILISBOROSJENÔ 2050-ES JÖVÔKÉPE

A KÖZÖS MUNKA POZITÍV HOZADÉKAI

HÉSZ MÓDOSÍTÁS
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natkozó rendelkezéseivel. Ezáltal olyan építési jogokat
keletkeztetett magánszemélyek részére melyekbôl semmi-
féle kimutatható közösségi elôny nem származott. Ugyan-
akkor nem vette figyelembe azokat az élô szerzôdéseket
melyek a településrendezéssel kapcsolatosan kötelezett-
ségeket rónak az Önkormányzatra. A szerzôdésben vállal-
tak nem teljesítése, jogok elvonása komoly összegû kárté-
rítési kötelezettséget vonna maga után. Ennek összege
nem határozható meg jelenleg pontosan, azonban min-
málisan is több százmilliós tételt jelentene, melynek meg-
fizetési kötelezettsége gyakorlatilag a falut csôdbe juttat-
ná. 

Felelôsségteljes polgármesterként ezt nem hagyhatom,
a tények figyelmen kívül hagyása, az ábrándokban megfo-
galmazott követelések következményeivel nem számolva
nem lehet biztonságos alapokon nyugvó jövôt építeni. 

A HÉSZ módosításának kérdése indokolatlanul hisz-
terizált. Különösen annak tükrében hogy az elmúlt 15 év-
ben a HÉSZ 17 alkalommal változott.

Önkormányzatunk az elmúlt bô két évben összessé-
gében több mint ötszáz határozatot és közel ötven rende-
letet alkotott melyek a település és közösségünk rendezett
mûködését biztosítják.

Számtalan esetben hátráltatta munkánkat, hogy töb-
ben (akár személyes okokból) bejelentést, feljelentést tet-
tek az Önkormányzat ellen melyek érdemi elmarasztalás-
sal nem jártak azonban jelentôs idôt és kapacitást vontak
el az érdemi munkától. 

Továbbra is elkötelezetten a település fejlôdése és fej-
lesztése irányában kívánunk hasznosan dolgozni

Küller János
polgármester

Sok, munkára vállalkozó szülô,
nagyszülô, segítôkész falu lakó jelent
meg június 17-én reggel  Küller János
polgár-mester játszótér felújításával
kapcsolatos felhívására, melyben  kér-
te a lakókat, hogy aki tud, jöjjön se-
gíteni a felújítást végzô cég munkála-
tainak befejezése után a kisebb, álta-
lunk is elvégezhetô munkák, gazolás,
csiszolás, festés, sövény-nyírás elvég-
zésére. Mint a képekbôl is látható,
számos, lelkes falunkbeli fogott lapá-

tot, ásót, egyéb szerszámokat, tolt ta-
licskát, vagy egyszerûen puszta kézzel
szabadította meg a kerítést a ránôtt
növényektôl. Munka közben jól esett
a résztvevôk-segítôk által hozott étel,
hûsítô ital. A játszótér felújításának
munkálataiban (kellô létszámban,
több fôvel) részt vett Polgárôrsé-
günk, a Polgármesteri Hivatal dolgo-
zói és a Képviselô-testület tagjai közül
is többen segítettek.  

Windisch László

Megújul a játszótér! Beszámoló, képekben
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A Z  I S KO L A  H Í R E I
A 2016-17-ES TANÉV KITÛNÔ TANULÓI

1.a: Berecz Laura, Erényi Johanna, Barsi Mia Nelli, Nagy-
mihályi Csercsa Emma, Szomora Lilien

1.b: Bényi Gizella, Bognár Dóra, Hibsch-Benke Balázs,
Hibsch-Benke Tamás, Kôhegyi Simon, Lôrincz Olivér,
Négyeesy Antal, Szabó Laura

2. osztály: Forgó Ambrus, Juhász Klára, Kamarás Noémi,
Kiss Zorka Zsófia

3.a: Susán Rebeka, Mészáros Mátyás, Vizdák Nóra Léna,
Szomora Marcell

4.a: Kiss Nóra Dorottya, Köhnken-Máté Luca, Medveczki
Panna Zsófia, Szabó Petra

4.b: Flámis Márton, Horváth Csanád, Lövey Flóra, Mogyo-
ró Márk, Seres Verita, Szomora Tamás, Tamási Réka

5.a: Szemenyei Vera, Égerházi Sára, Hollauer Réka
5.b: Dömötörfy Soma, Forgó András, Garay Zsófia Lilla,

Halász Virág, Papp georgina Anna, Selmeczi Márta
6: Búza Kornél, Dömötörfy Bóra, Héjja Máté, Valde Mar-
cell

7: Balina Bianka, Papp Viktória, Vad Réka
A kitûnôk az ingyenes cirkuszjegyet átvehetik ügyeleti

idôben az iskolában!

Gitár tanszak: Mészáros Marcell, Köhnken-Máté Boldi-
zsár

Cselló tanszak: Örkényi Krisztián, Fazekas Adrien
Hegedû tanszak: Berec Laura
Furulya tanszak: Pacluska Lôrinc, Princz Hanna, Mihálffy

Gergely
Fuvola tanszak: Vad Réka, Varga Boglárka, Kiss Nóra
Zongora: Csige Dalma, Selmeczi Márta, Varga Emese,

Goór dániel, Tamász Réka, Kôhegyi Anni, Barabás
Kitti, Osztrovics zsombor, Bolyán Vencel, Mészáros
Mátyás

Klarinét tanszak: Kovács Antónia
Szolfézs: Pavluska Léna, Kôhegyi Simon, Kaltenecker Aj-

sa, Varga Hajnalka, Mészáros Marcell, Krivács Dorina
Kórus: Katona Noémi

A dunavarsányi regionális kamarazenei versenyen I.
helyezést értek el Vad Réka és Varga Boglárka növen-
dékek. A zsûri különdíját Kiss Nóri hozta el. 

A Kodály Zoltán regionális zongoraversenyen Selme-
czi Márta szerepelt kiemelkedôen, Varga Emese pedig a
zsûri különdíját hozta el. 

Az országos Zrínyi matematika versenyen Osztrovics
Zsombor 3.b osztályos tanuló IX, Papp Viktória 7. osztá-
lyos tanuló XIV. helyezést ért el. 
A területi német vers-és prózamondó versenyen Juhász

Klára 2. osztályos tanuló VIII. helyezet lett. 
A Nyugat-Magyarországi Történelem versenyen di-

cséretesen szerepelt 7. osztályos csapatunk, tagjai: Papp
Viktória, Balina Bianka, Vad Réka és Kôhegyi Anni.

A Kaán Károly természetismereti versenyrôl IV. he-
lyezést hozott el Krivács Dorina 6. osztályos tanuló. Ju-
talma egy féléves Természetbúvár újság elôfizetése.  

ZENEI DICSÉRETET KAPOTT NÖVENDÉKEK

Z

ZENEKARI VERSENYEK

ISKOLAI DÍJAK

TANULMÁNYI VERSENYEK

DÍSZOKLEVELET KAPTAK A NÉMET
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATTÓL

TISZTASÁGI VERSENY

Az iskola Göncölszekér-díját (hét csillagos ötös jegy el-
érése matematikából): Papp Georgina 5.b osztályos nyerte. 

Fônix-díjat kaptak (kiemelkedô munkájukért a hu-mán
tantárgyak területén): Aczél András, Csepinszky An-dor,
Varasdy Roland, Balina Bianka, Valde Marcell

Egy negyedéves Logiscool programozói tanfolyamon
vehet részt Búza Kornél 6. osztályos tanuló.

DSD nyelvvizsgáért: Aczél András, Bényi Vince, Csepin-
szky Andor, Fazekas Márton, Gyimesi Ádám, Káli Norbert,
Koós Viktor, Krámer Gergô és Szászvári Márton 8. osztályos
tanulók.

Kiemelkedô tanulmány munkájukért a német területén:
Juhász Klára, 2. o, Csörgô Réka, Forgó András 5.b, Bukszár
Borbála, Búza Kornél, Dömötörfy Bóra, Katona Noémi,
Kovács Renáta, Krivács Dorina, Valde Marcell és  Varga
Boglárka 6. osztályos tanulók, Balina Bianka, Papp Viktória
és Vad Réka 7. osztályos tanulók

Az alsó tagozaton a 3.a osztályosok, a felsôben az 5.a
osztályosok nyerték meg a versenyt.  

BALLAGÓ 8. OSZTÁLYOSAINK

Jeles tanulmányi eredményt értek el: Krámer Gergô, Káli
Norbert, Csepinszky Andor, Koós Viktor és Fazekas Márton

A Négy Nemzet Tornán U15-ös korosztályban a magyar
Jégkorong csapat válogatottjaként képviselte hazánkat ki-
emelkedô teljesítménnyel: Hrabák Mikes

A közösségért végzett lelkes munkájukért ajándékutal-
ványt kaptak: Ágoston Bernadett, Takács Laura és Kovács Máté

Gratulálunk!

A 2017-18-as tanév kezdésével kapcsolatos tudnivalók:
Ebédbefizetés szeptemberre: augusztus 29-30-án (kedd-

szerda) 8-16-ig. 
Elsô tanítási nap és tanévnyitó: 

2017. szeptember 1-jén.1/28-tól ügyelet 9-tôl Tanév-
nyitó ünnepség, 10-tôl 3 osztályfônöki órát tartunk. 

Ebéd és napközi/tanulószoba már az elsô naptól lesz. 
Elsôsök szülôi értekezlete: szeptember 1-jén 17 órakor. 
Idén már minden évfolyamon ingyenesek lesznek a tan-

könyvek.
Eszközjegyzék az iskola bejáratánál (fehér ajtó), valamint

a honlapon (www.iskola.pilisborosjeno.hu)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Takarítói állást hirdet az iskola félállásban. 

Érdeklôdni lehet: 0620 5342693
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A Család és Gyermekjóléti Szol-
gálat 2017 júliusában ismét megszer-
vezte a nyári Indián Táborát, immá-
ron kilencedik alkalommal. A hosszú
elôkészületeket követôen egy élmé-
nyekben és programokban gazdag tá-
borhetet tudhatunk magunk mögött,
amelynek összesen 86 gyermek lehe-
tett részese. 
A táborhetet törzsi gyûléssel indí-

tottuk, ahol kiválaszthatták a gyere-
kek, hogy a három törzs közül (Inka,
Maya, Sziú) melyikbe szeretnének
tartozni. Délelôttönként a napi prog-
ramismertetôket követôen éneket ta-
nultunk, amit Verseci Misi bácsi a
szomszédban minden nap szeretettel
hallgatott.
Mint minden évben, most is igye-

keztünk új és színesebb programlehe-
tôségeket biztosítani, amelyek a tábor
elnevezéséhez híven, az indián kultú-
rához kapcsolódnak. Az idei kézmû-
veskedés során a gyerekek álomfogót
készítettek, batikoltak, agyagoztak,
cserepet és sátrat festettek, készíthet-
tek karkötôt bôrbôl és gyöngyökbôl,
íjászkodtak. Takáts Árpi bácsi beve-
zette ôket a fafaragás rejtelmeibe, így
elkészíthették közös totemoszlopu-
kat, amely színes indián motívumaival
azóta is az intézmény udvarát díszíti. 
A hét közepén kirándultunk az Egri

vár makettjéhez, itt biztosítva lovag-
lási lehetôséget a táborozóknak. A
hosszú utat kincskereséssel, szabad-
téri játékokkal tettük izgalmasabbá a
gyerekek számára, a romok között
zajló szám- és jelháború pedig elsöp-
rô sikert aratott a kisebb harci sérü-
lések ellenére is. A fárasztó nap után
a legapróbb indiánok hazajuttatásá-
ban a két tagú Sofôr Törzs (Kósa To-
mi és Ludasi Bendegúz) volt segítsé-
günkre.
A hét folyamán a kicsi indiánok ki-

próbálhatták magukat különbözô
ügyességi játékokban és sorverse-
nyekben, természetesen most sem
maradt ki a locsolkodás, ami alkalom
volt az önfeledt bolondozásra!
A táborhét utolsó napjára a gye-

rekek befejezték a saját maguk által
festett indián ruhájukat, és a tollak-
kal, gyöngyökkel dekorált fejdíszüket,
amelyek a zárómûsor részeként tar-
tott felvonulás elengedhetetlen kellé-

Család és Gyermekjóléti Szolgálat A IX. INDIÁN NYÁR

kei. A kifestett arcú gyerekek színes
ruháikban, kézzel készített ékszere-
ikkel vonultak végig a Fô útig, majd a
tábor helyszínén a szülôk és rokonok
elôtt elénekelték a tanult indián dalt
tánc kíséretében. A meghívott vendé-
gek részesei lehettek egy igazi indián
szertartásnak, és élvezhették a zené-
szek színvonalas elôadását.
Körülbelül 100 ember étkezésérôl

Kishalmi Ildikó vezetésével a Kis-

kevély Sörözô munkatársai (Öreglaki
Nikolett, Pápai Noémi, Kuchlár An-
na és Tóth Eszter ) gondoskodtak bô-
ségesen!!
Ezúton is köszönjük a támogatást

Pilisborosjenô Község Önkormány-
zatának, Nagy Gábornénak, Trunk
Zsoltnak, és a Meditop Kft-nek, hogy
számos helybéli kis indián kedvez-
ményesen vehetett részt a táborban. 
Köszönet a kitartó munkájukért a

Törzsfônököknek: Takácsné Papp
Erika, Guido Gomez Valencia és
Germán Huarachi Garcia
Segítôknek: Csillag Orsolya, Fri-

gyes Laura, Martin Huarachi, Kiss
Evelin, Lili Gomez Valencia, Szaba-
dos Györgyi, Biró Anna, Kovács Kin-
ga és Takács Klaudia (Konyha-törzs),
Kovács Bence és Kovács Máté. Zenei
mûsor: René Gomez Valencia
Köszönjük további támogatóink-

nak és segítôinknek hogy hozzájá-
rulásukkal és részvételükkel idén is
remek hangulatban, színvonalasan
rendezhettük meg a IX. Indián tá-
bort: Almási Gábor nagymennyiségû
bôrök, Temleitnerné Zsuzsi, Mendöl
Kriszta sátor-ruhaszabás, Királyné
Váradi Vali sátor és kistáska varrás,
Csillag Kata és Rest János nagysátor
szállítás, felállítás és leszedés, Liszt-
ner Gábor fuvarozás, Varga Zoltán,
Nagy Edina nyomtatás, Mester Al-
bert hintaágy hegesztés, lovasjáték,
Pilisborosjenôi Német Nemzetiségi
Általános Iskola és Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola játékok, Német Nemze-
tiségi Önkormányzat padok és aszta-
lok biztosítása, a Pilisszentiváni Pol-
gárôrség és Tûzoltó Egyesület nagy-
sátor biztosítása, Pilisborosjenôi Pol-
gárôr Egyesület felvonulás biztosí-
tása. 
Szemes Árpád, Majoros Ferenc,

Pálinkás Róbert és Dömény János
tábor elôkészítés, elbontás.
Szeretettel várunk minden kedves

érdeklôdôt jövôre, a X. jubileumi In-
dián Táborba!
További szép nyarat kívánunk min-

denkinek!

Ludasi Éva szolgálatvezetô
Biró Anna családsegítô
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A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017 tavaszán si-
keresen pályázott 7 napos nyelvi tábor megszervezésére,
mely pályázatot az Emberi Erôforrás Minisztériuma írt ki,
,,nemzetiségi támogatások a nemzetiségi civil szervezetek
támogatása” címmel.

A projekt címe: ,,Szülôföldünk Pilisborosjenô sváb
szemmel”.

A tábor tervezett programja oly módon került összeál-
lításra, hogy változatos, és élmény dús legyen, betekintést
nyújtson a régi Pilisborosjenô/Weindorf mindennapi éle-
tébe, szokásaiba, mesterségek, az épített helyi örökségek,
emlékhelyek révén.

A táborban 3–6. osztályos diákok vettek részt, akiknek
a tanárok, és a Német Nemzetiségi Önkormányzat által
összeállított program tökéletesen illeszkedett a német
nemzetiségi oktatási tantervhez, mely ez által bôvítette né-
met nyelvi ismereteiket.

A hét folyamán a diákok látogatást tettek egy helyi asz-
talosmester – Gábeli György- mûhelyébe, valamint szôlô-
jébe, ahol német nyelven hallottak a szôlészet, és borászat
érdekességeirôl, miközben finom mustot kóstolhattak. 

Megismerkedtek a kôfaragó mesterség rejtelmeivel,
kôbányákkal, és falunk épített örökségeivel, a római kato-
likus templom, Rozália kápolna történetével, Wilheim Pé-
ter atya közremûködésével.

Mayer Róbert – a Deutscklub egyik tagja – által kották
alapján német énekeket tanultak.

A tábor diákjai busszal mentek a solymári Bauernhaus-

ba, ahol sváb esküvôi szokásokról hallottak elôadást – tár-
gyakkal kiegészítve –, a Rosmarin c. színdarab alapján.

Régi fényképekkel, könyvekkel tarkítottan mesélt
Perlinger Györgyi az ünnepekhez kötôdô helyi sváb
hagyo-mányokról és szokásokról. Kellemes beszélgetés
alakult ki, a diákok sok érdeklôdô kérdést tettek fel.

A Német Nemzetiségi Tájházban kialakított helytör-
téneti kiállítás révén részletesen megismerkedtek a sváb
paraszti élet mindennapi, illetve ünnepi használati tár-
gyaival, öltözékekkel, régi történetekkel Galambos Fe-
renc, és Szegedi Ferenc jóvoltából.

A diákcsoportok kékfestô anyagból készítettek sváb
kötényt, valamint ügyesen kézmûveskedtek a sváb porta
makett megalkotásában is, Csikós Gabi és Mák Flóra ta-
nárnôk irányításával.

Minden délután német néptáncoktatásban vettek részt
Jávor Csaba által.

Természetesen jutott idô játékra, számháborúra, és
Völkerball kidobós játékra is.

Nagy élmény volt a budapesti római kalandparkban el-
töltött délután.

A tábor zárónapján (vasárnap) helyi sváb recept alap-
ján sváb étel (kolbászos, füstölt csülkös bableves krumpli-
gombóccal – Bohnensuppe mit Wurst und geräucherte
Schweinshaxe mit Kartoffelnknödel) együttes fôzése jen-
tett izgalmat.

A közös ebéd elfogyasztása elôtt a szülôk megtekint-
hették a gyerekek által készített munkákból összeállított
kiállítást, és a héten tanult német néptáncokból álló be-
mutatót. Sor került az emléklapok kiosztására, Csikós
Gabi néni minden gyermeknek pár kedves szóval elmond-
ta, hogy mivel járult hozzá a tábor hangulatához. Közös
fotózkodás, és német ének volt a záróesemény.

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a táborban részt
vevô tanároknak a hét folyamán nyújtott lelkes mun-
kájáért, és mindenkinek, aki segítette a tábor sikeres meg-
valósulását.

Diákoktól, szülôktôl egyaránt pozitív visszajelzéseket
kaptunk. Sokan érdeklôdtek, hogy jövôre is megrendezés-
re kerül-e a német nyelvi tábor, hiszen a gyermekek élvez-
ték, új ismeretekkel, és élményekkel gazdagodtak.

Perlinger Györgyi
NNÖ képviselô

NÉMET NYELVI TÁBOR A NÉMET NEMZETISÉGI NÉMET NYELVI TÁBOR A NÉMET NEMZETISÉGI TÁJHÁZBANTÁJHÁZBAN
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a júliusi, augusztusi nyári számokban színesben, kerettel, képekkel,
változatlan árakon hirdethet Kedves olvasónk!

a Hírmondó újság hirdetési díjai:
a/4 oldal:        30 000 Ft + Áfa  
1/2 oldal:         15 000 Ft + Áfa  
1/4 oldal:         7 500 Ft + Áfa
1/8 oldal:         3 750 Ft + Áfa
1/16-od oldal: 1 574 Ft + Áfa

apróhirdetés: 1/32 oldalnyi felület, maximum 10-es betűmérettel: 
787 Ft + Áfa (bruttó 1000 Ft)
online hirdetés: 2000,-Ft/hó
a lap kéthavonta jelenik meg, 1300 példányban. az olvasók postai
kézbesítés útján, térítés nélkül kapják meg az újságot. a lapzárta
idôpontja a kiadást megelôzô hónap közepe. 
a hirdetés feladható: szerkesztoseg@pbjhirmondo.hu

PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ 7

Kedves Testvérek!
Mindenkit nagy szeretettel hívunk, és várunk
templomunkba 2017. augusztus 20.-án fél 11-tôl
tartandó ünnepi szentmisére, hogy közösen
imádkozzunk hazánkért, és nemzetünkért állam-
alapító Szent István királyunk közbenjárását

kérve. A szentmise keretében tartjuk szokás sze-
rint az újkenyér megáldását, melyre bárki hozhat-
ja saját kenyerét is, ha szeretné megáladtni. Imád-
kozzunk, és ünnepeljünk közösen minél többen
együtt ezen a fontos ünnepünkön! 

Péter atya

ÜÜnnnneeppii   SS zzeennttmmii ssee ,,   KKeennyyéérrss zzeenn tt ee ll ééss

.Elkísértük Õt utolsó földi útjára. Alig több
mint négy hónappal élte túl imádott felesége
halálát.
Számtalan csatát vívott élete folyamán, hiva-

talokkal, szakértôkkel, ostobákkal és túl oko-
sokkal, értetlenekkel és irigyekkel, rosszaka-
rókkal és akadályokat gördítôkkel. Szükséges-
set és feleslegeset is, de sosem tért ki a harc
elôl. Nem alkudott, ha úgy érezte, igaza van.
Bizony elôfordult nem egyszer, hogy veszí-

tett, de mindig talpra állt, és töretlen optimiz-
mussal tette tovább a dolgát. Fejlesztett, kuta-
tott, segített, próbált jobbá tenni mindent, ami
elé került. Legyen az orvosi mûszer, gépkocsi
gyújtás, TV képcsô, vagy emberi szervezet.
Semmi és senki nem tudta megállítani a kitû-
zött célja felé vezetô úton. 
Ez pedig nem volt kisebb cél, mint a rák

gyógymódjának megtalálása. Mindent ennek a
célnak rendelt alá, és rátette egész életét. Ha-
láláig tartó meggyôzôdése volt, hogy az általa
felfedezett Celladam hatóanyag képes erre. Én
hiszem, hogy jó úton járt, és rengeteg beteg is
bizonyíthatja a szer pozitív hatását. Gyógyszer
azonban így sem lett eddig belôle. Pedig a
törzskönyvezési folyamat már több mint húsz
éve tart.
Megtehette volna, hogy jó pénzért eladja

külföldre a tudását, de ez soha eszébe sem ju-
tott. Itthon, a magyar emberek és az ország ja-
vára tartogatta a csodát, amit felfedezett. A
pénz sohasem érdekelte, a tudást halmozta,
nem a vagyont. Az hajtotta, hogy bizonyítsa
igazát, a Celladam hatásosságát. 
Hogy a rák igenis gyógyítható! De nem azon

az úton, hogy tovább romboljuk a szervezetet
különféle csapásterápiákkal. Megfosztva azt
saját védekezô rendszerétôl, az immunrend-
szertôl, ami az egyetlen lehetôséget biztosítja
az öngyógyításhoz.
Jó szívû, segítôkész volt, de nem volt üzlet-

ember, bár Ô váltig ezt hitte magáról.
Kérdezni bármikor lehetett Tôle, és magya-

rázott is szívesen, megfeledkezve minden más-
ról. 
Kispályás vagy, szokta mondani, ha nem vol-

tam vevô csapongó ötleteire. Csak gyakorlatias,
védekeztem, ha már nem tudtam követni. Né-
ha már csak azért bólogattam értelmesen néz-
ve, nehogy abbahagyja és rám pirítson, mit
akarsz te, ha még ezt sem érted.
Az elektrontranszport, a fotonok, és kedven-

ce a szupravezetés normál hôfokon, aminek
szerinte központi szerepe lehet a sejtek közöt-

ti felfoghatatlanul gyors információáramlás-
ban. 
A rákkutatás mellett, elektronikai tudása

révén az elektromos áramkörök és szerkeze-
tek tervezése terén is maradandót alkotott.
Számtalan találmánya, szabadalma bizonyít-
ja, hogy ebben is az élen járt. Utolsó idôsza-
kában a mágneses tér, a világegyetem, és a
sötét anyag titkai foglalkoztatták. 
Bármilyen mérges is volt, egy jó kérdéssel

bármikor más gondolati pályára lehetett Ôt
állítani. Mint egy lelkes tanárt a suliban, aki-
tôl sokszor csak azért kérdeztünk, hogy meg-
ússzuk a felelést. Amúgy sem tudott igazán
számon kérni senkit. Hirtelen felfortyant, az-
után pillanatok alatt talált sokkal fontosabb
gondolatot, amivel érdemesebb volt foglal-
koznia, mint hogy napi apró-cseprô dolgokra,
ne adja isten, papírmunkára pazarolja idejét.
Szenzációs sebességgel váltott témát.

Egyik pillanatról a másikra képbe tudott ke-
rülni, akár három-négyféle területrôl légyen
is szó. 
Kedvenc mondása volt, az embernek sem-

mihez nem kell értenie, csak ahhoz, amivel
éppen foglalkozik. És valóban, az éppen nem
használt agysejtjeit teljesen ki tudta kapcsol-
ni, hogy legyen elég kapacitása az aktuális
témára.
Talán keveset írtam az eredményeirôl. A

Celladamról, Vitacellrôl, Floracellrôl. A leg-
utolsó felfedezésrôl, amely esélyt adhat a tö-
meges méhpusztulás megállítására. Ez ugya-
nis önmagában is elég kellene, legyen Ádám
nevének fennmaradásához, hiszen a tudósok
szerint a méhek kipusztulása akár az embe-
riség végét is jelenthetné.
De nekem nem az eredményei fognak hiá-

nyozni, hanem Ádám személye. A heti két-

három, néhány perces, vagy akár több órás
beszélgetés, a tervezgetés, nemegyszer a ke-
mény viták. Az a szellemi többlet, ami har-
mincöt éven keresztül mellette tartott.
Az eredmények, találmányok, szabadal-

mak majd járják további útjukat, vagy éppen-
ség-gel a süllyesztôbe kerülnek. Ez az örö-
kösök felelôssége, feladata, gondja. 

Azt írtam az elején, hogy senki és semmi
nem tudta megállítani a kitûzött célja felé
vezetô úton. Sajnos szeretett felesége halála,
akivel ötvenöt évig élt házasságban, már több
volt annál, mint amit akár egy ilyen kemény
ember is el tud viselni. Látható volt, bár pró-
bálta kifelé nem mutatni, hogy eltört benne
valami. Alig négy hónapig bírta nélküle.
,,Meghalt a nyolcvanas évek botrányhôse,

a rákellenes szernek kikiáltott Celladam fel-
találója." Ennyi tellett attól az önjelölt zug-
fir-kásztól, aki elôször csapott le Ádám halál-
hírére.
Én azt mondom, eltávozott egy zseniális

feltaláló, egy olthatatlan tudásszomjjal meg-
áldott kutató, aki saját szerencsétlenségére
sok évvel megelôzte korát, amely még nem
volt felkészülve arra a tudásra, amivel Õ meg
akarta ajándékozni azt. Szegényebb lett nél-
küle a világ. Nem kicsit, nagyon.
Csak remélni tudom, hogy küzdelme nem

volt hiábavaló, a rák legyôzésének szentelt
élete nem volt elpocsékolt idô!
Ô már onnan föntrôl nézi a folytatást, és

remélhetôleg segíti majd azokat, akik továb-
bviszik félbeszakadt munkáját.
Ég Veled Barátom!
Kívánom, hogy találd meg végre a nyugal-

mat, amiben eddig nem sok részed lehetett! 
Pálinkás Miklós

Részvétnyilvánítás
Pilisborosjenô Község polgármestere, képviselô-testü-
lete, a Polgármesteri Hivatal dolgozói ôszinte részvé-
tüket fejezik ki  a közelmúltban elhunyt Kovács Ádám
úr halálának okán a család, a barátok, kollégák felé.

Gyászukban osztozunk!
Nyugodjék Békében!

In Memoriam Kovács Ádám
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Ünnepélyes keretek között új járôrautót, egy Suzuki
Vitara terepjárót helyeztek szolgálatba 2017. június 23-án
10 órakor Pilisborosjenôn.

Az átadáson részt vett Dr. Németh Gyula r. ezredes a
Pest megyei rendôr-fôkapitányság gazdasági parancsnok
helyettese, Koczka Gábor r. alezredes a pilisvörösvári
rendôrörs parancsnoka, Küller János Pilisborosjenô pol-
gármestere, Heves László alpolgármester, Varga István
Csaba a helyi  Polgárôrség parancsnoka, Gyetkó Tibor c.r.
zászlós körzeti megbízott, a polgárôrök, a Polgármesteri
Hivatal dolgozói és az érdeklôdô lakók. 

Az átadás elôtt Küller János és Dr. Németh Gyula
parancsnokhelyettes rövid beszédet mondott. Küller
János beszédében kiemelte, hogy a falu és annak vezetése
mindig is támogatta a bûnüldözést és a rendôrség
munkáját. Már az elôzô gépjármú megvételekor is falunk
biztonságának növelése volt a cél. A most a falu által
vásárolt és a mai napon a rendôrség használatába átadott
jármûvel a hatékonyság fokozása és a mobilitás növelése
került elôtérbe.

Dr. Németh Gyula a helyi és környékbeli  bûnözés sta-
tisztikai adatai közül az elfogások számának és az ítéletre
kerülô elkövetôk arányának növekedésérôl számolt be.
Ez  utóbbi ma már 55%. Tehát  száz bûnesetbôl az
elkövetôk ötvenöt százaléka kerül bíróság elé. Németh úr
megköszönte a jármûvet. Innentôl kezdve az autó kar-
bantartása, üzemben tartása a rendôrség költségére
történik.

Windisch László
Fôszerkesztô

Új rendôrautót helyeztek szolgálatba Pilisborosjenôn

Útépítés
Pilisborosjenôn

Folyamatban van a Vár utca útépítése. Jelenleg a szegélyköveket rakják
a szakemberek. Hamarosan megkezdik a térkô lerakását is. A Vár utca
teljes hosszában – egészen a Határ útig – kap új, szilárd burkolatot.
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Tisztelt Lakosok!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy hosszú egyezte-

tések eredményeképpen a Kormány a Nemzeti Közneve-
lési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének kere-
tében megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda
beruházások elôkészítésével kapcsolatos intézkedésekrôl
szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatában Pilisboros-
jenô vonatkozásban is döntött egy "A" típusú tornaterem
megvalósításról.
Fentiek alapján hamarosan megkezdôdhetnek a konk-

rét tervezési, azt követôen pedig a kivitelezési munkála-
tok. 
A tornaterem helyszíne elôre láthatóan az ,,AURA épü-

letéhez” kapcsolódva fog megépülni.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tornate-

rem a döntést követôen gyors ütemben megépülhessen, és
mihamarabb gyermekeink napi testnevelési óráihoz, és
egyéb sportéletünkhöz minôségi helyszínül szolgálhasson.
Pilisborosjenô, 2017. június 08.

Küller János
polgármester

Tisztelt Lakosok!
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Az ingatlanok elôtt, az út és a kerítés közötti szakaszok

tisztán és rendben tartása alapvetôen a tulajdonosok
kötelezettsége!
Pilisborosjenô Község Önkormányzata kapacitásai

keretin belül a közterületek ezen szakaszait is folyam-
atosan megpróbálja rendben tartani, azonban ezt az Önök
segítsége nélkül teljes körûen a rendelkezésre álló szemé-
lyi erôforrásainkkal nem tudjuk elvégezni.
Fentiek alapján kérjük, hogy az Önök által használt vagy

tulajdonukban lévô közterületi szakaszokon fokozottan
figyeljenek, és tegyenek az ápolt környezet meg-
valósíthatóságáért, kiemelten a zöldfelületek ápolására,
karbantartására, rendezetten és tisztán tartására.
Településünk tisztasága és ápoltsága közös érdekünk!
Fentiekben segítségüket és együttmûködésüket az

Önkormányzat nevében elôre is köszönöm!
Pilisborosjenô, 2017. július 17.

dr. Szabó József Zoltán
jegyzô 

Tisztelt Lakosok!
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Az ingatlanok elôtt, az út és a kerítés közötti szakaszok

tisztán és rendben tartása alapvetôen a tulajdonosok
kötelezettsége!
Pilisborosjenô Község Önkormányzata kapacitásai ke-

retin belül a közterületek ezen szakaszait is folyamatosan
megpróbálja rendben tartani, azonban ezt az Önök segít-
sége nélkül teljes körûen a rendelkezésre álló személyi
erôforrásainkkal nem tudjuk elvégezni.
Fentiek alapján kérjük, hogy az Önök által használt vagy

tulajdonukban lévô közterületi szakaszokon fokozottan
figyeljenek, és tegyenek az ápolt környezet megvaló-

síthatóságáért, kiemelten a zöldfelületek ápolására, kar-
bantartására, rendezetten és tisztán tartására.
Településünk tisztasága és ápoltsága közös érdekünk!
Fentiekben segítségüket és együttmûködésüket az Ön-

kormányzat nevében elôre is köszönöm!
Pilisborosjenô, 2017. július 17.

dr. Szabó József Zoltán
jegyzô 

Tisztelt Adóalany Lakosok!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Hivatalunk kapac-

itásbeli korlátok, és elôre nem látható humán erôforrás
nehézségek miatt a 2017. évre benyújtott építményadó és
telekadó bevallások teljes körû feldolgozásának, és a ha-
tározatok kiküldésének eddig még nem tudott mindenki
esetében eleget tenni.
A határozatokat folyamatosan készítjük és küldjük ki,

így amennyiben Ön még nem kapott ilyet, azt a késôbbi-
ekben meg fogja kapni.
A késedelem miatt Önöket nem érheti/éri hátrány! Ké-

rem azonban, hogy amennyiben nem kapják meg a hatá-
rozatukat szeptember 15-éig, úgy az I. félévre befizetett
összeget szíveskedjenek a II. félévre is befizetni.
Megértésüket, türelmüket elôre is köszönöm!
Pilisborosjenô, 2017. július 14.

dr. Szabó József Zoltán
jegyzô 
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Ô S Z I  P R O G R A M O KÔ S Z I  P R O G R A M O K

A Deutschklub-Pilisborosjenô Wein-
dorf Egyesület 2017. június 10-én, szom-
baton tartotta 35 éves fennállásának al-
kalmából jubileumi ünnepséggel egybe-
kötött hagyományôrzô német dalkörök
kórustalálkozóját, a Német Nemzetiségi
Tájházban. 
A magyar és a magyarországi németek

himnuszának eléneklése után Perlinger
Györgyi, a klub elnöke köszöntötte a
meghívott vendégeket, és a megjelent
érdeklôdôket.
Küller János polgármester úr ünnepi

beszédében méltatta a klub eddigi mun-
káját, fontosságát, eredményeit, és sok
sikert kívánt a továbbiakban.
Ezt követte a még élô alapító tagok

köszöntése (12 fô). Elköszöntünk Reic-
hardt Feri bácsitól, aki 90 éves korára
tekintettel nem vállalja tovább a dalkör
harmónika kíséretét. A jelenlegi harmó-
nikásunk Karádi László. 
A Deutschklub alapítói a kitelepítés

utáni nehéz idôbôl felocsúdva 1982-ben
megalakították a klubot, közismertebb
nevén a Singkreist, úgymond ,,menteni a
még menthetôt”.
Összegyûjtötték a korábban énekelt

sváb dalaikat, hagyományaikat. Céljuk a
dalkincs, sváb kultúra ápolása, tovább-
adása volt. Napjainkban a dalkör tagjai-

nak többsége már a másodgenerációt
képviselik. Elôdeink emléke, nyoma,
amire minket tanítottak, amit átadtak, a
mai napig éltetô erônk. Célunk a sváb
kultúránkat, hagyományainkat ugyan
úgy ápolni, továbbadni a következô ge-
nerációnak. 
A Deutschklub a jubileumi ünnepség

alkalmára a Német Nemzetiségi Tájház
közösségi termében ,,Schrankborte”-
hímzett német feliratú polcdíszítô szegé-
lyek és falvédôk címmel szép és értékes
kiállítást hozott létre, melyet a falubeli-
eken, és a meghívott vendégeken kívül
az iskola tanulói is megtekinthettek. A
rendezvényen fellépô csoportok szép
népviseletük bemutatásával, hangulatos

német dalaikkal, valamint német nép-
tánccal szórakoztatták a közönséget. 
A délután családias, kellemes hangu-

latban telt, melyet a mindenki által jól is-
mert dal közös éneklése zárta, majd a
Die Ziribarer pilisvörösvári sramli ze-
nekar mûsora csábított sokakat táncra.
Kitûzött célunk a jubileumi ünnepsé-

gen ismét megmutatni sváb identitá-
sunkat, kultúránk egy szeletét a régi, il-
letve újonnan ideköltözô lakosoknak és
a fiataloknak, – maximálisan sikerült.
Mindenki jókedvûen, vidám hangulat-

ban távozott, és másnap pozitív visszajel-
zések érkeztek klubunk felé a rendez-
vénnyel kapcsolatosan.
A Deutscklub Pilisborosjenô Wein-

dorfer Singkreis nevében köszönöm tá-
mogatóinknak a jubileumi rendezvény
alkalmával nyújtott segítségüket.
Ezúton szeretném tájékoztatni a tisz-

telt falubelieket, hogy klubunk továbbra
is örömmel hív, és vár minden énekelni
vágyó, a német identitást kedvelô sze-
mélyt. 
További sikeres éveket kívánok a

Deutscklub Weindorfer Sinkreis számá-
ra!

Perlinger Györgyi
elnök

35. ÉVES A DEUTSCHKLUB
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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

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

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt.
Nyomás: PrintPix nyomda

Megjelenik: kéthavonta, 1300 példányban.
Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.

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

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz.

Sóder, homok, cement, mész,
zsalukô, hôszigetelô rendszerek, 

konténer-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

PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

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

Cserpes és COOP termékek kaphatók
Naponta friss pékáru! 

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

Építés-felújítás
– generál kivitelezés

Vállaljuk lakások, házak 

teljes felújítását!

(Gipszkarton, festés, burkolás, 

villanyszerelés, külsô szigetelés 

(dryvitozást), kômûvesmunkát!

Kerítések, támfalak készítését!

A hirdetés felmutatása
esetén 10% kedvezmény!

Telefon: 06-70-639-4031
e-mail:

pfeifferbaubt@gmail.com

PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ 11

F Ö L D M 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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ÓbudánTúl Ingatlaniroda
Pilisborosjenôi ingatlanok irodája

www.pilisborosjenoi.hu 

SZALAI PÉTER
építészmérnök, ingatlanközvetítô ügyvezetô, irodavezetô

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

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

Megváltozott nyitvatartás:
Hétfô, szerda: 17–19h, 
Szombat: 10–12h

IGÉNY ESETÉN 
INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

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

az Egész ség ház ban
Rendelési idô:

Hét fô, szer da 8–10-ig, 
kedd–csütörtök:16–18-ig.

Te lefon be je lent ke zés: 
06 20 322 6776 
dr. Csányi Már ta

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK
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 15-18 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

Nagy Kevély Gyógyszertár
Farkas István

2097 Pilisborosjenô, Mester u. 10
Telefon: 26/336-314

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

Manikûr–mûköröm
Pilisborosjenôn és 

Ürömön házhoz megyek!
CSERNUS SZILVIA
Telefon: 06 70 639-4030 Egyedi, különleges kerti pavilon
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