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,,1946. január 20-án kellett
lakóhelyünket könnyek kö-
zött, bánatban elhagyni. (…)
Budaörs vasútállomásán mar-
havagonokba raktak minket,
melyekben kis kerek kályha
állt. Farkasordító hideg volt”–
a budaörsi Josef Hauserígy
emlékszik arra a bizonyos
történetre. A Biatorbágyról
származó Franz Bruckner pedig ekképp: ,,A vasútál-
lomás tele volt gyászoló emberekkel. A pap, Bokor
József búcsúmisét celebrált az állomáson, és még
utoljára megáldotta híveit. Még egyszer átölelték
egymást szülôk és gyerekek, testvérek, szomszédok és
barátok. (…) Aztán rácsatolták a szerelvényre a moz-
donyt. Erre Oszfolk József azon hirtelenjében össze-
hívta zenészeit és egy utolsó szívszaggató üdvözletet
játszottak a hazájukat elvesztetteknek: a magyar him-
nuszt. Zúgott az 'Isten, áldd meg a magyart'.”
2016. január 19-én Budaörsön a Magyarországi Né-

metek Országos Önkormányzata közremûködésével
megemlékeztek arról, hogy 70 évvel ezelôtt onnan in-
dult el a Magyarországról elûzött németeket szállító
elsô szerelvény Németországba. Ezzel Magyarorszá-
gon kezdetét vette az embertelenség egy újabb fe-
jezete: 1945 és 1948 között a hazai németség jelentôs
részét kifosztva és megalázva elûzték az országból.
A ,,kitelepítés” mögött részben nemzetközi, rész-

ben belpolitikai okok és célok húzódtak meg. A nagy-
hatalmak már a negyvenes évek elejétôl elfogadható-
nak tartották az etnikai viszonyoknak áttelepítésekkel
való újrarendezését. A ,,tiszta” nemzetállamok létre-
hozását – hasonló érveléssel, de más okokból – támo-
gatták a kelet-közép-európai országok politikai elitjei,
és részben társadalmai is. A háború második felében
megkezdôdött a német kisebbség démonizálása, a né-
met terjeszkedés eszközeként, ,,a Harmadik Biroda-
lom ötödik hadoszlopaként", ,,Hitler szálláscsinálója-
ként” való megjelenítése. Ebbôl vezették le aztán a
né-metek kollektív bûnösségét és fogalmazták meg
elû-zésük igényét.
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. december

29-én megjelent rendelete mindazokat a magyar ál-

lampolgárokat, akik az 1941.
évi népszámlálásnál német
nemzetiségûnek és/vagy anya-
nyelvûnek vallották magukat,
kitelepítésre ítélte. Tömegével
ûztek el ártatlan embereket.
Mentességet elsôsorban azok
kaphattak, akik kommunista
szervezethez kötôdtek, vagy
épp nem volt olyan jelentôs

vagyonuk, amelyre az állam igényt tartott volna.
A németek kiûzetésének nem titkolt oka volt a

ma-gyar szegényparaszti és agrárproletár réteg föld-
höz juttatása is. Az ország keleti és északi felébôl a
föld-igénylôk tömege indult a dunántúli területek
felé, ahol az újtelepesek a németek házain és földjein
osztozhattak. Számos németek lakta településre a
szomszéd országokból érkezô menekült magyarokat
köl-töztettek. 1947 tavaszán a szlovák-magyar
lakosság-csere-egyezmény következtében elkezdô-
dött a szlovákiai magyarok betelepítése is, ami szintén
a németek kitelepítésére sarkallta a kormányt. 
Magyarországról 1946 és 1948 között mintegy 200

ezer német származású állampolgárt telepítettek ki a
háború után romokban heverô Németországba. Nagy
többségüket az amerikai megszállási övezetbe, a ké-
sôbbi Nyugat-Németországba vitték. 1947 augusztusa
után azonban már a szovjet megszállási övezetbe, a
késôbbi Kelet-Németországba kerültek elûzöttek.
Minden vagyonukat hátrahagyva, legfeljebb ötven-
kilós poggyásszal kellett távozniuk.
Az Országgyûlés 2012. december 10-i határozata

alapján január 19-e a magyarországi németek elhur-
colásának és elûzetésének emléknapja. Az idén ezen
a napon Budaörsön konferenciával, misével és meg-
emlékezô beszédekkel tisztelegnek az áldozatok em-
léke elôtt. A rendezvényen részt vesz és beszédet
mond Orbán Viktor miniszterelnök és Hartmut
Koschyk, a német kormány kisebbségügyi megbízott-
ja is.

(a visszaemlékezések forrása:
http://www.svabkitelepites.hu/)

A magyarországi németek elûzetésének
7070. évfordulójára emlékeztek
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1989 óta, minden évben január 22-
én ünnepeljük a Magyar Kultúra
Napját. Kölcsey Ferenc 1823-ban  ez-
en a napon fejezte be a Himnusz
megalkotását. 
Ebbôl az alkalomból 2016. január

22-én 18 órakor rendezvényt tartottak
a Pilisborosjenôi Reichel József Mû-
velôdési Házban. Az ünnepi mû-sor
keretében adta át Küller János pol-
gármester és Peltzer Ferenc Hu-mán
Bizottsági elnök, a Pilisboros-jenô
Önkormányzata által alapított díjat.
Bereczkiné Szendrey Éva, Csontó

Lajos, Dér András, Fodor Tamás,
Lukáts Andor (Színházi elfoglaltság
miatt nem tudta átvenni a díjat.),
Matúz István, Papp János, Selmeczi

György, Szegedi Katalin, Szigeti Ist-
ván, dr. Temesi Mária részére.
Ezt az  elismerést az a pilisborosje-

nôi mûvész, illetve a kultúra terüle-
tén dolgozó személy kaphatja meg,
aki valamilyen országos jelentôségû
díjban, elismerésben már részesült. A
most díjazottak is pilisborosjenôi la-
kosok, vagy itt éltek valamikor, de
még ma is kötôdnek falunkhoz.
Mindannyian komoly eredmények-
kel, kitüntetésekkel bírnak a kulturá-
lis pályán – zeneszerzôk, zenemû-
vszek,  képzômûvészek, színmûvészek,
rendezôk, a helyi kultúra szervezôi.

Bereczkiné Szendrey Éva
a Pilisborosjenôi Reichel József
Mûvelôdési Ház vezetôje. 

Több országos szakmai díj birto-
kosa.
Most Mûvelôdési Ház vezetôként,

régebben kulturális szervezôként,
könyvtárosként,  de több évtizede
azok közé tartozik, akik összefogják
a helyi kultúra sokszínû szálait. Lel-
kes, a közösségért végzett kiemelke-
dô munkájának köszönhetôen kapta
meg az elismerést. Egykor néptán-
cos volt. A táncház helyi meghono-
sítása és szinten tartása is a nevéhez
köthetô. Sokat és szívesen foglalko-

zik egészen kis gyermekekkel. Folya-
matosan foglalkozásokat tart szmuk-
ra. Jelenleg önkormányzati képvise-
lô. Ezen tevékenységével is a helyi
kultúra fellendítéséért, a hagyomá-
nyok megôrzéséért dolgozik. Szív-
ügye a Helyi Értéktár bôvítése.

Csontó Lajos
Munkácsy Mihály-díjas (2007)

képzômûvész.
1985-1990 között a Magyar Képzô-

mûvészeti Fôiskola hallgatója volt,
sokszorosító grafika szakon. 1990–
1992 között ugyanitt végezte el a
mesterképzôt. 2005-ben a Római
Magyar Akadémián volt ösztöndíjas.
További díjai: Derkovits Gyula

képzômûvészeti ösztöndíj (1992–
1995) Neufeld Anna-díj.

(Forrás: Wikipédia)

Dér András 
Balázs Bála díjas (1999) 
színész-rendezô-operatôr

Sámos más kitüntetésben is része-
sült. 1987-ben és 2007-ben például
Rendezôi Díjat nyert.  
1980-1984 között a Színház- és

Filmmûvészeti Fôiskola film- és tele-
vízió operatôr szakán tanult. 1984-tôl
a Mafilm operatôre. 1987-1989 kö-

A Kultúra Napja Pilisborosjenôn

Küller János polgármester

A képen szereplô személyek balról jobbra: Csontó Lajos, 
Szigeti István, Szegedi Katalin, Selmeczi György

Bereczkiné Szendrei Éva, dr.Temesi ?áriay

Papp János, Matúz István és felesége a cselló-mûvész Vas Katalin,
aki az est folyamán fellépett férjével

Fodor Tamás, Dér András
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zött a Balázs Béla Stúdió vezetôségi
tagja volt. 1988 óta a Fekete Doboz cí-
mû videó-folyóirat munkatársa. 1989
óta a Független Film- és Videó Szövet-
ség fôtitkára. 2000 óta a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem adjunktusa. 2000–
2003 között Pilisborosjenô Községvédô
egyesületének tagja, valamint 2006-ig
önkormány-zati képviselôje volt. 2003
óta a Faludi Ferenc Akadémia film-
szemle zsûritagja. 2010-ben az Eszter-
gomi Várszínház mûvészeti igazgatója
volt.
1991-ben rendezte meg elsô színházi

darabját. Azóta a Budapesti Kamara-
színház (1991), a Merlin Színház (1996,
1998), az egri Gárdonyi Géza Színház
(1999, 2001, 2011– 2012), az Esztergomi
Várszínház (2000), a székesfehérvári
Vörösmarty Színház (2004), a Komé-
dium Színház (2005–2006), a Karinthy
Színház (2009), a Pinceszínház (2009) és
a kecskeméti Katona József Színház
(2012) rendezôje is volt.

(Forrás: Wikipédia)
Sok filmet, színielôadást rendezett.

Egy idôben a helyi Mûvelôdési Házban
színjátszó kört is vezetett. Több falubeli
tanítványa próbálkozott ezután a színi
pályával. 
Az ünnepség végén készített riport-

ban vallott faluszeretetérôl. Szeretné,
ha Pilisborosjenô megmaradna falunak. 

Fodor Tamás
Jászai Mari díjas színmûvész-rendezô
(Örökös tag a Hallhatatlanok

Társulatában: 2015)
Alapító színésze, rendezôje volt 1960-

ban az Universitas együttesnek.
Magyar-pedagógia szakon végzett 1965-
ben az Eötvös Loránd Tudomány egye-
tem Bölcsészettudományi Karán. Diplo-
mája megszerzése után két évig a József
Attila Színház társulatában volt. Szink-
ronszínészként és szinkronrendezôként
dolgozott az elkövetkezô két évben.
1969–1972 között az Irodalmi Színpa-
dnál dolgozott, ahol rendezett is. 1971-
ben vezetésével alakult meg az Orfeo
Stúdió, amelynek 1974-tôl Stúdió K a
neve. 1972–1983 között a Pannónia
Filmstúdió szinkronrendezôje volt.
1982–1987 között a Zenemûvészeti
Egyetem ének szakán tanított. 1986-ban
a Szigligeti Színház tagja, 1987–1990 kö-
zött pedig fôrendezôje volt. Az 1990-es
országgyûlési választáson a Szabad De-
mokraták Szövetsége színeiben ország-
gyûlési képviselôvé választották. 1991–
1994 között az Országgyûlés kulturális,
oktatási, tudományos, sport-, tv- és saj-
tóbizottság alelnökeként tevékenyke-
dett. 1996 és 2000 között a Magyar Rá-
dió kuratóriumának SZDSZ által dele-
gált elnökségi tagja volt. 1997–2003
között az Alternatív Színházak Szö-vet-
ségének alelnökének tisztségét töltötte

be. Három évig volt a Magyar Színházi
Társaság vezetôségének tagja 1999–
2001 között. (Forrás: Wikipédia)

Lukáts Andor
Kossuth (2006) és Jászai Mari Díjas

(1985) színész-rendezô
Több egyéb díj, elismerés tulajdonosa
A Pinceszínházban kezdte pályáját

mint amatôr színész. 1972–1977 között
szerzôdött a kaposvári Csiky Gergely
Színházhoz segédszínésznek, 1977–1991
között színésze, 1982–1991 között ren-
dezôje volt. 1991–1994 között szabad-
foglalkozású színész volt. 1994–2008 kö-
zött a Budapesti Katona József Színház
tagja. 2008-ban megalapította a Sanyi és
Aranka Színházat, melynek igazgatója.
A Színház- és Filmmûvészeti Egyetem
adjunktusa. Ô rendezte a színház törté-
netének – 2015-ben is játszott – legnagy-
obb szériában futó darabját, a Portugált.
(Forrás: Wikipédia)

Matúz István
Kossuth Díjas fuvolamûvész

Európa szinte minden országában,
Amerikában, Japánban is megforduló
koncertezô mûvész, aki elsôrendû fela-
datának tartja a kortárs zene megszólal-
tatását. Ismert a fuvolajáték technikájá-
nak megújításáról, az új hangszínek és
akkordok létrehozására alkalmas játék-
mód (a permutáción alapuló ujjrend)
kifejlesztésérôl. Megoldotta és beve-
zette a játék alatti folyamatos levegôvé-
tel technikáját. E megoldások bemuta-
tására kisebb darabokat, etûdöket kom-
ponált, melyekbôl 1978-ban egy tizenegy
darabos összefoglaló CD-t is megjelen-
tetett a Hungarotonnál (The new flute -
Az új fuvola, közremûködik a Miskolci
Szimfonikus Zenekar, vezényel Kovács
László). Számos kortárs zeneszerzô írt
számára mûveket (Dubrovay László,
Eötvös Péter, Kocsár Miklós, Nagy
Ákos, Sáry László). Fuvolajátékáról
több rádió- és lemezfelvétel készült.
Munkássága elismeréseként megkap-

ta többek között a Liszt Ferenc-díjat, a
Lajtha László-érmet, az Érdemes mû-
vész díjat, a Magyar Köztársasági Ér-
demrend lovagkeresztjét, a Kiváló mû-
vész díjat és a Kossuth-díjat. 
(Forrás: Wikipédia)

Papp János
színmûvész

Kazinczy-díj (1980), Aase-díj (2012),
Gobbi Hilda-életmûdíj(2015)

1966–1970 között végezte el a Szín-
ház- és Filmmûvészeti Fôiskolát. 1970–
1971 között a Szegedi Nemzeti Szín-
házhoz szerzôdött. 1971-1977 között
illetve 1980–1987 között a Madách Szín-
házban szerepelt. 1977–1980 között a
veszprémi Petôfi Színház tagja volt.

1987–1988 között illetve 1991 óta sza-
badfoglalkozású. 1988–1991 között a
Gyôri Kisfaludy Színház mûvésze volt,
majd a Centrál Színház tagja lett. 1998
óta az Aquincumi Nyári Játékok mû-
vészeti vezetôje. Rendszeres vendég-
szereplôje a komáromi Jókai Színház-
nak. (Forrás: Wikipédia)
Remek szinkronszínész, narrátor. A

természet szerelmese. Teljesítette az
Országos Kék Túra útvonalát.
A helyi közéletben betöltött szerepe:

2006-ban képviselônek választották
Pilisborosjenôn. Az Oktatási bizottság
elnöke lett. Ezen megbízatásairól – el-
foglaltságára hivatkozva – késôbb le-
mondott. Magas színvonalú vers elô-
adásával sokszor volt közremûködôje
községi rendezvényeknek. Többször
tartott önálló estet a helyi Mûvelôdési
Házban.

Selmeczi György
zeneszerzô, zongoramûvész

A Magyar Köztársasági Érdemrend
lovagkeresztje (2010)
Erkel Ferenc-díj (1999)

Liszt Ferenc Hanglemez Nagydíj a
,,Liszt - Kései mûvek” címû CD-ért,
hangszerelte és vezényelte (2002)

Érdemes mûvész (2012) 
Duna-díj (2008)

Artisjus-díj a legjobb kortárs zenei
elôadásért (1987, 1990, 2007), 

A Budapesti Filmszemle díja a legjobb
filmzenéért (1983, 1986)

A kecskeméti Animációs Filmszemle
zeneszerzôi díja (1995)

Selmeczi György Kolozsváron szüle-
tett. Zenei tanulmányait már ötéves ko-
rában elkezdte, tanárai Tulogdy Saro-
lta, Guttmann Mihály, Szalay Miklós és
Vermesy Péter voltak. 1971-ben nyert
felvételt a bukaresti Zenemûvészeti
Fôiskolára, ahol Halmos György és
Oláh Tibor voltak a mesterei. 1975-ben
Budapesten folytatta tanulmányait: a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskolán,
Kadosa Pálnál tanult. 1976-tól 1977-ig
Párizsban Pierre Boulez, majd 1979-
ben – szintén Párizsban – Daniel Char-
les irányításával dolgozott.
Közben, 1974-tôl 1975-ig a kolozsvári

Állami Magyar Színházban helyezke-
dett el karmesterként és zeneszerzô-
ként, miközben számos rádió- és tele-
vízió felvételt készített. 1976-ban Mis-
kolcra költözött, ahol a Zeneakadémia
miskolci tanárképzô intézetében taní-
tott. Megalakította és vezette a Mis-
kolci Új Zenei Mûhelyt, és a Miskolci
Nemzeti Színház zeneigazgatója volt.
Emellett még a budapesti 25. Színház
zeneigazgatói posztját is betöltötte.
Zeneszerzôként számos színpadi és
filmzenét komponált. Az 1980-as évek-
ben a Várszínház és a József Attila
Színház zeneigazgatójaként tevékeny-

(Folytatás a következô oldalon
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kedett. Megalapította a Mérték Egye-
sületet, a Vetületek Kortárs Opera Fó-
rumot, 1989-ben Budapesten újjáalakí-
totta a Camerata Transsylvanica kama-
razenekart, létrehozta a Budapesti Ka-
maraoperát. 1995-ben megalapította az
Auris Társulat és Mûvészeti Alkotókö-
zösséget, melynek azóta is mûvészeti ve-
zetôje. 1996 és 2000 között a szolnoki
Szigligeti Színház zeneigazgatója volt,
miközben a Kolozsvári Állami Magyar
Opera állandó vendégkarmestere, 2004-
tôl mûvészeti vezetôje. 2002-tôl a Szín-
ház- és Filmmûvészeti Egyetem zenei
tanszékének vezetôje és a Nemzeti Szín-
ház zeneigazgatója. 2000 márciusában –
a hat alapító tag egyikeként – közre-
mûködött a Miskolci Akadémiai Bizott-
ság keretén belül megalakult Széchenyi
Irodalmi és Mûvészeti Akadémia
(SZIMA) Miskolci Területi Csoportja
létrehozásában.
Magyarországon kívül Európa számos

országában hangversenyezik karmester-
ként, zongoramûvészként és zeneszer-
zôként. Hangfelvételek sora fûzôdik a
nevéhez (saját mûvein kívül Liszttôl
Sztravinszkijig), ezeken kívül televíziós
népszerûsítô sorozatot készített az ope-
ráról (Kolozsvári operamesék), tévés
interjúsorozatot kortárs zenészekkel
(Kortársaim). Részben az Auris
Társulat közremûködésével számos
opera- és más zenei elôadást rendezett
és vezé-nyelt szerte az országban, Bizet-
tôl Ver-diig. (Forrás: Wikipédia)
Selmeczi György a  helyi zenei élet ki-

magasló alakja. Családjával rendszere-
sen tartanak koncerteket Pilisborosje-
nôn.
Ezek színhelye a Pilisborosjenôi Táj-

ház, ahol rengeteg hálás rajongó élvezi
az elôadásokat, melyre az ország min-
den tájáról érkeznek fellépô mûvészek. 

Szegedi Katalin
Festômûvész, grafikus-illusztrátor
1991-ben a Magyar Iparmûvészeti Fô-

iskola Mesterképzô Intézetében szer-
zett diplomát. Mesterei: Pálfi György és
Árendás József. 
1992-ben elnyerte a TEMPUS Alapít-

vány ösztöndíját (tanulmányút a Bolog-
nában megrendezett Könyvillusztrátor-
kiállításra). 1992: A Pest Megyei Ipar-
mûvészek Tárlatán Gödöllô város kü-
löndíja; 1992-95: Kozma Lajos-ösztön-
díj; 1994: az MM alkotói ösztöndíja a
Római Magyar Akadémián. A 80-as
évek végétôl a kaposvári Iparmûvészeti
Szakközépiskolában grafikát tanított.
Jelentôs illusztrátori tevékenysége. Már
fôiskolás évei alatt készített könyvil-
luszt-rációkat, fôként mesekönyvekhez.
1991-ben jelent meg Tarot kártya c. so-
rozata. 
2001-ben Szép Magyar Könyv díjjal

ismerték el az általa illusztrált Elvará-
zsolt királykisasszony c. meséskönyvet.

Festészetének fô témáját az emberek
egymáshoz fûzôdô kapcsolatának bemu-
tatása adja. Kompozícióin fontos szerep
jut a meseszerû és szimbolikus motívu-
moknak. Visszatérô motívumai: a nôi
alakok, állatfigurák, madarak. Múltidé-
zô, lírai hangulatú festményeire Gulácsy
Lajos mûvészete hatott. Táblaképeit
rendszerint akrillal festi. Alkalmanként
freskófestészettel is foglalkozik. Bábter-
veket készített a Kolibri Színház számá-
ra, valamint a Parasztdekameron c. báb-
film-sorozathoz (MTV). Alkalmazott
grafikusként több cég arculattervét
jegyzi. 1999-tôl a VirtuArtNet Galériá-
ban virtuális kiállítása látható. 

(Forrás:  artportal.hu)
Szegedi Katalin szülei révén kötôdik

Pilisborosjenôhöz. Sokáig itt élt. A Pilis-
borosjenôi Hírmondó megalapításakor
az Önkormányzat felkérésére ô készí-
tette az újság fejléc grafikáját, amit né-
hány éve sajnos  új váltott fel...

Szigeti István
Erkel Díjas zeneszerzô 

Tanárai Kocsár Miklós, Szokolay Sán-
dor és Pongrácz Zoltán (elektroakusztikus
zene). 1975-tôl a Magyar Rádió munka-
társa: 1982-tôl zenei szerkesztô, 1994-tôl a
Magyar Rádió elektroakusztikus Zenei
Stúdiójának (HEAR Stúdió) irányítója.
1986-1989 között a Fiatal Zeneszerzôk
Csoportjának vezetôje. A magyar Lajtha
Társaság elnöke, a Magyar Zeneszerzôk
Egyesületének elnökségi tagja. Az 1997-
ben általa alapított Sárvári Nemzetközi
Elektroakusztikus Zenei Találkozó mûvé-
szeti vezetôje. 1984-ben Kodály ösztöndí-
jas, 1999-ben Lajtha díjjal, 2000-ben Er-
kel-díjjal tüntették ki. A Souvenir de K.
elnyerte a bourges-i GMEB Elektro-
akusztikus Zenei Központ 1981-es nem-
zetközi zeneszerzôversenyének különdí-
ját, 1984-ben a zsûri az ELKA-t pedig az
egyik legsikeresebb darabnak járó kitün-
tetésben részesítette. 
(Forrás: kincsestar.radio.hu)

dr. Temesi Mária
Liszt Ferenc-díjas (2000) magyar opera-
énekesnô (szoprán), egyetemi tanár
Szegeden született , Tóth Mária néven.

1971-1975 között a szegedi Tömörkény
István Zenemûvészeti Szakközépiskola
ének- és zongora fôtanszakos tanulója
volt, érettségi bizonyítványát is itt szerezte
meg, énektanára Berdál Valéria volt. Az
1975/1976-os évadban a Szegedi Nemzeti
Színházban korrepetitorként dolgozott.
1976–1979 között Szegeden, a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Fôiskolán ének- és
zongora-szakon szerzett diplomát, Sinkó
György tanítványaként. Már fôiskolás
korában el-nyerte az athéni Maria Callas
Nemzetközi Énekverseny különdíját.
1979–1981 között a budapesti Zene-
akadémia opera tanszakos hallgatója volt,
énektanára Kutrucz Éva, színpadi képzés

tanára Mikó And-rás volt. 1980-ban har-
madik lett a Thé-atre du Capitol ének-
versenyén Toulouse-ban, egy évvel
késôbb megnyerte a nemzetközi verse-
nyek díjazottainak versenyét Rio de
Janeiróban, majd 1985-ben a philadel-
phiai Pavarotti Énekversenyt. Dal és ora-
tórium szakon a weimari Franz Liszt
Musikhochschule-n és a salzburgi Mo-
zarteumban képezte magát. Több alka-
lommal részt vett Lore Fischer weimari
és salzburgi, valamint Pekka Saloma
bayreuthi mesterkurzusain. 1981–1988
között Takács Paula és Adorján Ilona fe-
lügyelete alatt képezte magát tovább. Az
Operaházban Elzaként debütált Wagner
Lohengrin címû operájában 1981-ben.
1997 óta a Szegedi Tudományegyetem
Konzervatóriumában magánének-tan-
székvezetô, magánének tanár, illetve fô-
iskolai docens. Több neves fiatal mûvészt
is elindított már az operaénekesi pályán
(Rálik Szilvia, Kátai Natasa). A világ szá-
mos operaházában énekelt. Repertoárját
elsôsorban Mozart, Verdi, Puccini és
Strauss szerepet alkotják, de énekel kor-
társ magyar operákban is. (Forrás: Wiki-
pédia)
Temesi Mária számos egyéb díj bir-

tokosa is. Temesi Máriát zongorán Bali-
na Gyula kísérte.

A díjak átadása után Kristóf Gábor
mûsorvezetô-riporter néhány kérdést
tett fel a díjazottaknak. Mióta élnek Pilis-
borosjenôn, mi az ami a faluhoz köti
ôket, mi az, amin változtatnának és mit
gondolnak, mit szeretnének arról, hogy
2050-ben milyen lesz, milyen legyen
Pilisborosjenô?
A válaszokban megjelent a falu mély-

séges szeretete, úgy a természeti környe-
zetért, mint a falu belsô adottságaiért  va-
ló rajongás, az értékek megôrzéséért való
aggódás. Többen elmondták, hogy csakis
a régi úton közlekednek hazafelé, mivel
így a faluhoz közeledve eléjük tárul a völ-
gyben elhelyezkedô falu teljes pompájá-
ban. Ekkor hátramarad minden gondjuk,
problémájuk a városban. Sokan évtize-
dek óta itt élnek, itt alkotnak s van, aki itt
született.
A zenemûvész díjazottak színvonalas

koncertet tartottak a megjelent szép szá-
mú érdeklôdô részére. A nézôk, hozzá-
tartozók nagy tapssal köszönték meg az
elôadást.
Ezután a korábban (2015) Pilisboros-

jenô Elismert Hagyományôrzô Iparmû-
vésze elismerést kapó Csíkszetmihályi
Réka és a család mûvészeinek alkotásai-
ból összeállított kiállítást is megcsodál-
hatták a megjelentek, majd állófogadás
következett, mellyel lezárult a 2016. évi
Kultúra Napi ünnepség-díjátadó.

Windisch László
Fôszerkesztô

(Folytatás az elôzôzô oldalról)
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A Reichel József Mûvelôdési Ház és Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és családját 
A 2016. MÁRCIUS 11-én 
17:00 ÓRAI KEZDETTEL

AAZZ  11884488--4499--EESS  FFOORRRRAADDAALLOOMM  ÉÉSS  SSZZAABBAADDSSÁÁGGHHAARRCC
EEMMLLÉÉKKÉÉRREE  RREENNDDEEZZEETTTT  ÜÜNNNNEEPPSSÉÉGGRREE
Koszorúzás a mûvelôdési ház falán elhelyezett Kossuth-táblánál, 

Küller János polgármester úr köszöntô beszéde,
ünnepi mûsor a 4. osztályosok és az énekkar elôadásában.

A Waldorf óvodák és iskolák úgy születnek, hogy a pedagógia
iránt elkötelezett szülôk egy csoportja a felkért pedagógusokkal
együtt létrehozzák és mûködtetik az intézményt a gyermekeik
számára. Így történt ez velünk is. Hét lelkes helyi és környékbeli
család 2015 tavaszán megálmodott egy új Waldorf óvodát. Az
álom valósággá vált, hiszen 2015 szeptemberében Pilisborosje-
nôn megnyitotta a kapuit a Gyöngyharmat Waldorf Óvoda.

A Waldorf pedagógia alternatívát kínál a gyermekek intéz-
ményi és családi nevelése területén. Erôteljes, tudatos jelenlétet
kíván és feltételez azoktól a szülôktôl, akik gyermekeik neve-
léséhez ezt az utat választják.

Ilyen óvodát többnyire azok a családok választanak, akiknek
szabad elhatározásukból,szándékukban áll részt vállalni a fenn-
tartói feladatokból is.

,,A Waldorf egy átlátható világot teremt a gyermek köré,
hiszen a gyermek látja, hogy mibôl mi lesz és hogyan.” (Dr. Ve-
kerdy Tamás pszichológus)

Ezt szem elôtt tartva választjuk ki azokat a természetes
anya-gokból, lehetôleg kézzel készült tárgyakat, játékokat, ame-
lyek a gyerekeket körbe veszik. Nem egyet magunk   készítünk.

A falu természeti adottságai bôven kiszolgálják a Waldorf pe-
dagógiának azt alapvetését, hogy a kisgyermek (0-7 éves koráig)
a cselekvés által éli meg a világot, ,,tanul” bele a világ dolgaiba. 

Itt sokat kirándulhatunk, mászhatunk fára. Láthatunk
gyöngyharmatos pókhálóerdôt, réten vadászó macskákat és ka-
punk piros almát a ,,bôven termô fáról” a sarkon lakó nénitôl,
aki mellett mindennap elmegyünk. Portyázásaink során kincse-
ket gyûjtünk. Sok minden belefér a kis kosarakba: kavics, bot,
toboz, csipkebogyó, aranyvesszôfû, apró moha, amik aztán az
oviba bekerülve közös élményeinkre emlékeztetnek bennünket
és élnek velünk tovább. Batyuinkból, hátizsákjainkból osz-
tozunk a mezô állataival morzsáinkon, elhulló falatkáinkat
sünök majszolják és madarak csipegetik fel.

Ha az idôjárás kegyes hozzánk és akkor is ha nem, mi útra
kelünk, mert olyan csodák esnek meg velünk utunk során, ame-
lyeket álmodni sem tudnánk. Sok esetben piszkosan, sárosan,
elázva (persze megfelelô, szárazon tartó ruházattal), de egész-
ségesen kipirulva és megéhezve érünk vissza az oviba.

Hálát adva, a közös nagy asztalt körül ülve, fogyasztjuk el
meleg ebédünket, aminek egy részét a gyerekek tevékeny segít-
ségével készítettük elô a reggel folyamán.

Minden hónapra jut egy-egy ünnep, ahol a szülôkkel együtt
zárjuk le az adott óvodai idôszakot.

,,Az ifjúságot nevelni azt jelenti, hogy a holnapot a mában, a
szellemet az anyagban, a szellemi létet a földi életben ápolni...”
(Rudolf Steiner) Jövônk reménységei, a gyerekek nevelésének ez
a felelôssége a miénk, felnôtteké. A pedagógus hivatás vállalt
feladata, hogy önmagukra szabad emberekként tekintô felnôt-
tekké válásuk útján segítsék a rájuk bízott gyermekeket.

Vigyázunk rájuk, óvjuk és nevelgetjük ôket, hogy azzá vál-
hassanak, akikké válni születtek. Hitünk szerint ahhoz segítjük
hozzá ôket, hogy önerôiket megtalálva éljék harmonikus, egész-
séges életüket.

Örömmel kapcsolódunk be a falu vérkeringésébe, család-
jaink között is egyre több a helybéli. Kapcsolatunkat a faluval a
jövôben is szeretnénk erôsíteni. Bízunk benne, hogy jelenlétünk
színfolt a falu életében.

Köszönettel és hálával:

Benedekné Tóth Beatrix, Dabasi Dóra és Pongrácz Ildikó,
a Gyöngyharmat Waldorf Óvoda pedagógusai és családjai

A következô nevelési évre ismét felvételt hirdetünk óvodai
csoportunkba.

Szeretettel várjuk az érdeklôdô családokat Tájékoztató
Szülôi Fórumainkon, melyeket 2016.Február 16-án és Február
23-án 17.00-19.00 óráig tartunk.

Az érdeklôdôk számára az alábbi weboldalakat ajánljuk
szíves figyelmükbe:

• http://www.gyongyharmatwaldorfovi.hu/
• http://www.waldorf.hu/
• http://waldorf.hu/sites/default/files/downloads/waldorf_
ovodapedagogiai_program.pdf”http://users.atw.hu/ped-
szakv/2%20felev/alter%20isk/vekerdytamas_gyerekekovo-
dakiskolak.pdf.

Köszönet
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a település lakóinak, a Polgármester
Úrnak, a Jegyzô asszonynak, az Oktatási Bizottság tagjainak, hogy helyet adtak
nekünk és befogadták a Gyöngyharmat Waldorf Óvodát.
Külön szeretnénk kifejezni hálánkat a helyi Óvodavezetônek, az Óvónôknek, és a
Dadusoknak, és az ide járó családoknak, hogy türelemmel, szeretettel fogadtak
bennünket.
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Koncert

Nagy érdeklôdés közepette 2015. december 18-án
került megrendezésre a zeneiskolai karácsonyi hangver-
seny. A hagyományoknak megfelelôen idén is a Reichel
József Mûvelôdési Ház adott otthont e jeles eseménynek.
A 2015-ben is meghittre sikeredett ünnepen a mûvészeti
iskola növendékei mellett néhány tanár is a színpadra
lépett erôsítve ezzel a kisebb kamaraformációkat. A szín-
vonalas gyermekprodukciók mellett az est egyik kiemel-
kedô mûsorszáma a tanári vegyeskar elôadásában meg-
szólaltatott három karácsonyi ének volt, mely profi kóru-
sokat megszégyenítô elôadásmódjával méltóképpen járult
hozzá a karácsonyi hangulat fokozásához. 

Reméljük jövôre is hasonlóan értékes produkciókkal
találkozhatunk a mûvészeti iskola karácsonyi hang-
versenyén.

Kazinczy verseny
Olvasási és szépkiejtési verseny

Gyémánt minôsítést kaptak:
Fazekas Adrienn 3.a
Flámis Márton 3.b
Égerházi Sára 4.a
Hollauer Réka 4.a
Selmeczi Márta 4.b
Garay Zsófia 4.b

A Z  I S KO L A  H Í R E I
Aura

Kedves Pilisborosjenôiek!

Az iskola aláírásgyûjtést szervez az Aura épületébe
költözés elôsegítése érdekében. Kérjük, hogy aki támo-
gatja a költözést, jelezze ezt az aláírásgyûjtô ív aláírásá-
val, ami az iskolában és mindkét óvodában megtalálható.

Miért akar az iskola költözni?
Mert
• a jelenlegi épületet kinôttük,
• a 100 éves épületrész egészségtelen, romos,
• az épület nem bôvíthetô, belsô felújítása, fejlesztése
– állapota miatt – reménytelen,

• udvara szûkös és nem bôvíthetô, a tervezett tor-
naterem nem fér el rajta,

• a falu visszakapta az egykori közös iskola (AURA)
épületét, ami viszont tágas, modernebb, felújítható,
fejleszthetô!

Kérjük, támogassa aláírásával tervünket, hogy a jövô
iskolásai már egészségesebb, kényelmesebb, méltóbb
körülmények között tanulhassanak!

Köszönjük!
Az iskola diákjai, tanárai, vezetôség

Arany minôsítés:

Seres Verita 3.b
Szemenyei Vera 4.a
Nováki Péter 4.b
Halász Virág 4.b

Gratulálunk!

Német versmondó verseny

Arany fokozat: 
1. Klasse

Nyerges Edina
Kamarás Noémi
Pavluska Lôrinc
Juhász Klára

2. Klasse
Princz Hanna
Osztrovics Zsombor

3. Klasse
Kiss Nóra

4. Klasse
Hegedûs Renáta
Princz Ábel
Selmeczi Márta
Papp Georgina

5. Klasse
Horváth Zsombor

Szépírási verseny:

Gyöngybetûsek:

Pavluska Lôrinc 1. osztály
Susán Rebeka és Vizdák Nóri 2.a
Szígyártó Zita és Halász Lilla 2.b

Gratulálunk!

Pilisborosjenôi Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat

Programok, elérhetôségek

2016. január 1-jétôl a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással inte-
gráltan –  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 marad.
A szolgálat új neve:  Pilisborosjenôi  Család- és gyermekjóléti szolgálat!

Továbbra is tisztelettel várjuk kedves ügyfeleinket

06 70-947-9884 Ludasi Éva   szolgálatvezetô,  06-70-453-4936 Bajzik
Dorottya családgondozó.

Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Torna
Ezüst-kor
Nyugdíjas 
klub

Torna – –

Álláskeresôk
klubja

Önsegítô klub

Torna
Pánsíp oktatás

Mi kell a
nônek? klub 

Torna

Kamasz-
tanácsadó
klub
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Az óvodában, ebben a tanévben is
járt a Mikulás. December 4-én reggel,
nagy izgalommal érkeztek meg a
gyerekek. A finom habos kakaó és a
kalács után útra kelt az óvoda. A
Mikulás üzenetét és jeleit követve
kirándulásra indultunk a Kálvária
környékére, itt vártuk meg Ôt. Min-
denki nagy meglepetésére, idén lóhá-
ton érkezett meg ,,Télapó”, és persze
nem jött üres kézzel, zsákja sok finom-
ságot rejtett, és bôkezûen ki is osztotta
ezeket a gyermekeknek. 
Az óvodai Karácsonyt szintén nagy

várakozás elôzte meg. Az adventi idô-
szakban minden nap kihúztuk egy-egy
gyermek jelét, aki kis meglepetést ka-
pott. Ahogy elfogytak a csomagocs-
kák, megérkeztek az óvodába a Kará-
csonyi Angyalkák is. Csengôszóval je-
lezték, hogy felénk szálltak, és a torna-
teremben nagy meglepetés várta az
óvodásokat. Karácsonyfa, csomagok,
új játékok a csoportoknak. Körbeállva
énekeltünk, majd a délelôtt hátralevô
részét az új játékok felfedezésével
töltöttük. Emellett sok új dallal, vers-
sel ismertettük meg a gyerekeket, so-
kat barkácsoltunk, készítettük a szü-
leiknek a meglepetéseket, sôt még a
Diótörôt is megnéztük, a Habakuk
bábszínház elôadásában.
Most sem maradhattak el természe-

tesen a családokkal való közös dél-
utáni Karácsonyi Ünnepségek, melyet
csoportonként egy-egy rövid kis mû-
sorral tettünk emlékezetessé. Meghitt
hangulatban búcsúztunk el egymástól
a téli szünet idejére, hiszen a sok kis
óvodás már nagyon elfáradt év végére,
és a sok élmény bizonyára otthon is
várta már Ôket. 
Az újévben, újult erôvel élveztük a

telet. Végre volt hó, lehetett szánkóz-
ni, hógolyózni, hóembert építeni. Mi
mégis azon leszünk január 29-én, a
Farsangi Mulatságon, hogy elûzzük a
telet. A bál 16:00-tól kezdôdik, és na-
gyon izgalmasnak ígérkezik. Az óvo-
dások rövid mûsort fognak elôadni,
majd lesz jelmezbemutató. Azok a csa-
ládok, ahol minden családtag jelmezt
visel, meglepetésben részesül majd.
Ezután az öt csoport, öt helyszínen
várja majd a csemetéket: horgászos és
pohárgolyó játékkal, farsangi szemü-
veg készítéssel, nyakláncfûzéssel, cél-
ba dobással. Menetlevéllel haladnak
majd a gyerekek helyszínrôl helyszín-
re, és aki mindenhol járt, az zsákba-

Ünnepek az Óvodában

macska meglepetést húzhat. Érkezik
majd bûvész is, lesz arcfestés, fotó-
zás. Természetesen a büfé is mûköd-

ni fog, reméljük, sok finomság kerül
majd az asztalokra. 

Petkovicné Wágner Anikó

TÜDÔSZÛRÉS
a Mûvelôdési Ház kistermében

Idôpontok:

Február 15-én hétfôn          12–18 óráig

16-án kedden        8–14 óráig

17-én szerdán         12–18 óráig

18-án csütörtökön  8–14 óráig
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Tisztelt Pilisborosjenôi lakosok!

Tárgy: Beszámoló a polgárôrség 2015. évi tevékeny-
ségérôl.

A Pilisborosjenôi Polgárôrség elhivatott tagjai (jelen-
leg 18 fô a fiatalokkal együtt) legnagyobb feladatuknak
tartják a közbiztonság, közrend védelmét valamint a bûn-
megelôzést. Ezért fontos a lehetô legtöbb idôt a falu
területén járôr szolgálatban eltölteni. Saját járôrözéseink
és a Rendôrséggel közösen végzett járôrözések ered-
ménye talán, hogy falunkban évek óta tartósan alacsonyak
a bûnözési mutatók. Jelenlétünk visszatartó erôként szol-
gál. Szolgálatainkat hétvégén rendszeresen, hétköznap
változó napokon 2-3 alkalommal végezzük. Rendszeresen
veszünk részt a környékben történô személy és kármen-
tésbe. A Tûzoltósággal kialakult jó kapcsolat az elmúl
évben ellaposodott, dolgozunk azon, hogy ismét meg-
felelô legyen a kapcsolat. Rendszeresen veszik igénybe
szolgálatunk segítségét a Pilis hegységben történô baleset
és tûzesetek kapcsán, bár az elmúlt évben szerencsére
nem volt gyakori az ilyen felkérés. Ezen feladatok ellá-
tására egyesületünk tulajdonában lévô terepjáró haszná-
latával adódik lehetôségünk. Itt szeretnénk megjegyezni,
hogy sajnos az autó már bôven túl van a nagykorúságon és
elhasználódott sajnos  a pótlására jelenleg nem látunk
semmilyen lehetôséget ezért tovább toldozgatjuk ami
jelentôs költséggel jár.
A 2015-ben vállalt feladataink közül kiemelkedô jelen-

tôséggel bír a rendszeres járôrszolgálat végzése mellett a
községben élô rászoruló idôsek szállítása az Ürömi ÖNO-
ba melyet az Önkormányzat személyi tartozó gépkoc-
sivezetô végzett az egyesületünk gépjármûvével.
Fontos és állandó faladattal jár a falu központjától

távol (12 km) de még Pilisborosjenô területéhez tartozó
üdülô övezet védelme a téli tavaszi idôszakban. Ezen
idôben ugyanis az ott található üdülök lakatlanok és ezt
kihasználva több besurranásos betörés is elôfordult. A
község körzeti megbízottjával idôszakonként közösen
látunk el ezen a területen is rendszeres járôrözési felada-
tokat, de a rendszeres szervezett szolgálat is minden alka-
lommal ellenôrzi a területet.
Az elmúlt években sikerrel szerzôdést kötöttünk több

középiskolával a közösségi munka végzéséhez nyújtunk a
fiataloknak segítséget mint fogadó szervezet, ezzel kíván-
juk a fiatalok körében is népszerûsíteni a polgárôr életfor-
mát.
Részt vettünk több rendôrségi akcióban is a helyi kmb.

járôr segítôjeként. Az Önkormányzat és a Kmb-s Rendô-
rünk között létrejött szerzôdés keretében a foglalkoztatása
idejére igyekszünk polgárôr társat biztosítani részére.
Kiemelt célunk még az illegális hulladék lerakók fel-

számolása és az elkövetôk felderítése, valamint a ter-
mészeti adottságainkat károsító illegális fakitermelések
megszüntetése. A Környezetvédelmi és Vízügyi min-
isztérium által még 2007 évben meghirdetett ,,Zöld kom-
mandó” nevet viselô akciósorozatnak meghatározott fela-
datait magunkra vállalva teszünk meg mindent a környék

tisztaságáért. Sikeresen léptünk fel hulladék lerakók
megszüntetése valamint a már elhelyezett szemét erede-
tének felderítésében is bár ez a munka folyamatos hiszen
a hulladék lerakók folyamatosan újra képzôdnek és
újabb feladatokat adnak a falunknak és nekünk..
Komoly problémát jelent a tájvédelmi körzetben elsza-

porodó motorosok, quad-osok akik tönkre teszik a kör-
nyék ôsi növényeit, elijesztik az erdôk és mezôk állatait és
nagymértékben zavarják a kirándulókat, melyre az elmúlt
évben is több bejelentést kaptunk. Ennek megfékezésére
próbáltunk szervezni közös akciókat a helyi rendôrséggel,
mezôôrséggel. Tekintettel arra, hogy a Polgárôrségnek
nincs intézkedési joga így hatósági segítség nélkül nem
megoldható a probléma elhárítása. 
Terveinkben szerepelt még az Önkormányzattal és a

Tûzoltósággal kötött hármas szerzôdés értelmében
megkapott iroda helység használhatóvá tétele, a 2011-es
évben elkészült a tetôcsere, villanyszerelés és az épület
külsô bepucolása, a 2013-as évben elkészült a gáz
bekötés, a víz és csatorna bekötés, a központi fûtés vala-
mint a vizesblokk kialakítása. A 2014-es évben befejeztük
az iroda kialakítását és leraktuk az alapját a gépkocsi tá-
rolónak is, melyet 2015-ös évben sikerült tetô alá hozni
nagyon sok társadalmi munkával.
A 2016-os évben be kívánjuk fejezni a gépkocsi tároló

építését és az irodarész elôtti elôtetô kialakítását valamint
az épületek hôszigetelését. Természetesen ezek a felada-
tok a forrás igénye magas ezért csak lépésenként tudjuk
elvégezni, amennyiben sikerül megvalósítani a tervezett
beruházásokat akkor végre Önálló helyünk lehet.
Egyesületünknek jelenleg két személygépjármûve

van, az egyik egy a 2012-es évben az akkori polgármester
úr (Paksi Imre) személyes anyagi felajánlása révén lec-
serélt Skoda típusú az autó 15 éves a másik egy elöre-
gedett 21 éves Ssanyong Koorrando terepjáró ami jelen-
leg üzemképes. A feladatok ellátásában nagy szerepe van
mind a két jármûnek viszont a jelenlegi adójogszabályok
szerint nagyon sokat kell utánuk fizetni mint cégautó
adót (köszönet az önkormányzatunknak azért, hogy
súlyadót legalább nem kell fizetnünk). A jármûvek kora
és környezetvédelmi besorolása alapján történik az adó
kivetése és az idôs jármûvekre ez negatív hatással van.
Egyesületünknek forrásra lenne szüksége a jármûpark
megújítására azért, hogy a közfeladatainkat kedvezôbb
feltételekkel tudjuk ellátni. 
Polgárôrségünk jelenleg 2 db. Ügyeleti mobil készü-

lékkel rendelkezik melyek a nap 24 órájában elérhe-tôek.
Ezeken fogadjuk az állampolgári bejelentéseket, eset-
legesen a tûz és egyéb rendellenességeket. A bejelentést
követôen, ha az számunkra is feladattal jár a lehetôsé-
geink szerink a település belsô részén 1-2 percen belül a
helyszínre sietünk vagy értesítjük a megfelelô hatóságot,
szolgáltatót. Az elmúlt évben ezeknek a bejelentéseknek
a száma megközelítette a 40 esetet. A telefonszámaink a
falu honlapján, a helyi újságban, ill. a mûvelôdési házban
megtalálhatók. 
A községben mûködô önkéntes tûzoltósággal

erôsíteni kívánjuk a kapcsolatunkat, így 1-1 tûzeset kapc-

PILISBOROSJENÔ POLGÁRÔRSÉG
2097 PILISBOROSJENÔ, FÔ ÚT 16
Tel:06-70-3871-720; 06-30-621-10-44

Pilisvörösvár és Környéke Takarékszövetkezet: 65700093-10115387
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Összesen a Polgárôrség tagjai a 2015-ös évben 2295
óra szolgálatot látott el (az idôsek szállítását nem tartal-
mazza) a falu szolgálatában ebbôl 808 óra szolgálatot a
Rendôrünkkel közös szolgálatként láttunk el.
Fentiekre tekintettel tisztelettel megköszönjük a

támogatást melyet községünk és környéke állampol-
gárainak érdekében használtunk fel és egyben kérjük a
Tisztelt Lakosság hozzájárulását a 2016-évi terveink meg-
valósításához az Önök szolgálatában.
Köszönettel
Pilisborosjenô, 2016. január 25.

Varga István Csaba
elnök

sán egymást segítve tudunk hatékonyan együttmûködni.
Sokszor elôfordult, hogy a rosszul megközelíthetô
helyekre terepjárónkkal szállítottuk fel a felszereléseiket
és a tûzoltókat meggyorsítva ezzel az oltást, bár az elmúlt
évben erre nem volt szükség. 
Községünk összes hivatalos, közösségi -kérésre nagy

létszámú magánrendezvényét tagjaink biztosítják (útlezá-
rás, forgalomterelés, forgalomlassítás, jelenlét, ügyelet). 
A 2015-ös évben 157 szervezett szolgálatot láttunk el

(az idôsek szállítását nem tartalmazza), 42 esetben vonul-
tunk ki lakossági bejelentésre, 11 esetben láttunk el ren-
dezvénybiztosítást és 18 esetben végeztünk rendkívüli
riasztásos szolgálatot. 

Tavasszal, a jó idô megérkezésekor
komoly útfelújítási munkálatok indul-
hatnak Pilisborosjenôn! Tavaly,
községünk a kormány adóság-kon-
szolidáció kompenzálási keretébôl
nagyobb forrást nyert erre a célra. Ez
teszi lehetôvé, hogy a különösen rossz
állapotú utcákat felújítsák. 
Ebben a programban az Erdô utca,

Rózsa utca, az Ezüsthegyi út Szôlô és
Tölgyfa u. közötti része,  és a Patak
utca kockaköves szakasza újul meg. 
Saját forrás felhasználásával tervezik

megoldani a Temetô utca szilárd burko-
latúvá építését, mivel a lassú útépítés
engedélyezési eljárás miatt egyelôre
nem kaptuk meg az erre az utcára
betervezett pénzt. Ezután a szûk, nagy

Néhány mondat
a Tûzoltó
Egyesület 

2015-ös évérôl
Talán a legfontosabb: az ez évi

vizsgán ismét megfeleltünk a fel-
tételeknek és így továbbra is az
önállóan beavatkozható tûzoltó
egyesületek szûk táborába tarto-
zunk. Ezért az OKF-tôl plusz tá-
mogatást kapunk. Részt vettünk
idén is az OKF pályázaton is, ahol
elnyertük a maximális támogatási
összeget, mely felszerelésekben
és vizsgadíjakban nyilvánult meg.
Folyamatban van az egyesület
közhasznúvá való nyilvánítása, ill.
adó 1%-ra való jogosultság meg-
szerzése. Ezek napokon belül rea-
lizálódnak. Részt vettünk a falu
rendezvényeinek  lebonyolításá-
ban. Tovább folytattuk szertárunk
építését, befejeztük a hôszigete-
lést. E mellett  fô feladatunkat
sem hanyagoltuk el. 3000 óra ké-
szenlétet kell teljesítenünk, amit
teljesítünk is. Természetesen a ké-
szenléti idôn túl is megyünk
amennyiben akkor kapunk riasz-
tást. Még nem összesítettük az
idei év vonulás számát, de ebben
az évben is jutott feladat: tûzeset
és mûszaki mentés egyaránt. Ez-
úton is szeretném megköszönni
támogatóinknak a támogatást az
egyesület tagjainak egész évi
munkájukat. Kívánok mindenki-
nek az újévben sok örömet és  jó
egészséget.                                                    

Heves László
elnök
PbjÖTE

forgalmú és ezért nagyon veszélyes
Rózsa utcán csökkenhet a forgalom,
mivel más útvonalat is tudnak majd
választani a falu ezen részén közle-
kedôk.

Tájékoztatás
Panasz érkezett szerkesztôségünk-

höz, hogy a Fô úton, a Híd utcában, a
Budai út, Híd utcától a város felé esô
részén, milyen rossz munkát végzett az
önkormányzat a kátyúzáskor. Tájé-koz-
tatásul közöljük: a nevezett utakon
nem az önkormányzat végzett kátyú-
zást, útfoltozást, hanem a Magyar Köz-
útkezelô munkásai.

Windisch László
Fôszerkesztô

H e l y i  É r t é k t á r
Mint ismeretes, sütemény készítô versenyt tartottak tavaly december 19-én a

Mûvelôdési házban. Itt, szakavatott zsûri értékelte a finomságokat.  Állítólag nagy-
on ízletesek voltak! Aki ismeri ezeket a recepteket kérjük, küldje el a wind57@t-
online.hu címre! Szeretnénk megosztani mindenkivel ôket. 
Pilisborosjenô Képviselô Testülete az alább közölt Határozatban döntött arról,

mely sütemények érdemesek arra, hogy a Helyi értéktárba felvételt nyerjenek:
Windisch László fôszerkesztô

Jegyzôkönyv-kivonat mely készült Pilisborosjenô Község Önkormányzat
Képviselô-testületének 2015. december 23-án megtartott testületi ülésérôl
Pilisborosjenô Község Önkormányzat Képviselô-testülete 7 fôbôl: 7 igen sza-

vazattal az alábbi határozatot hozza:
214/2015. (XII. 23.) KT határozat
Tárgy:   Helyi értéktár fejlesztése a helyi sütemény receptekkel
1. Pilisborosjenô Község Önkormányzatának Képviselô-testülete úgy dönt,

hogy a magyar nemzeti értékekrôl és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX.
törvényben meghatározott felhatalmazása alapján az alábbi települési értékeket
veszi fel a települési értéktárba.
a)      ,,Csodakifli” sütemény recept
b)      ,,Részeges Izidor” sütemény recept
c)      ,,Diós- és mákosbeigli” sütemény recept
d)      ,,Dupla plechen” sütemény recept
2. A Képviselô-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban leírt dön-

tésérôl értesítse a megyei közgyûlés elnökét.
Felelôs: Küller János polgármester
Határidô: 2016.01.30.
k. m. f.

Küller János s.k.     Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea s.k.
polgármester                           jegyzô 

JÓ HÍR
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Óvodánk két épületébe (a tavalyi
106-tal szemben), januártól már 124
gyermek jár. (A Waldorf csoportba
járó 25 gyermekek nincs benne ebben
a létszámban). Ennek nem csak az az
oka, hogy idén már minden 3 éves
gyermeknek kötelezô óvodába járnia,
hanem az is, hogy szívesen hozzák in-
tézményünkbe a szülôk gyerme-
keiket.
A ,,régi épület” két csoportja a Sü-

ni és a Cinke október óta, naponta
használja az újonnan kialakított tor-
naszobát is (korábbi Ôzike csoport). 
A fenti, új épületet teljesen birokba

vették a gyermekek. A tornaterem-
nek itt is nagy sikere van, hiszen az el-
múlt években maximum, csoporton-
ként, heti 1 testnevelést tudtunk tar-
tani, mert ennek a mûvelôdési ház
nagyterme adott otthont. Ezzel szem-
ben most, ha az idôjárás miatt nem
tudnak a gyermekek kimenni az új
udvarra, akkor a tornateremben fut-
tatják, mozgatják át a pedagógusok a
gyermekeket. Bordásfalak, akadály-
pálya eszközök, labdák, karikák, bab-
zsákok, padok, zsámolyok, egyen fej-

lesztô eszközök, tornaszônyegek áll-
nak rendelkezésünkre a változatos
idôtöltésre. 
A kert fákkal, bokrokkal is gaz-

dagodott a számos mozgásforma
kielégítésére alkalmas udvari játé-
kokon kívül. (mászó fal, mászó to-
rony, csúszdák, hinta, libikóka,  ba-
baházak, vár)
A játszóudvart és a parkolót elvá-

lasztó kerítés és kiskapu is elkészült,
tavasszal az emelt ágyásokba vethe-
tik a gyermekek a zöldségmagokat,
ültethetik a palántákat.

ZÖLD ÓVODA cím elnyerése

Egy három éves felkészülési idô-
szak zárult le azzal, hogy legnagyobb
örömünkre – karácsony elôtt – óvo-
dánk elnyerte a ZÖLD ÓVODA cí-
met. Most fontos, hogy fejlôdjünk,
hiszen ezt követôen minden évben
újra pályáznunk kell, ahol be kell
mutatnunk a kitûzött célok elérése
érdekében tett erôfeszítéseinket.
A másik cím, amelyet szeretnénk

elérni az a Madárbarát Óvoda. Je-
lenleg is ezen munkálkodunk.

Pilisborosjenô Község
Német Nemzetiségi
Önkormányzata

2016. február 6-án szombaton
este 20.00 órai kezdettel

zártkörû

FARSANGIFARSANGI
ÁLARCOSÁLARCOS
Batyus Bált rendez 

a Reichel József Mûvelôdési
Házban.

Zenét a Pilisvörösvári
,,MONDSCHEIN”

Sramli zenekar szolgáltatja
Jelmezverseny díjazással

TOMABOLA

Német Nemzetiségi Önkormányzat
Érdeklôdni: 06/70-282-53-25
Perlinger Györgyinél a Butikban

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 7-11 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)

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK

,,Szösszenetek”
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PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ 11

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

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

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

Elveszett
2015.12.31.-én 17 óra körül, a petárdázástól megijedve,
Ürömrôl elszökött a képeken látható német juhászkutya.

A kutya neve:   LOLA           Fajtája:         Német juhász
Neme:              Nôstény       Kora (év)     3
Színe:                 Ordas          Chip száma: 939000010227079

Jutalom: 25.000 Ft a megtalálónak, vagy nyomravezetônek
Ha bárhol látja, kérem hívja a 06 30/936 37 82 telefont.

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

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

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

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

január2_január13.qxd  2016.02.03.  9:33  Page 11



12 PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ

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

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 és nyomdai munkák: Római Bt.
Megjelenik: kéthavonta, 1300 példányban.

Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.

PILISBOROSJENÔI
ASZTALOS MESTER
vállalja egyedi ajtók, ablakok

készítését, egyéb asztalos
munkák kivitelezését:
06-26-336-260

ZÖLD SÉG-GYÜ MÖLCS BOLT
NNaa  ppoonn  ttaa  ffrr iissss  áárruu!!

AA  PPii ll iissbboorroossjjeennôô,,   BBuu  ddaaii   úútt   5566..   sszz..   aallaatt   ttii   PPooss  ttáá  nnááll

TTeell .. ::   0066--2266--333366--339977

Fodrász házhoz
megy!

Hívjon bátran és én otthonában
megszépítem!

Szolgáltatások: Szárítás, frizu-
rakészítés, 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.

CSERPES TEJTERMÉKEK KAPHATÓK!
Naponta friss pékáru! 

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.
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Hírmondó
XXIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM www.pbjhirmondo.hu                           2016. ÁPRILIS

Március 11-én 17 órakor
tartották Pilisborosjenôn az
1848-as Szabadságharcra em-
lékezô ünnepséget. A korai
idôpontot az iskolások várt
fellépése indokolta. Ilyenkor,
tanítási napon a gyerekek
(mintegy fôpróbaként) elô-
ször az iskolában, majd késô
délután a falurendezvényen
szokták elôadni az éppen ak-
tuális eseményhez kapcsoló-
dó produkcióikat. Most saj-
nos, a gyerekek tömeges meg-
betegedése miatt fellépésük
elmaradt, ezért az ünnepség
teljes egészében a Mûvelôdési Ház falán lévô emlékmû
elôtt zajlott le.
Elôször Bereczkiné Szendrey Éva a Mûvelôdési Ház

vezetôje, képviselô köszöntötte az egybegyûlteket, majd a
Kevélyhegyi Dalkör adott elô repertoárjából két dalt.

Ezt követôen Küller János polgármester mondta el ün-
nepi beszédét:

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass 
a jövôn!

(Széchenyi István)
Egy rövid, tömör idézet, mely azonban évszázadokon át és

évszázadokra elôre meghatározó jelentôséggel bír. A múlt
iránti tiszteletadásra, egy fôhajtással, egy szál virág elhelye-

zésével, emlékezésre jöttünk
össze.

Az idézet második része,
hogy ,,érthesd a jelent”. Ez az a
pont, ahol a mai társadalomban
élô emberek eltérô véleményt
képviselnek.

Gondolkodni hívom önö-
ket!

Vajon értjük a jelen kor va-
lós problémáit? Látjuk a ránk
leselkedô valódi veszélyt? Fel
tudjuk mérni a feladat nagysá-
gát? Meg tudjuk fogalmazni a
mai kornak megfelelô, a Nemze-
ti Akaratot tükrözô 12 pontot?

Valószínû eleink is sokat vívódtak, hiszen történelmi ta-
nulmányaink során megismerkedhettünk a kor nagyjainak a
nemzet jövôjérôl alkotott eltérô véleményérôl. De félretéve
egyéni sértettségüket, egyéni ambíciójukat egy közös cél el-
érése érdekében képesek voltak összefogni. A Nemzet meg-
maradásáért és fejlôdéséért vagyonukon túl még az életüket is
képesek voltak feláldozni.

Mit tapaszalunk ma? Szûk egyéni érdekek felnagyításával
sehonnai hordószónokok a liberalizmus zászlaja alatt ránk
akarják kényszeríteni egyéni érvényesülésük reményében és
anyagi javainak gyarapodása érdekében akaratukat. Mindezt
becsomagolva a mai kor szellemének és lehetôségeinek ki-

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, 
és munkálkodhass a jövôn!
1848. március 15-re emlékeztünk

(Folytatás a 2. oldalon)
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A Húsvét öröme a hit öröme.
Valóban az. Jól láthatjuk már csak a
reklámokból is, hogy a "világ" nem
tud mit kezdeni ezzel az ünneppel.
Nincs akkora vásárlási láz, mint
karácsonykor. Nincsenek nagy cso-
magokkal csüggedten rohangáló
emberek. Legfeljebb egy-két csokito-
jás, vagy nyuszi akció. De miért is ala-
kult ez így?
Réges-régen meghalt Valaki: az

Isten Fia. Mindezt értünk tette, azért,
hogy nekünk, reményünk legyen,
hogy az életünk nem ér majd véget a
halállal. Õ sok olyat tanított, ami a
mai világ szemében elvetendô, ami
balgaságnak tûnik. Ebbôl valóban
nem is lehet nagy reklámkapányt
csinálni. Pedig pont erre lenne szük-
ségünk, ha jobban tetszik, éppen az
Õ portékáját/gyógyszereit kéne meg-
vennünk.
Vajon a mi szívünkben van-e vára-

kozás és öröm? Készülünk-e az ün-
nepre? Bár nem is olyan könnyû a
dolgunk, hiszen sok helyütt még
nagypénteken is munka van, de mé-
gis, mi történik a szívünkben?
Végigkísérjük Jézust a nagyhéten,

passióján, vagyis szenvedéstörténe-
tén. Nagyon kis idô alatt megtapasz-
talja, hogy akik korábban éltették,
most elutasítják, elárulják, megkínoz-
zák, és végül megfullad a kereszten.
Kérdezhetnénk, hogy miért teszi
mindezt? Miért vállalja ezt a sok

szenvedést és kínt? Mert szeret.
Szeret bennünket, bárkik és bármilye-
nek is legyünk. Úgy szeret, ahogy va-
gyunk. Ennél több nem is kell az élet-
ben. 
Mindig vágyunk arra, hogy szeres-

sen valaki. Férjünk, feleségünk, gyer-
mekeink, szerelmünk, barátunk. De
vajon észre vesszük-e a náluk sokkal
nagyobbat, vajon észrevesszük-e Is-
tent? Érezzük-e, tudjuk-e, hogy Õ mi-
lyen nagyon szeret minket és nem
számít neki semmi más, csak az, hogy
viszontszeressük és elfogadjuk Õt. Ta-
lán ez húsvét öröme. Isten megelôzô,
fenntartó szeretete. Ezért elküldte
hozzánk a Fiát, aki meghalt értünk,
bebizonyítva, hogy mennyire szeret
bennünket. 
,,Miért keresitek az élôt a holtak

között? Nincs itt, feltámadt” (Lk 24,
5b-6) – kérdezi az angyal a Jézus sír-
jához sietô asszonyokat. Mindannyian
életünkben ilyen feltámadásra vá-
gyunk, és minden Húsvétkor ezt a lel-
ki feltámadást és megújulást éljük és
élhetjük át, ha beengedjük életünkbe
Krisztust.
Minden ember vágyódik a biztonsá-

gra, békére és kiegyensúlyozottságra,
de valljuk meg ôszintén, ezeket a vál-
tozó világ nem tudja megadni. Pénz,
egészség, minden elillanhat egyik
percrôl a másikra. Csak Isten az, aki

állandó, aki mindig velünk, bennünk
van. Ezért fontos, hogy a feltámadást
ne másutt, hanem Istenben keressük. 
Krisztus világossága betölti szívün-

ket örömmel, békével és reménnyel.
Mert Isten nem hagyja magára az
emberi-séget, ahogyan egyesek gon-
dolják. Nem független tôle az éle-
tünk, aho-gyan sokan magyarázzák.
Az Õ léte megkérdôjelezhetetlen,
bármennyire is tagadják. Már pusz-
tán a tagadásukkal is elismerik létét,
hiszen egy nem létezôt hogyan lehet
tagadni?
A húsvéti Szent Háromnap litur-

giáján mindannyian tanúi lehetünk –
ahogy egész életünkben is – a feltá-
madás örömének. Valóban ez az
öröm, a hit öröme. Ez az ünnep szí-
vünkben zajlik. Isten és én köztem.
De ha igazán szeretem Õt, akkor én
is feltámadok Krisztussal együtt
nagyszombat éjjelén, Krisztus öröme
fogja betölteni szívemet, és igaz hit-
tel, szívbôl fakadó örömmel tudom
majd énekelni: Alleluja! Krisztus
feltámadt! Valóban feltámadt!

ELÉRHETÕSÉGEK: 
2096. Üröm, Fô utca 47. 
Tel.: (+36) 26/950-879; 

http://szentgyorgyplebania.wix.com/ple
bania

Wilheim Péter
Plébániai kormányzó

AA   HH ÚÚ SS VV ÉÉ TT   ÖÖ RR ÖÖ MM EE   AA   HH II TT   ÖÖ RR ÖÖ MM EE

használásával egy olyan fájlba, melyrôl azt akarják elhitetni
velünk, hogy ez közös érdek.

Észre kell venni, hogy újra a megmaradás a tét. A minket
kö rülvevô világ erkölcsi válságban és tudathasadásos állapot-
ban van. Ismét külhonból akarják eldönteni a jövônket, meg
akarják határozni cselekedeteinket, szankcionálnak, ha nem
úgy viselkedünk, ahogy ezt nekünk elôírják, a közös tehervise-
lésbôl a terhek jelentôs viselésére akarnak minket kényszerí-
teni. Az elmúlt évszázadok történelme megmutatta, hogy baj-
ban a Magyar csak magára számíthat! Olyan idôt élünk, ahol
nincs helye a pártocskák népszerûségi mutatójának növelésére.
Nemzeti összefogásra van szükség. Magyarország a tét.

Ahhoz, hogy munkálkodhassunk a jövôn, érteni kell a
jelent!

És akkor: A magyar név megint szép lesz. Méltó régi nagy
híréhez.

Újra felteszem a kérdést: értjük a jelent?
Talpra Magyar!

Ezután a koszorúzás következett, melyen a pilisboros-
jenôi intézményeket, társadalmi szervezeteket, egyesülete-
ket képviselô tagok vettek részt, és helyezték el az em-
lékezés virágait az emlékmû elôtt. Az aktust élô zenei kí-
séret festette alá.

A koszorúzás után ismét e Kevélyhegyi Dalkör követ-
kezett. Nagy lelkesedéssel, igazán kitûnô színvonalon
adtak elô Kossuth nótákat. Elôadásukat a megjelent ün-
neplôk nagy tapssal díjazták.
Az ünnepség után a  megjelentek kisebb csoportokban

még sokáig beszélgettek egymással. Az ünnepi beszédben
elhangzott kérdések, gondolatok is jó ideig még ott kava-
rogtak valahol a csípôs tavaszi szélben.

Windisch László
Fôszerkesztô

(Folytatás az 1. oldalról)
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(Folytatás a következô oldalon

Tisztelt Pilisborosjenôi lakosok!

Képviselô-testületünk 2016. február 25-én tartotta
rendes Testületi ülését.

Az eddigieknek megfelelôen az elôzô Testületi ülésen
hozott határozatok végrehajtását fogadta el elsô napi-
rendként a Testület. 
A Képviselô-testület felülvizsgálta a hatályos adóren-

deletét, és mivel adóév közben adókötelezettséget nem,
viszont adókedvezményt meg lehet állapítani, ezért 2016.
április 1. hatállyal döntött az ingatlan-nyilvántartásban 

1. kivett út
2. kivett magánút
3. kivett saját használatú út
4. kivett közterület
5. kivett közút

megjelölésû olyan telekingatlan telekadó mentességérôl,
mely magántulajdonban áll, és azt a tulajdonos vagy va-
gyoni értékû jog jogosultja közforgalom számára teljes
mértékben megnyitotta.
Elfogadta a Testület a Hírmondó c. önkormányzati

lap 2015. évi terjesztésérôl és mûködésérôl szóló beszá-
molót, melyet Windisch László fôszerkesztô össze-
foglalója alapján tárgyalt meg a Testület. 
A Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás

2015. évi mûködésérôl szóló beszámolóját szintén elfo-
gadta a Testület, azonban a Testületi ülést követôen meg-
küldött rendkívüli társulási tagdíj igényt polgármeste-
rünk visszautasította, több pilisi településhez hasonlóan.
A 2015. évi beszámolóból nem derült ki, hogy a Társulás
létesítményei mikortól látják el feladatukat, mikortól
veszi üzemeltetésbe a jelenleg kiválasztás alatt lévô üze-
meltetô. Ehhez a témához kapcsolódik a Katasztrófavé-

delem által kijelölt új szolgáltató, melyrôl külön cikkben is
tájékoztatjuk a lakosságot. 
A Fôvárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás

2015. évi mûködésérôl, illetve a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat 2015. évi mûködésérôl szóló beszámolót szin-
tén elfogadta a Testület. 
Megtárgyalta és elfogadta a Képviselô-testület a

Reichel József Mûvelôdési Ház és Könyvtár 2015. évi
mûködésérôl szóló beszámolót, és egyidejûleg jóváhagyta
az intézmény 2016. évi rendezvénytervét. 
Az idén zajlott óvodai tanügyi ellenôrzés eredménye

alapján az ellenôrzés megállapításait a Testület tudomásul
vette. 
Az Önkormányzat az Aquinno Kft-vel tervezési szer-

zôdést kötött a települési szennyvíztelep fejlesztésének
tervezésére vonatkozóan, mely szerzôdés teljesítési határ-
idejét a DMRV-vel, mint vízi közmû szolgáltatóval, folya-
matban lévô egyeztetések elhúzódása miatt módosította. 
A Képviselô-testület döntött a 0141, 024/1, 013/17, és a

02/1 hrsz-ú ingatlanok kisajátításáról, mely ingatlanok
tulajdonosaival azóta a kisajátítást megelôzô egyeztetô
tárgyalások már részben le is zajlottak. 
A Napsugár Lakóparkban lévô két önkormányzati

telek értékesítésérôl döntött a januári ülésen a Testület,
azonban mivel vételi ajánlat nem érkezett, ezért a februári
ülésen az értékesítési határidô meghosszabbításáról ha-
tározott a Testület. 
Elfogadta a Testület a jegyzô beszámolóját a Polgár-

mesteri Hivatal 2015. évi tevékenységérôl, mely kiterjedt
mind a hatósági, mind a testületi munkára. Jóváhagyta
továbbá a Testület a polgármester 2016. évi szabadságolási
ütemtervét. 

A Képviselô-testület 2016. márciusi döntéseirôl szóló tájékoztató

Tisztelt Pilisborosjenôi Polgárok!

Pilisborosjenô Község 
Önkormányzatának Képviselô-testülete
2016. május 6-án, pénteken 17 órakor

Külsô Bécsi út 5. szám alatt
(Szarvas kocsma, buszfordulóval szemben)

LAKOSSÁGI FÓRUMOT
tart.

Minden érdeklôdô pilisborosjenôi polgárt
szeretettel várunk!

Számítunk véleményükre, javaslataikra.

Pilisborosjenô, 2016. március 30.

Küller János
polgármester

Tisztelt Pilisborosjenôi Polgárok!

Pilisborosjenô Község 
Önkormányzatának Képviselô-testülete
2016. április 22-én, pénteken 17 órakor

a Reichel József Mûvelôdési Ház és
Könyvtár nagytermében 
(Pilisborosjenô, Fô út 16.)

KÖZMEGHALLGATÁST
tart.

Minden érdeklôdô pilisborosjenôi polgárt
szeretettel várunk!

Számítunk véleményükre, javaslataikra.

Pilisborosjenô, 2016. március 16.

Küller János
polgármester
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(Folytatás az elôzôzô oldalról)

Civil szervezet neve Pályázat címe 2015.évi
támogatás

2016. évi
igényelt
összeg

Megítélt
összeg:

Nebuló Alapítvány Kulturális programok támogatása 300 000 550 000 300.000

Pilisborosjenôi Kevélyhegyi
Dalkôr Tréningek, fellépések 450 000 885 000 450.000

Pilisborosjenôi Kerekes
Tánceggyüttes Kerekes Népmûvészeti Fesztivál 420 000 400 000 250.000

Deutschklub Pilisborosjenô Hagyományok ápolása 400 000 460 000 400.000

Nagycsaládosok  Országos
Egyesület Nagycsaládos Majális 100 000 150 000 100.000

Pilisborosjenôi Óvodáért
Alapítvány Gumitégla fedés az óvodai hinták alá 130 000 353 000 130.000

Jôvô Jenô Pilisborosjenô
Ifjusági Alapítv.

Pbjenô ifjuság védelme egészséges életmódra
nevelés, játszóház mûködtetés. 100 000 320 000 100.000

Lavina Sportegyesület Hátrányos helyzetû gyerekek sportolási
lehetôség bizt. 100 000 180000 50.000

Pilisborosjenôért Alapítvány Kulturális örökség megóvása 100 000 300000 270.000

Üröm-Pilisborosjenô
Református Társegyh. Szépkorúak Bibliakör.kiránd.,imaház mûk. 250 000 600 000 250.000

NobilArt Mûvészeti
Egyesület "Falu Ünnep" koncert 150 000 250 000 200.000 

Összesen: 2 500 000 4 448 000 2 500 000

Önkormányzatunk a 2015. decemberi rendes ülésén a
nem közmûves szennyvíz szállítás tárgyában közszolgálati
szerzôdés megkötésérôl döntött, melyet a 2016. februári
ülésen a közszolgáltató, a Design By Kft. kérelmére mó-
dosított, mely módosítás lényege, hogy a Bécsi úti szip-
pantott szennyvizet a solymári, míg a belsô falurészrôl
szippantott szennyvizet a szentendrei szennyvíztisztítóba
engedik le.
Közterületi hulladék elhagyásával kapcsolatosan

önkormányzati bírságot szabott ki a polgármester, melyet
a kötelezettek megfellebbeztek, a Testület felülvizsgálta
az elsô fokú határozatokat, és a fellebbezéseket elutasí-
totta. 
Önkormányzatunk törvényi kötelezettségének eleget

téve vízkár-elhárítási terv készíttetésérôl döntött a Testü-
let, mely terv elkészítése jelenleg folyamatban van.
A Katasztrófavédelem által kijelölt ideiglenesen ki-

jelölt közszolgáltatóval a törvény alapján az önkormány-
zatnak meg kell állapodnia a hulladékszállítási napról, és
a szállítás útvonaláról, mely megállapodást a Testület jó-
váhagyta. Egyebekben sajnos az Önkormányzat nem be-
folyásolja a szolgáltatást. A megállapodásban kifejezet-

ten rögzítésre került, hogy Önkormányzatunk kérte a kije-
lölés módosítását, mivel az Érd és Térségi Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft., mint kijelölt szolgáltató, magasabb
áron szolgáltat, mint a Zöld Bicske Nonprofit Kft. szolgál-
tatott. A kijelöléssel kapcsolatos információkról külön
cikkben tájékoztatjuk a lakosságot, illetve a kijelölési hatá-
rozatot a www.pilisborosjeno.hu honlapon közzétettük.

2016. március 8-án rendkívüli ülést tartott a Testület.

A Képviselô-testület elfogadta az Önkormányzat és in-
tézményeinek 2016. évi költségvetését, az Áht. 29/A sza-
kasz szerinti nyilatkozatot, kitekintô határozatot, éven túli
hitel adatszolgáltatást.
A Szervezeti és Mûködési Szabályzat felülvizsgálatakor

rögzítette a Testület a Nemzetiségi Önkormányzattal kö-
tött megállapodás szerinti mûködési feltételeket az SzMSz-
ben, lehetôséget biztosított az NNÖ javaslatainak,
kezdeményezéseinek kezelésére, felülvizsgálta a köztiszt-
viselôi pótlékokat, és aktualizálta a hivatali szervezetet. 
Elfogadta a Testület a civil szervezetek 2015. évi tevé-

kenységérôl szóló beszámolóját, és pénzügyi elszámolását,
majd döntött a civil szervezetek 2016. évi támogatásáról, az
alábbiak szerint:

Az elôzô évekhez hasonlóan jóváhagyta a Testület a
közalkalmazotti és munkavállalói jogviszonyban állók
cafetéria szabályzatát azzal, hogy a cafetéria összegét
havi 6 ezer forintról 8 ezer forintra növelte. 

A Polgármesteri Hivatal alapítói okiratát adminiszt-
ratív okból (Cofog kód változás) módosította a Testület. 

A Zöld iskola (Aura) belsô felújításának és rekon-
strukciójának költségbecslése megrendelésérôl 2015.
novemberében döntött a Testület, majd a felújítási célt
2016. januárjában módosította, a 2016. márciusi ülésen

pedig pályázat alapján megbízást adott a költségbecslés
elkészítésére az SPR Design Kft-nek. 
A testületi határozatok, az ülésekrôl szóló jegyzô-

könyvek és a rendeletek folyamatosan megtekinthetôk
közvetlenül a www.pilisborosjeno.hu honlapon a "doku-
mentumok2 fül alatt, illetve a hivatal dolgozói továbbra is
állnak rendelkezésre az egyes egyedi hatósági ügyekben.
Pilisborosjenô, 2016. március 30.

Tisztelettel: Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea
jegyzô
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Tisztelt Pilisborosjenôi Lakosok!

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság az ÉTH Érd és Térsége
Hulladékkezelési Nonprofit Kft.-t
jelölte ki Pilisborosjenôn közérdekû
hulladékgazdálkodónak 2016.02.09.

napjától. Elsô szállítási nap 2016.
március 3. napja. A szállítási nap, a
szállítási körülmények a lakosság
részére változatlanok.

A Katasztrófavédelem által ren-
delt szolgáltatási díjak az alábbiak:

Pilisborosjenô Község Önkor-
mányzatának a Zöld Bicske Nonpro-
fit Kft-vel fennálló közszolgáltatási
szerzôdése a hulladékgazdálkodási
feladatok ellátására 2016. 02. 28. nap-
ján lejárt. 

Új közbeszerzési eljárás kiírásának
jelenleg jogi akadálya van a hulla-
dékról szóló 2012. évi CLXXXV. tör-
vény 32/A. § (1) bekezdésének a
2015. évi CCXXI. törvény által beik-
tatott, 2016. 04. 01. napjától hatályos
i) pontja miatt. A jogértelmezésre

Tájékoztató az új hulladékgazdálkodó kijelölésérôl 

Tisztelt Pilisborosjenôi Lakosok!

A Pest Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság által kijelölt ÉTH Érd
és Térsége Hulladékkezelési Nonpro-
fit Kft. arról tájékoztatta Önkormány-
zatunkat, hogy a házhoz menô szelektív
hulladékgyûjtést a szolgáltató minden
hónap 1. szombatján fogja végezni.
A mûanyag szelektíven gyûjtött

hulladékot átlátszó zsákban kell ki-
tenni az ingatlanok elé, a szolgáltató
nem köti ki a zsák fajtáját.
A papír hulladékot kötegelve,

vagy szintén átlátszó zsákban kell ki-
készíteni.

vonatkozóan több hatáskörrel ren-
delkezô hatóságot is megkerestünk,
il-letve kértük egyidejûleg a telepü-
lésre a Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság által közérdekû szolgáltató kije-
lölé-sét.

2016. február 25. napján értesül-
tünk a Pest Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság 2016. február 24.
napján kelt, 36300/525-37/2016. ált.
számú kijelölési határozatáról, mely-
nek azonnal saját hatáskörben törté-
nô felülvizsgálatát és módosítását

kezdeményeztük arra tekintettel,
hogy az a jelenleginél általánosság-
ban 16%-os árnövekményt jelent a
szolgáltatási díjban, illetve egyes
edénynagyságoknál, – pl. 60 literes –,
több, mint 24%-os az árnövekedés.
Módosítási kérelmükre még nem

kaptunk választ a Katasztrófavédelmi
Igazgatóságtól, viszont a mai napon
már az új szolgáltató elsô szállítási
napja van, így a lakosság tájékoztatá-
sát nem lehet tovább halasztani, ak-
kor sem, ha nem feltétlenül ez lesz a
végleges állapot, ha önkormányza-
tunk kérelmének helyt adnak.
A Duna-Vértes Köze Hulladék-

gazdálkodási Társulás tagja Önkor-
mányzatunk. Amennyiben a társulási
létesítmények mûködése elindul, il-
letve amennyiben a miniszteri árkije-
lölésrôl áprilistól többet fogunk tudni,
lehetséges, hogy elhárul a jogi akadály
a közbeszerzés kiírása elôl, azonban az
sem garancia arra, hogy a régi áron fog
tudni szolgáltatást vállalni a közbeszer-
zéssel kiválasztható szolgáltató.
A katasztrófavédelmi határozatot

és önkormányzatunk módosítás iránti
igényét szintén közzéteszem.
Az árnövekedés miatt a kijelölô

hatóság nevében szíves megértésüket
kérem, sajnos jelenleg arra önkor-
mányzatunknak ráhatása nincs, de
mindent megteszünk a szolgáltatási
ár leszorítása érdekében.
Pilisborosjenô, 2016. március 3.
Tisztelettel:

Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea
jegyzô

Lakossági tájékoztató a szelektív
szemétgyûjtésrôl

A szolgáltató felhívta a figyelmet,
hogy esetenként csak egy szállító jár-
mûvet küld a kétféle hulladékért, de
mindenképpen szétválogatják a hul-
ladékot a telephelyükön.
A Fô út 53. szám alatti önkor-

mányzati hulladék udvarban is vissza
fog állni a szelektív hulladék gyûjtés,
melynek pontos idôpontját még nem
ismerjük.
Pilisborosjenô, 2016. március 16.
Tisztelettel:

Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea
jegyzô
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Pilisborosjenô község Német
Nemzetiségi Önkormányzata
Tisztelettel meghív minden érintettet
és érdeklôdôt a Kitelepítés 70. évfor-
dulója alkalmából a Solymáron 2016.
április 23-án 16 h-kor kezdôdô a
solymári vasútállomásnál Emléktábla
avatásra és közös megemlékezésre.

70 évvel ezelôtt errôl a solymári va-
sútállomásról indították a marhavagon
szerelvényeket a környék 5 községé-
nek sváb lakósaival az ismeretlenbe
hazájuktól és vagyonuktól megfosztva.
Nagykovácsi, Solymár, Pesthideg-

kút, Pilisborosjenô, Üröm. Ennek az 5
községnek az összefogásával készült el
egy közös bronz emléktábla a vasútál-
lomás oldalán. Pilisborosjenô Német
Önkormányzata erre az alkalomra 50
fôs buszt bérel, mely 14 h-kor indul a

Reichel József Mûvelôdési Ház elôt-
ti parkolóból, mely a rendezvény
után kb. 20 h-kor ugyan ide hoz visz-
sza mindenkit. Jelentkezni Perlinger
Györgyinél személyesen (Györgyi
Butik) vagy az alábbi telefonon lehet:
06-30-388-0261.

Programtervezet:

Április 23.: (szombat): 

15:00 – Emléktábla-avatás a soly-
mári vasútállomáson.
• Himnusz – magyar-német:
Schaumarer Musikanten.
• Pesthidegkúti Nemzetiségi Kó-
rus: ,,Wenn die Schwalben
heimwärts ziehn…”
• Solymári Asszonykórus és Fér-

Meghívó Emléktábla avatásra
fikórus – közös mûvet énekel,
amely a Kitelepítés emlékére
íródott: ,,Maria du Stern von
Schaumar”
• Pilisborosjenôi Nemzetiségi kó-
rus: Nach meiner Heimat ….
• Az ének alatt az emléktábla le-
leplezése történik.
• A kórusok együtt: Donausch-
waben werden wir genannt…
• Schaumarer Musikanten: Ich
hatt' einen Kameraden…

A  NNÖ-k képviselôi egy emlék-
szalagot kötnek a közös koszorúra.
Ezután a jelenlévôk a pesthideg-

kúti Klebelsberg Kúriába lesznek
átszállítva, ahol a ,,Kompanei” sváb
színtársulat új – erre az alkalomra írt
és betanított, kitelepítés témáját fel-
dolgozó – színdarabja kerül bemu-
tatásra.
18:00 ,,Rosmarin” bemutatója
Ezt követôen állófogadással záró-

dik az est.

Április 24: (vasárnap):

09:00 – Pilisborosjenô Rk. Temp-
lom engesztelô szentmise
10:00 – Koszorúzás a Kitelepítési

Emlékoszlopnál.

1946. május 2. Borosjenôi svábok a
solymári vasútállomáson indulásra várva

Az emléktábla-avatás helyszine

A PILISBOROSJENÕI REICHEL JÓZSEF MÛVELÔDÉSI HÁZ NYÁRI TÁBORAI
KÖRNYEZETVÉDELMI TÁBOR

JÚNIUS 20–24.

20. hétfô: Ezüst-hegy – Ismerkedés különleges ásványokkal. Gyümölcsgyûjtô
játék

21. kedd: Nagy-kevély. Sziklamászás
22. szerda: Csobánka – Ismerkedés a környezetvédelem kérdéseivel.
23. csütörtök: Háziréti-tó – Ismerkedés az állatvilággal. ,,Állati” játékok
24. péntek: Kövesbérci erdô – Ismerkedés a növényvilággal, számháború
Részvételi feltételek: 6–16 éves kor, megfelelô kondíció
Étkezés: Otthonról hozott hideg élelem, ivóvíz
A tábor díja: 6000 Ft/fô/hét (1200 Ft/nap/fô, ha csak egy-egy nap jönnél)
Jelentkezni április 30-ig lehet, 50%-os elôleg befizetésével.

SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR
JÚNIUS 27.–JÚLIUS 1.

27. hétfô: Könyvtári nap; ismerkedés a könyvtárral, egymással, a válasz-
tott mûvekkel, olvasási tudásszint-felmérés, szerepek kiosztása

28. kedd: Csoportfoglalkozások, ismerkedés a kiválasztott mûvel
29. szerda: A mû színpadra alkalmazása sok játékkal.
30. csütörtök: Díszletek, jelmezek készítése
1. péntek: Fôpróba, sok játék, BEMUTATÓ!

Részvételi feltételek: 8–16 éves kor
Étkezés: Vendéglôben Maximális létszám: 30 fô
A tábor díja: 12.000 Ft/fô
Jelentkezni április 30-ig lehet, 50%-os elôleg befizetésével.

KÉZMÛVES TÁBOR
JÚLIUS 4 - 8. 

4. hétfô: kosárfonás, csomózás 5. kedd: gyöngyfûzés, gyöngyszövés
6. szerda: batikolás, üvegfestés

7. csütörtök: tûzzománc 8. péntek: nemezelés
Részvételi feltételek: 5–12 éves kor 

Étkezés: Vendéglôben
Maximális létszám: 30 fô  A tábor díja: 16.000 Ft/fô/hét

Jelentkezni május 15-ig lehet, 50%-os elôleg befizetésével

Részletes felvilágosítás: +36-30596-7573; pbjmuvhaz@gmail.com
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Óvodánkban, már második alkalommal került meg-
rendezésre a gyermekek körében nagy népszerûségnek
örvendô nemzetiségi hét. A farsangi mulatság és a húsvéti
készülôdés közötti idôszakot a nemzetiségi hagyományok
megismerésének szenteltük. 
Beszélgettünk a svábok betelepítésének történetérôl.

Kis papírmakett segítségével figyeltük meg a hajót, mely-
lyel Magyarországra jöttek. A gyerekek kíváncsian keres-
gélték a térképen Németországot, Magyarországot és a
Dunát, melyen ezek a számukra furcsa csónakok, az
,,ulmerSchachtel”-ek érkeztek. 
Ismerkedtünk a helyi nemzetiségi viselettel is. Készül-

tek életnagyságú sváb férfi és nôi viseletet ábrázoló fest-
mények, és népviseletes síkbábok is. Minden csoportban
sütöttünk pekes kiflit, melyen keresztül a sváb konyhával
ismerkedtünk. A gyerekek nagy érdeklôdéssel figyelték,
mikor az étkezési szokásokról meséltünk nekik. 
Egy nagyon kedves sváb táncot tanult meg minden cso-

port.
Közösen készítettünk egy nagy makettet papírból,

melynek segítségével egy sváb ház jellegzetességeit fi-
gyeltük meg. A szobákba papírból apró bútorokat ragasz-
tottunk, a kertbe házi állatokat, virágokat, gyümölcsfákat,
veteményest, lovas kocsit, kerekes kutat tettünk, és még

Német nemzetiségi napok az óvodában

szôlôlugas és pince is került a ház mellé, melyeket mind a
gyerekekkel rajzoltunk, festettünk, színeztünk, ragasztot-
tunk. Sok szép sváb házat ábrázoló rajz is készült, melyek-
bôl a csoportszobában kis kiállítást rendeztünk.
Ismerkedtünk a sváb irodalommal is. A gyerekek nagy

örömmel fogadták a nemzetiségi ruhás bábokkal elôadott
sváb népmesét és a sváb verseket is. Nagy élményt jelen-
tett továbbá egy helyi nemzetiségi játék, a "Schnurrozás"
is, amit azóta is szinte minden nap kérnek.
A hét egyik kiemelkedô eseménye volt az agyagozás,

mellyel a svábok közt is igen elterjedt fazekasságot
ismertettük meg óvodásainkkal Piliscsévrôl érkezett szak-
emberek vezetésével.
A helyi nemzetiségi tájház látogatását a tetôfelújítási

munkálatok miatt sajnos el kellett halasztanunk, de re-
méljük, tavasszal ezt a programot pótolhatjuk.
A német nemzetiségi hét óvodánkban idén is nagyon

jól sikerült, a gyerekek örömmel vettek részt a programo-
kon, és mindnyájan sok szép élménnyel gazdagodtunk.

Fazekasné Schieszl Mónika
óvodapedagógus

Felhívás
Óvodai nyílt nap és beiratkozás

A Pilisborosjenô Mesevölgy Óvodában 2016. április 9-én
(régi és új épületben egyaránt) 9 és 12 óra között nyílt napot
tartunk.

A családok barkácsolás és kötetlen beszélgetés közben
megismerkedhetnek az intézményben dolgozó óvodapeda-
gógusokkal.

Kérjük, hogy erre a napra szíveskedjenek maguknak és
gyermekeiknek váltó cipôt hozni a csoport szobában való tar-
tózkodás idejére.

A beiratkozás április 20-án és 21-én (szerda, csütörtök)
lesz a régi épületben 7 és 15 óra között. (Ehhez szükséges
iratok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata/személyiga-
zolványa, TAJ kártyája és lakcím kártyája)
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8 PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ

SÍTÁBOR

Családunk elsô alkalommal volt a
pilisborosjenôi iskola sítáborában és
elsô alkalommal ismerkedtünk a
síelés tudományával is. A gyerekek
lelkesedése vett rá minket szülôket,
mert magamtól eszembe nem jutott
volna sítáborba menni, aztán olyan
sok jót hallottam a táborról, hogy
jelentkeztünk. Nem bántuk meg! A
(nagyobb) gyerekek nagyon jól meg-
tanultak síelni, hatalmas élvezettel
siklanak! Egy hangulatos turista-
házban volt a szállásunk a hegyol-
dalban, a házból kilépve lehettet
síelni vagy akár sítúrázni is. Az egész
ház a sítáboros csapaté volt, így ha-
talmas bandázások és közös játék
volt esténként, egy nap uszodával,
egy nap esti diszkóval is fûszerezve.
Mi felnôttek minden este össze-
ültünk, nagyokat beszélgettünk, még
játszottunk is! Szóval igazi tábori
hangulat gyereknek, felnôttnek!
Egy baja volt csak a tábornak!

Vége lett. Hazaérve a gyerekek bú-
bánatosak lettek, és mint karácsony
után szokásuk kérdezgették, hogy
pontosan hány nap van még a kö-
vetkezô sítáborig?
Most kb. 320, én is várom már a

következôt!

MI ÍGY ÉLTÜK MEG A 2016 ÉVI
SÍTÁBORT

Hóviharral fogadott minket
Veitsch, de ennek mindenki örült,
mert kétheti olvadás után végre
elkezdett havazni, reményt adott ar-
ra, hogy lesz min síelnünk az elkö-
vetkezô napokban. Még két napig
havazott, de mikor eljöttünk, addig-
ra már jórészt el is olvadt.
Délelôtt már lécre is kaptunk és

bejártuk az ,,ágas-bogas” pályarend-
szert.  Mindenki a saját tempójában:
a kezdôk csatlakoztak a sí- és snow-
board oktatáshoz, a haladóbbak pe-
dig bandákba verôdve örömködtek,
siklottak, ugrattak, erdôben jártak,
buckáztak, estek-keltek.
Délidôben közös hüttézésre ve-

rôdött össze a csapat. Esténként a
vacsora után a gyerekek társasoztak,
néha persze picit kütyüztek is. A fel-
nôttek pedig egy kis hazai utánpót-

lás mellett éjszakába nyúlóan
megváltották a világot.  
Péntek délután a társaság nagy

része lezúdult a hegyrôl a közeli él-
ményfürdôbe, és Guinnes-rekordot
állított fel az egy kupacban csúsz-
dázás kategóriában. Utolsó estén a
gyerekek diszkóval koronázták meg
a tábort.
A szülô nélküli gyerekek klasszul

helyt álltak. Mindenki épségben és
sok-sok élménnyel gazdagabban ért
haza. Külön köszönet Susán Kati-
nak a szervezését és Katának, Gá-
bornak az oktatásért.
Szállásadóink különösen jól vi-

selték a ricsajt, rugalmasan kezel-
ték a férôhelyek számát és igyekez-
tek a gyerekek ízlése szerint fôzni.
Jól éreztük magunkat! Jövôre

Veletek ugyanitt!

NÉMET TERÜLETI VERSENY

Február 25-én három lelkes tan-
uló képviselte iskolánkat a pilis-
szentiváni általános iskolában a
XII. alkalommal rendezett, területi
német versmondó versenyen. Sel-
meczi Márta 4. b, Horváth Csanád
3. b és Horváth Zsombor 5. osztá-
lyos tanulók szereplésükért emlék-
lapot vehettek át. Gratulálunk ne-
kik!

KISCSILLAGOK SZÜLETTEK

Iskolánkban február végén ke-
rült megrendezésre a Kiscsillag
Születik Zenei Tehetségkutató. A
fenti napon összesen tíz diák szere-
pelt. Közöttük volt fuvolista, furu-
lyás, klarinétos, zongorista és cite-
rás tanuló is. Annak ellenére, hogy
a fellépôk között zömmel alsó ta-
gozatos tanulók szerepeltek, na-
gyon sok felsôs diák is figyelemmel
kísérte a programot és tapssal, él-
jenzéssel biztatta a legapróbbakat.
A zsûriben helyet foglalt Bárd Ju-
dit, Kómár Judit és Balina Gyula,
akik a produkciók után egy-egy
gondolattal értékelték az elhang-
zottakat. A legkiemelkedôbb elô-
adásokat apró ajándékokkal jutal-
mazták.A közönségnek is nagy sze-
repe volt az esemény értékelésé-
ben, ugyanis a végén szavazataikat
leadva, közönségdíjat is osztottak

ki. A zsûri díját Selmeczi Márta
kapta kiemelkedô teljesítményéért.
Különdíjban részesült Osztrovics
Zsombor, a közönség szavazatait
pedig Susán Bendegúz érdemelte
ki. Reméljük, hogy a jövôben szá-
mos ehhez hasonló tehetségkutatót
tudunk rendezni, hogy minél több
kiscsillag születhessen!

FELLÉPÉS PILISVÖRÖSVÁRON

Zeneiskolánk 6 lelkes növendéke
vett részt február 11-én a Cziffra
György Kistérségi Zongoratalálko-
zón Pilisvörösváron. A rendezvény
célja az volt, hogy a közeli zeneis-
kolákból a gyerekek és tanáraik ta-
lálkozzanak és megismerkedjenek
egymással. Egy csodás zenével teli
délutánt tölthettünk el. Nagy izga-
lommal pillantottuk meg a hatal-
mas koncerttermet és színpadot.
De késôbb feloldódtunk és gyönyö-
rû produkciókat hallottunk. A vé-
gén mindenki emléklapot kapott, és
nem maradt el a sütizés és a beszél-
getés sem. Gratulálunk Becske Lu-
cának, Simon-Demény Lucának,
Köhnken-Máté Lucának, Selmeczi
Mártának, Hollauer Rékának és
Balázs Györgynek a színvonalas
produkciókért!

RAJZVERSENY

Arany fokozat:
Cserényi Luca, Kiss Zorka, Hor-
váth Noel 1. osztály
Halász Lilla 2. osztály
Buzás Luca, Veres Beáta, Med-
vecki Panna 3. osztály
Selmeczi Márta, Nevelôs Ilona,
Papp Georgina, Tusják Lara, Rei-
ser Janka 4. osztály
Dömötörfy Bóra 5. osztály
Papp Viktória 6. osztály
Ágoston Bernadett, Csepinszky
Andor 7. osztály
Jakab Noémi 8. osztály

Gyémánt fokozat:
Kovács Emese 1. osztály
Beke Noémi, Bényi Simon, Ör-
kényi Krisztián 3. osztály
Héjja Máté 5. osztály
Csiszár Hanna 8. osztály

A Z  I S KO L A  H Í R E I

(Folytatás a 9. oldalon)
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ZRÍNYI ILONA MATEMATIKA
VERSENY 

70%-nál jobb eredményt értek el:

2. évfolyam: Susán Rebeka, Mé-
száros Mátyás, Lieber Dániel,
Prinz Hanna, Bakonyi Levente,
Osztrovics Zsombor.

3. évfolyam: Flámis Márton, Ta-
mási Réka, Harkó Dávid.

4. évfolyam: Égerházi Sára,
Négyessy Júlia, Dömötörfy
Soma, Princz Ábel, Papp Geor-
gina, Selmeczi Márta.

5. évfolyam: Katona Noémi,
Csepinszky Zsigmond, Bukszár
Borbála.

6. évfolyam: Garay Júlia, Papp
Viktória, Nagy Zoltán, Eperjesi
Jonatán.

7. évfolyam: Káli Norbert, Koós
Viktor, Szászvári Márton,
Fazekas Márton, Krámer Ger-
gô.

8. évfolyam: Jakab Noémi, Mo-
csári Benedek, Tittmann Bol-
dozsár, Csiszár Hanna.

(Folytatás a 8. oldalról)

A Pilisborosjenô Önkormányzatához és a Család és
Gyermekjóléti Szolgálathoz az utóbbi idôben több megkere-
sés érkezett az idôsgondozás és ellátás ügyében.
A megkeresések alapján és a közös egyeztetések során

felmerült az a lehetôség, hogy a jelenleg Ürömbôl ellátott
három szolgáltatás újra Pilisborosjenôn mûködjön:

– A házi segítségnyújtás:
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe
vevô személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az
önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy
személyi gondozást kell nyújtani.
Szociális segítés keretében biztosítani kell:
a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közre-
mûködést,

b) a háztartási tevékenységben való közremûködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelôzésében és a
kialakult veszélyhelyzet elhárításában történô segít-
ségnyújtást,

d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe
történô beköltözés segítését.

Személyi gondozás keretében biztosítani kell:
a) az ellátást igénybe vevôvel a segítô kapcsolat kialakí-
tását és fenntartását,

b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
c) a (3) bekezdés szerinti feladatokat.

– Az étkeztetés:
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorul-
taknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésérôl kell
gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biz-
tosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk
miatt.

– Az idôsek nappali ellátása:
Az Idôsek Nappali Ellátása, ahol az ellátást igénybe

vevôk jól érezhetik magukat, társas kapcsolataikat bôvíthe-
tik, építhetik, bekapcsolódhatnak tevékenységekbe, progra-
mokba, s mindezt úgy, hogy az a napi életritmusuknak meg-
felelô legyen. 
Azok az ellátási területen élô tizennyolcadik életévüket

betöltött személyek vehetik igénybe a szolgáltatást, akik ön-
maguk ellátására részben képesek, de egészségi állapotuk
vagy idôs koruk miatt szociális és mentális támogatásra szo-

rulnak. Számukra segítséget nyújt életvitelük fenntartá-
sában, egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy
más okból származó problémáik megoldásában.
Az idôsek nappali ellátását igénybe vevôk számára le-

hetôség van igény szerint a napi egyszeri étkeztetésre
(meleg ebéd elfogyasztására), továbbá pihenésre, közös-
ségi együttlétre, személyi tisztálkodásra és a személyes
ruházat tisztítására. 
Nagyon hasznos szolgáltatás, az aktívabb idôsek

számára, akiknek az önálló közlekedés nem okoz ne-
hézséget. Igénybevétele által megakadályozható az idôs
ember elmagányosodása, elszigetelôdése.

A klub által nyújtott szolgáltatások, szervezett pro-
gramok lehetnek:
• étkeztetés,
• mosási, fürdési lehetôség,
• szellemi–kulturális foglalkoztatás – könyv, újság biz-
tosítása, igény szerint színház, múzeumlátogatás,
zenedélután szervezése,
• szabadidô hasznos eltöltéséhez – TV, video, DVD,
társasjátékok, 
• foglalkoztatás: ,,munkaterápia” és kreatív foglal-
kozások könnyen elsajátítható, az egyén képessé-
geinek megfelelô tevékenységek, napi rendszeres-
séggel, 
• kirándulások szervezése,
• egészséges életmóddal kapcsolatos felvilágosító
elôadások,
• torna,
• névnapok, kerek születésnapi évfordulók ünnep-
lése,
• ünnepek megtartása, hagyományok ôrzése (pl: to-
jásfestés, adventi koszorú készítése), farsang,
• önszervezôdô csoport igény szerint – versmondás,
• kórházba vagy idôsek otthonába került klubtagok
látogatása.

A felsorolt három szolgáltatásról az idôskorú lakos-
sághoz postai úton eljuttatunk egy igényfelmérô adat-
lapot, amiben észrevételeiket megtehetik igényeikrôl és
szükségleteikrôl.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy ezeket az igényfel-

mérô lapokat a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál
leadni szíveskedjenek.
Az igényfelmérô lapok leadása fontos információ szá-

munkra, mert csak megfelelô létszám mellett tudjuk újra
indítani a szolgáltatásokat  Pilisborosjenôn!!!
,,Az öregség valójában nem az élet vége, hanem a

koronája.” /Nógrádi Gergely/
Szabóné Ludasi Éva  

TÁJÉKOZTATÁS!
Igényfelmérés az idôsellátás szükségleteirôl!
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A víz világnapja alkalmából vizes terepasztalt készítet-
tünk a gyermekekkel. Elhelyeztük a vízi és a víz mellett élô
állatokat a terepasztalon. Beszélgettünk vizeinkrôl, a víz
fontosságáról, védelmérôl Magyarországon. 
Kísérleteket végeztünk: milyen tárgyak merülnek le a

vízben, mi úszik a felszínen. Kipróbáltuk mi történik, ha a
vízbe olajat öntünk, megsózzuk. 
A foglalkozást a gyermekek nagy lelkesedéssel, öröm-

mel fogadták, láthatóan értékes tudással gazdagodtak.
Bognár Judit, Hangyel Orsolya

Elkészült a Tájház új tetôzete!

Gyönyörû munkát végeztek a mesteremberek! Kiváló minôségben 
újították fel a Tájház tetôzetét. Hamarosan a homlokzat következik!

Orvosi rendelés változás: Pénteken nem 7-tôl, csak 8 órától van felnôtt háziorvosi rendelés!!!!!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnék köszönetet
mondani mindazoknak, akik
Drága Feleségem Stampf József-
né Balázs Mária temetésére el-
jöttek, virágot hoztak és utolsó
útjára kísérték.

özvegy Stampf József

Sikeres vizsga!
Ismételten sikeres minôsítô vizsgát

tettek tûzoltóink! Továbbra is önálló be-
avatkozó egységként folytathatják ön-
kéntes tûzoltói tevékenységüket!  

Gratulálunk!

Víz világnapja
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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

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

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

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

Aczél Ferenc (Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

Frissítô, gyógyhatású 
hát- és talpmasszázs,
kellemes környezetben, 
tapasztalt masszôrtôl,

Pilisborosjenô központjában.
Kezelések menden hétköznap,
elôzetes idôpont egyeztetés

alapján.
Tel.: +36 70 209 2128

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

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

INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô
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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

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 ÖNKOR-
MÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

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

Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.

PILISBOROSJENÔI
ASZTALOS MESTER
vállalja egyedi ajtók, ablakok

készítését, egyéb asztalos
munkák kivitelezését:
06-26-336-260

ZÖLD SÉG-GYÜ MÖLCS BOLT
NNaa  ppoonn  ttaa  ffrr iissss  áárruu!!

AA  PPii ll iissbboorroossjjeennôô,,  BBuu  ddaaii   úútt  5566..   sszz..  aallaatt  tt ii   PPooss  ttáá  nnááll

TTeell .. ::   0066--2266--333366--339977

Fodrász házhoz
megy!

Hívjon bátran és én otthonában
megszépítem!

Szolgáltatások: Szárítás, frizu-
rakészítés, 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.

CSERPES TEJTERMÉKEK KAPHATÓK!
Naponta friss pékáru! 

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.
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Pilisborosjenôi

Hírmondó
XXIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM www.pbjhirmondo.hu                           2016. JÚNIUS

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
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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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8 PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ

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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Ö R Ö M H Í R !Ö R Ö M H Í R !
Pár hónapja annak örülhettünk, hogy elkezdôdött a

Patak utca és a Víztározó köz útépítése. Most a munka
végeztével az utak elkészültét ünnepelhetjük!
A mellékelt fotókon is láthatják Kedves Olvasók, hogy

milyen szép lett mindkét út.
A térburkolatú út közepén a régi kockakôbôl készült a

vízelvezetô. A lakóingatlanok elôtt színes burkolatú gép-
kocsi bejárók, járdák épültek. (Foto: Wéel)

Windisch László
Fôszerkesztô

A
Víztározó
köz és a

Patak utca
torkolatata        

Ünnepi
Szentmise

Augusztus 20-án délelôtt 10:30-tól
ünnepi Szentmisét tartunk a

Szent Vid templomban,
Pilisborosjenôn. 

A misét követôen a Templomkert-
ben lesz a kenyérszentelés és az
újkenyér megvágása. Ezután – a
hagyományok szerint – a megje-
lentek közti beszélgetés követ-

kezik. Az eseményen Küller János,
Pilisborosjenô polgármestere is

részt vesz. Mindenkit nagy
szeretettel várunk a misére és
a kenyérszentelésre egyaránt.

Wilheim Péter atya
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Beszámoló a Képviselô-testületi ülésekrôl
Tisztelt Pilisborosjenôiek!

A Képviselô-testületünk 2016. június 2-án tartotta 
rendes ülését, melyen az alábbi döntéseket hozta

• A szokásoknak megfelelôen jóváhagyta a Testület az elôzô
üléseken hozott határozatainak végrehajtását. 

• A Képviselô-testület a normatíva igénylések változásának
átvezetésével módosította a 2015. évi költségvetését, majd
elfogadta a 2015. évi költségvetés zárszámadását. Ezen ren-
deletek az Önkormányzat honlapján részletesen meg-
tekinthetôek.
A 2015. évben tervezett bevételek 752.653.000 forint mó-
dosított elôirányzatából 807.387.000 forint realizálódott. 
Ebbôl a helyi adó, adópótlék, adóbírság és gépjármûadó
199.160.000 forint összegben realizálódott, mely az elvárt,
tervezett adóbevételhez képest 109,55%-os teljesülést
jelent. 
Az Önkormányzat költségvetési támogatása 149.490.000
forint volt, a támogatási értékû mûködési bevételek
13.288.000 forint összegben teljesültek. 
A felhalmozási bevételek 385.993.000 forint összegben tel-
jesültek, amely az Európai Uniós pályázati összegeknek
megfelelô támogatási bevételt jelentenek. 

• Pályázati támogatási kérelem benyújtásáról, és önrész biz-
tosításáról döntött a Képviselô-testület, a Fô utcai óvoda
épület konyhájára vonatkozóan, futball pálya építésére,
valamint a Vár utca felújítására vonatkozóan.
Az azóta eltelt idô alatt elbírálták az útfelújítási pályáza-
tot, és a Vár utca felújítására vonatkozóan Önkormány-
zatunk 15 millió forint támogatást nyert, melyhez az 5 mil-
lió Ft önrészt a Képviselô-testület a költségvetésbôl biz-
tosítja. 
A támogatási szerzôdés még nem került megküldésre, a
kivitelezô kiválasztása ezért még nem kezdôdött meg.

• Önkormányzatunk korábbi ülésén döntött bölcsôde építési
támogatási kérelem benyújtásáról, mely intézmény az óvo-
dával integrált intézményként valósulna meg a Mind-szen-
thi úti óvoda épület mellett. Ezen bölcsôde épület megé-
pítéséhez szükséges telek kialakításáról döntött a Testület a
júniusi ülésen. 

• 2016 szeptemberétôl az eddig mûködô 5 óvodai csoport
indításáról döntött a Testület azzal, hogy a Fô úti óvoda
épületben így megmarad a tornaszoba, és a Waldorf cso-
port is tovább mûködik. 

• Az Ezüsthegyi út alsó 150 méterének megépítésére, vala-
mint a Patak, Rózsa és Erdô utca felújítására a Térkô Gép
Kft-vel kötött vállalkozási szerzôdést adminisztratív okból
módosította a Képviselô-testület, amely tisztázta a tört
forint összegek számlázását, errôl az Önkormányzat
tájékoztató hirdetményt jelentetett meg a Közbeszerzési
Értesítôben.

• A Képviselô-testület elfogadta az Önkormányzat vagyoná-
nak 2015. évi változásairól szóló tájékoztatást.  Az Önkor-
mányzat egy beépítetlen területet értékesített 241 ezer
forint értékben, mely egy magánszemély telkéhez hozzák-
erített 241 nm-es ingatlan volt. 
Az Önkormányzat négy ingatlant vásárolt (2405/1, 024/13,
027/1, 027/9 hrsz), amely összesen 17348 m2 nagyságú, és
12.293.800 forint összértékû. Ezen területeket területfej-
lesztési céllal, önkormányzati tulajdonú közterület, és
egyéb felhasználású ingatlanok kialakítása céljából vásá-
rolta az Önkormányzat. 

A tavalyi évben kapta vissza az Önkormányzat a 0135/11
hrsz alatti, az Üröm és településünk határán elterülô Zöld
Iskola épületet, annak 18.097 m2 nagyságú telkével együtt.
Ezen épületnek az MNV Zrt. által megállapított forgalmi
értéke 386.618.143 forint. Ezen az ingatlanon végzett
Önkormányzatunk EU-s pályázati támogatásból nyert
energetikai felújítást, több, mint 130 millió forint értékben.
Sajnos az épület belsejének felújítására az Önkormányzat
még nem talált forrást, azonban annak ellenére, hogy az
iskolaépületeket 2017-tôl állami szervezet veszi vagy-
onkezelésbe, folyamatosan dolgozik a forrás felkutatásán. 

• A Humán és Vagyonnyilatkozat-kezelô Bizottság tájékoz-
tatta a Képviselô-testületet azon szándékáról, hogy a te-
lepülés bejáratánál köszöntô táblákat, a település belsô ré-
szein pedig a fontosabb csomópontoknál irányító táblát
állítsanak fel. Ennek esztétikai és mûszaki kivitelezésének
részletkérdéseit a Képviselô-testület a Bizottság hatáskö-
rébe utalta. 

• A Képviselô-testület döntött a tulajdonában álló 709/27, 28
hrsz-ú ingatlanok telekalakításával és cseréjével kapcsola-
tosan, azonban erre vonatkozó telekcsere nem valósult
meg. 

• A Pilisborosjenô külterület 0100/12, 13 hrsz-ú ingatlanok-
ból magánszemély tulajdonos az Önkormányzat részére
ajándékot ajánlott fel, hogy ez által a 0101 hrsz-ú önkor-
mányzati út kiszélesítése megvalósulhasson. 

• A Képviselô-testület településfejlesztési szerzôdést kíván
kötni a 018, és a 024, jelenleg külterületi táblában található
ingatlanok belterületbe sorolásával, és infrastruktúrájának
kiépítésével. A 018 hrsz-ú területekre vonatkozó szerzôdés
már aláírásra került, a 024 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai-
val az egyeztetés folyamatos. 

• Az Önkormányzat értékesítette egy üdülôtelekhez hozzák-
erített önkormányzati ingatlanát, melynek helyrajziszáma:
499/29. Ez az ingatlan a közterületrôl nem megközelíthetô,
régen vízfolyásból minôsítette át az Önkormányzat, kife-
jezetten azzal a szándékkal, hogy azon tulajdonosoknak
értékesítse, akiknek a vízfolyás a telkét keresztülvágta. Az
értékesítési ár 10.000 Ft/m2 volt. 

• Az Önkormányzat a Goodwill Kft-vel együttmûködési meg-
állapodás aláírásáról döntött, mely egy pályázati ta-nácsadó
cég.

• A Képviselô-testület egy sérült gyermek egyedi szociális tá-
mogatásáról döntött. 

• Annak ellenére, hogy állami támogatást idén nem lehetett
idén igénybe venni, Önkormányzatunk 2016 nyarán is tá-
mogatja a gyermekvédelmi támogatásban részesülô gyer-
mekeket, és számukra nyári gyermekétkeztetést biztosít.

A Képviselô-testület 2016. július 7-én tartotta
következô rendes ülését. 

• Jakab Csaba képviselô napirend elôtt felszólalt a Mária
utcát ért nagymértékû csapadék okozta károk elhárítása
miatt. 

• A Testület elfogadta elôzô üléseken hozott határozatainak
végrehajtásairól szóló beszámolót. 

• Módosításra került a Pilisborosjenô község területén
végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, valamint a
közterületek tisztántartásáról szóló 7/2014 (VI.30.) Önk.
számú rendelet. A módosítás lényege, hogy megalakult a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyon-
kezelô Zrt., mely a jövôben ellátja a közszolgáltatási díj
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A következô pár hétben, hónapban elôfordulhat, hogy az útépítések környékén, a felújítás alatt álló utakon
nehézkessé válhat a közlekedés Pilisborosjenôn. Bizonyos utcákba nem lehet behajtani, kerülni kell.
A mostani szélsôséges idôjárás miatt sok pilisborosjenôi utca javításra szorul. Kijavításuk folyamatban van.
Az Önkormányzat szíves megértésüket kéri!

Figyelem!

elmaradt építésére, valamint további utcák járdáinak, és
vízelvezetésének rekonstrukciójára, összesen 142.699.147
forint értékben. A Testület a támogatási kérelem elôterjesz-
tésérôl döntött. A pályázat önrészt nem igényel.

• Jelenleg a Villerd Kft. látja el az Általános Iskola közét-
keztetési feladatait, akik közbeszerzésen nyerték el a közs-
zolgáltatási jogot. Szerzôdésük azonban 2016. augusztus 31.
napjával lejár. Az új Közbeszerzési törvény szerint a nettó 18
millió forint értéket meg nem haladó közétkezetési szolgál-
tatások mentesülnek a közbeszerzés alól, ezért a Testület
saját kiválasztási eljárással árajánlatokat kért be az iskola
által megjelölt szolgáltatóktól. Az ár, a szolgáltatási idô,
valamint a konyha távolságának kombinációjával megvaló-
suló bírálat során ismét a Villerd Kft. nyerte el egy év idô-
tartamra az iskolai közétkeztetés jogát. A szolgáltatási díj-
tételek változatlanok. Az Önkormányzat a kilátásba helye-
zett állami kézbe vonandó közétkeztetésre tekintettel nem
kívánta több évre megpályáztatni a közétkeztetést. 

• A Képviselô-testület elfogadta a Német Nemzetiségi Álta-
lános és Alapfokú Mûvészeti Iskola 2015-2016. tanévrôl
szóló beszámolóját, az óvoda 2015-2016. nevelési évérôl
szóló beszámolóját, valamint jóváhagyta az óvoda házirend-
jének módosítását. 

• A Malomdûlô területén keresztül menô, a kereskedelmi és
gazdasági övezetet érintô M0 nyomvonal két módosított vál-
tozatát kínálta fel településünknek a NIF Zrt.
A rendezési terven bejelölt út területen közút a nagyon
jelentôs szinteltérések miatt szabványos paraméterekkel
nem vezethetô.
A képviselô-testület a kereskedelmi-gazdasági övezetet
kevésbé korlátozó, azt nem keresztülvágó változatot támo-
gatta az alábbi kikötésekkel:
– a Pilisborosjenô közigazgatási területén keresztül haladó

M0 gyorsforgalmi út nyomvonalnak a külsô település-
részen keresztül haladó részére vonatkozóan az elkerülô
tervvariáció kerüljön elfogadásra azzal a kitétellel, hogy a
jelenlegi szabályozási tervben szereplô úthoz jobban
közelítsen a tervezett nyomvonal, figyelembe véve a szin-
tkülönbségeket és a véglegesen kialakítandó út lejtésvis-
zonyait.

– A Képviselô-testület kéri továbbá a NIF Zrt-tôl, hogy a
jelenlegi GKMSZ2 övezetben lévô, önkormányzati tulaj-
donú terület bal oldalról jövô külön sávban történô
közvetlen megközelíthetôségét a jelenlegi 10-es fôútról.

– A jelenlegi 10-es fôút M0 nyomvonallal érintett részén az
átmenô forgalom biztosítására legalább 80-100m-es sza-
kaszon a 10-es utat egy alagút gyûrûbe vezessék el.

– A kilépô alagút szájától a védôfalrendszert építsék meg a
zaj- és környezeti hatások csökkentésére.

– A Malomdûlô és a Tücsök utcai településrész területére,
a teljes külsô településrészi gazdasági-kereskedelmi öve-
zetre vonatkozóan átfogó csapadékvíz elvezetési hálóza-
tot tervezzenek és valósítsanak meg.

– Az M0 nyomvonal kiépítésével kapcsolatosan használt
pilisborosjenôi utak állagának megóvása, javítása.

A Képviselô-testületi határozatok és rendeletek teljes ter-
jedelmükben megtekinthetôek a www.pilisborosjeno.hu hon-
lapon, illetve a Testület döntéseivel kapcsolatosan továbbra is
állunk szíves rendelkezésükre.

Pilisborosjenô, 2016. augusztus 2.
Tisztelettel: Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea

jegyzô

számlázását, és a díjak beszedését. Az erre vonatkozó ren-
deleti részek hatályon kívül kerültek, a hatásköri össze-
ütközés elkerülése céljából. 
• A Képviselô-testület elfogadta a 2015. évi belsô ellenôrzés
tapasztalatairól szóló tájékoztatót.

• Településünk tagja kíván lenni a Pilisi Bioszféra-Rezer-
vátum együttmûködésnek, mely környezetünk védelmét,
és a védelem kialakításának feltételeirôl történô tájékozó-
dást szolgálja. 

• A Képviselô-testület korábban döntött a 0141 hrsz-ú in-
gatlan kisajátításáról, mely a Téglagyári út kiszélesítését
szolgálja. A tulajdonossal történt egyeztetésnek megfe-
lelôen a Testület a teljes ingatlanra kiterjesztette kisa-
játítási szándékát azzal, hogy az út szabályozásához nem
szükséges részt értékesíteni kívánja. 

• A Humán és Vagyonnyilatkozat-kezelô Bizottság pályáza-
tot tett közzé a díszpolgári címhez kapcsolódó emléktárgy
megtervezésére. Egy pályamû érkezett, melyet Örkény
Antal helyi képzômûvész nyújtott be. Az emléktárgy egy
helyi kôbôl készült kocka, a díszpolgári cím, az évszám,
valamint a díszpolgár nevének megjelölésével. Az emlék-
tárgy idén még nem kerül kiosztásra, mivel a Testülethez
díszpolgári címre nem érkezett az idén ajánlás. 

• Önkormányzatunk törvényi kötelezettségének eleget téve
vízkárelhárítási tervet készíttetett, melyet elkészülte után a
Testület megismert, és jóváhagyott. 

• Meghosszabbításra került a Pilisborosjenôi Waldorf Egye-
sülettel kötött bérleti szerzôdés, mely a Fô út 41 sz. alatti
óvoda épület felsô szintjének bérletére terjed ki, a fejlesz-
tô szoba kivételével.

• A Képviselô-testület elôzô ülésén döntött a 018, és a 024
hrsz-ú területekre vonatkozó településrendezési szerzô-
désrôl, melyet ezen az ülésén kiegészített a 027 hrsz-ú in-
gatlanok tulajdonosaival kötendô településrendezési szer-
zôdéssel. A szerzôdések aláírása már folyamatban van. 

• A Képviselô-testület önrészt biztosított a közmûvelôdési
érdekeltségnövelô pályázathoz, melyet a Mûvelôdési Ház
sikeresen megpályázott, és 306.200 forint értékû támo-
gatást nyert. Ezt ugyanennyivel kiegészíti az Önkormány-
zat.

• A Képviselô-testület megemelte az óvodai gondnok bérét.
• Sportpark megvalósítására irányuló pályázaton támoga-
tási kérelem benyújtásáról döntött a Testület, mely sport-
parkok a település két helyszínén valósulnának meg. Az
egyik a Napsugár Lakópark melletti közterületen, közvet-
lenül a patak partján, a másik a megvalósítandó bölcsôde
mögötti, jelenleg beépítetlen területen.

Legutóbbi ülését 2016. július 28-án tartotta Testületünk.

• Szokás szerint a határozatok végrehajtásáról szóló tájé-
koztató elfogadásával kezdte ülését a Testület. 

• Településünk tavaly indult az adósságkonszolidációban
részt nem vett települések fejlesztési támogatására kiírt
pályázaton, melyen támogatást nyert az Ezüsthegyi út alsó
150 méterének megépítésére, valamint a Patak utca, Erdô
utca, Rózsa utca rekonstrukciójára. Településünk pályá-
zott a Temetô utca megépítésére is, melyre kötött kivi-
telezési szerzôdést is, azonban az építési engedély elhú-
zódása miatt ennek támogatását nem kaptuk meg.
Idén ismételten pályázik az Önkormányzat a Temetô utca
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Német Tájház 2016. július 9.
Nagy sikerrel zajlott le Pilisborosje-

nôn a Német Tájházban megtartott
Kórusok Találkozója. A napsütéses,
de kellemes, enyhén szeles, felhôs
idô és a szépen karbantartott kör-
nyezet, és a rendezô Pilisborosjenôi
Német Önkormányzat és a Német
Dalkör ra-gyogó szervezése, kitûnô
körülményeket teremtett a rendez-
vényhez.

Már jóval a 15 órai kezdet elôtt el-
kezdtek gyülekezni a résztvevôk és az
érdeklôdôk. Frissítôkkel, pogácsával
várták a rendezôk a fellépô kórusok
tagjait. Hamar eltelt a kezdésig hát-
ralévô idô. Mindenfelôl a gyakorló,
beskálázó kórusok hangját lehetett
hallani. Ki hol talált helyet a Tájház
épületében, ott  gyakorolt.

15 órakor a Német Nemzetiségi
Himnusz eléneklése után Perlinger
Györgyi lépett a mikrofonhoz.

Köszöntötte a megjelenteket, majd
elsô fellépôként a színpadra szólítot-
ta a rendezô fél, azaz a Pilisborosje-
nôi Német Dalkör tagjait. A Sing-
kreis Mayer Róbert úr vezényletével
adta elô mûsorát.

Kórusta lá lkozó
Ezután a falunk környékén mûködô

dalkörök következtek. Volt, aki ha-
gyományos sváb táncokat és kórus
produkciót is bemutatott.

A fellépôk:

Braunhaxler Német Hagyomány-
ôrzô Egyesület, Óbuda. 

Deutch Klub Egyesület Sigkreis, Pi-
lisborosjenô.

Kevélyhegyi Dalkör, Pilisborosjenô.
Krottendorf Német Hagyomány-

ôrzô Egyesület, Békásmegyer.
Lustige Schwaben Német Nemze-

tiségi Kórus Budakalász.

Ürömi Német Hagyományôrzô
Dalkör, Üröm.

A Közönség:

A rendezôk a mûsor zártával, a
hagyományoknak megfelelôen  meg-
vendégelték a fellépôket. Finom gu-
lyás leves, túrós-, mákos rétes volt a
menü, melyeket  a helyi Oliva étte-
rem készített.

A megjelentek még sokáig beszél-
gettek a nap tapasztalatairól, érde-
kességeirôl.

Dicséret illeti a rendezôket! Fá-
radtságos munkájuk meghozta gyü-
mölcsét! Egy nagyszerû közösségi
élményben lehetett részük azoknak,
akik jelenlétükkel támogatták az
eseményt.

Windisch László
Fôszerkesztô
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A kisbusz Üröm templomtér és Csillaghegy Papírgyár
utca (a HÉV megállótól 50 m) között félóránként
közlekedik. A menetidô 10 perc, csúcsforgalomban 15
perc. A menetdíj 350,-Ft. 6 éven alul és 70 éven felül
ingyenes. A kisbusz csak munkanapokon közlekedik. Az
üzemeltetô a TIP-ART Kft.. Ügyvezetô igazgató: Tugyi
László. A buszon lévô telefon hívószáma: 06-20-612-53-57

A 10 órai és 19 órai járat csak telefonhívásra indul.
Délután a kisbusz minden második járata a Templom
tértôl lemegy az Ürömi CBA-ig, illetve az orvosi ren-
delôig. Ezeket a járatokat a menetrendben az Ürömi CBA
oszlopban jelölték meg. A *-gal jelölt járatokat azonban
telefonhívásra szintén le lehet hívni a rendelôhöz (körül
belül 10 perccel a járat elôtt). A rendelôbe vagy a CBA-ba
tartó kisgyerekes szülôk, vagy idôsek ezt a járatot nagyon
jól kihasználhatják. Az Ürömi CBA és az Ürömi temetô
közötti szakaszon a menetdíj csak 100 Ft (6 éven alul
ingyenes).

Nagyon jó lenne, ha az Üröm–Csillaghegy járat a pilis-
borosjenôi lakosság részére a faluban is elérhetô lenne.
Sok embernek segítség lenne, ha nem kéne az egyik leg-
drágább kincsét – az idejét – arra fordítania, hogy nagy
kerülôvel Volánnal és BKV-val, vagy a Volán buszról
Ürömben átszállva utazzon és utána még a Csillaghegyi
járatra is át keljen szállnia. 

Tudomásom szerint már régebben voltak tárgyalások ez
ügyben. Valahol elakadt az ügy. 

Az utazó közönség nevében tisztelettel kérem Pilis-
borosjenô Önkormányzatát, a Polgármester Urat, hogy is-
mételten vizsgálják meg a kisbusz menetrend szerint köz-
lekedô pilisborosjenôi járatának lehetôségét. 

Dienes Éva

AMA SUA,  AMA KELLA,  AMA LLULLA
Légy becsületes! Légy igazságos! Légy szorgalmas!

INDIÁN TÁBOR 2016.
Idén, immár  VIII. alkalommal került

megrendezésre a Család és Gyermekjóléti
Szolgálat szervezésében az Indiántábor, 

69 gyermek részvételével.
Négy törzsben zajlottak a munkálatok,
készültek az agyagfigurák, a bôr ékszerek,
indián fejdíszek, gyöngyhajdíszek, álom-

fogók, indiánruhák, hangszerek.
Ebben az évben a már megszokott pro-
gramokon kívül (lovaglás, vizes pro-

gramok, egyéni és társas fejlesztô játékok)
dobolással, ének- és tánctanulással szí-
nesedett a tábor élete, melyet az ünnepi
zárómûsoron elô is adtunk a szülôkkel.
A zenés-táncos felvonulás a falu népe elôtt
és az áhítatos indiánszertartás méltó

lezárása volt az együtt töltött öt napnak.
Köszönjük a támogatók segítségét!!!

Jövôre is várunk mindenkit szeretettel a
IX. Indiántáborunkba!

Ludasi Éva
Szolgálatvezetô

Az ürömi k isbusz közlekedés i  in formáció i

Ürömrôl indul
Templom tér

Ürömi 
CBA

Csillaghegyrôl indul
Papírgyár utca 

(HÉV megállótól 50 m)
6:00 6:10

*6:30 6:40
6:55 6:50 7:05
7:15 7:20

*7.30 7:45
8:0 7:55 8:15

*8:30 8:45
9:00 8:55 9:15

*9:30 9:55 9:45
10:00 Telefonhívásra!

Délután
*13:30 13:45
14:00 13:55 14:15

*14:30 14:45
15:00 14:55 15:15

*15:30 15:45
16:00 15:55 16:15

*16:30 16:45
17:00 16:55 17:15

*17:30 17:45
18:00 17:55 18:15

*18:30 18:45
19:00 18:55 Telefonhívásra! 

Telefonszám: 06-20-612-5357

Kisbusz menetrend
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Ebben a nevelési évben megkezdte
mûködését az óvoda új épülete. 3 csoport-
szoba, közös öltözô, tornaszoba, fejlesztô
szoba, nevelôi helyiség áll rendelkezé-
sükre a gyermekeknek, az ott dolgozók-
nak. Így a régi épületben mûködô óvodá-
val együtt 5 csoportban neveljük a köz-
ségünkben lakó óvodáskorú gyermekeket.

A kötelezô óvodáztatás kifejezés sajnos
számos félreértésre adhat okot a szülôk
körében. Ez a megfogalmazás azt jelenti,
hogy abban az évben, amelyben a gyermek
augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét,
a következô nevelési évtôl, azaz szeptem-
bertôl meg kell, hogy kezdje óvodai életét.
Mindazon gyermekek, akik csak késôbb
érik el ezt a kort, ôk a fennmaradt helyek
függvényében, vagy a következô nevelési
évtôl lesznek óvodakötelesek.

Óvodánk júniusban kiadott a szülôknek
egy elégedettségi kérdôívet. Örömünkre
szolgált, hogy ennek eredménye alapján a
hozzánk járó gyermekek szülei nagyon
meg vannak elégedve intézményünkkel. A
visszaérkezett kérdôívek száma is maga-
san az elvárt felett volt. A "legalacsonyabb
osztályzatot" a tehetségek kibontakoz-
tatása (3,92), a legmagasabbat az kapta,
hogy a gyermekek tisztában vannak a kö-
vetelményekkel. (4,61)

A tehetséggondozás szó hallatán min-
dannyian másra gondolunk. Óvodánk
hangsúlyt fektet erre, de mivel ezt sokan,
sokféleképpen értelmezik, így leírnék
néhány gondolatot. A mindennapi élet so-
rán a rajzolás, kézimunka, játékos német,
mozgásfejlesztés mind-mind tehetséggon-
dozás, hiszen az egyéni sajátosságokat
figyelembe véve, különféle nehézségû
feladatokkal fejlesztjük a gyermekeket.
Nagycsoportosainkat elsô lépésben a
tehetséggondozás terén felmérjük a ,,Kí-
váncsi ládával”, mely után a szülôket tá-
jékoztatjuk, hogy gyermekük mely terü-
leten kiemelkedô. Óvodásainknak lehe-
tôséget biztosítunk külön óra keretében,
az épületen belül Csengô-bongó szak-
körre, mely zenei tehetséggondozást je-
lent, angol szakkörre, valamint, szülôi
szervezésû úszásoktatásra is. Ezeken kívül
a községünkben mûködik óvodásoknak
néptánc, kézmûves foglalkozás, karate,
dzsúdó. Mindegyik a tehetséggondozást
tûzi ki céljául.

Az egészséges táplálkozással kapcso-
latos kérdésre sokan adtak ,,0” – ,,nincs
in-formációm” választ.

Mindkét épületünkben ki van függeszt-
ve a heti étlap, melyrôl a szülôk is tájé-
kozódhatnak, hogy milyen ételeket fo-
gyasztanak a gyermekek. Nagy elégedett-
ségül szolgál, hogy Gyarmati Istvánné
élelmezésvezetônk több továbbképzésen
is azt tapasztalta, hogy a környezô tele-
pülésekhez képest is sokkal elôrébb áll in-
tézményünk az egészséges életmód ki-

alakításában. Óvodásaink nálunk rendsz-
eresen fogyasztanak kölest, hajdinát,
zabpelyhet, barna rizst, teljes kiôrlésû
lisztbôl készült tésztát, kuszkuszt, bul-
gurt. Minden nap hozzájutnak megfelelô
nyers gyümölcshöz, zöldséghez is. Min-
deközben, az elvártnak megfelelôen, je-
lentôsen csökkentettük a hozzáadott só
és cukor mennyiségét. Óvodásaink tíz-
óraira, ebédre és uzsonnára szinte csak
teljes kiôrlésû, magvakkal dúsított pék-
árut fogyasztanak. Ezekre csicseribor-
sóból, túróból, sajtból, halból, tojásból
készült krémeket kenhetnek rá maguk-
nak, melyeket a konyhai dolgozók ké-
szítenek nekik. Azok a gyermekek, akik
ilyen ételekkel otthon is találkoznak, szí-
vesebben is fogyasztják azokat. Ahol
otthon is figyelnek a csökkentett só és cu-
kor mennyiségre, ezen a gyermekek szin-
tén nem hiányolják a túl sós és édes éte-
leket, italokat.

Mint már tájékoztatást adtunk koráb-
ban intézményünk ebben az évben elny-
erte a Zöld óvoda címet. Ehhez hozzá-
járult, hogy mindkét épületben van pél-
dául veteményes kertünk, komposz-
tálónk, akváriumunk, szelektíven gyûjt-
jük a szemetet, ezzel is jó példát tanítva.
Felhívjuk figyelmüket, hogy intézmé-
nyünk régi épületében gyûjtjük a fáradt
sütô olajat. Önöknek is lehetôségük van
itt azt ,,leadni”. A hátsó kertbe lévô hor-
dóba tudják Önök beleönteni. Kérjük,
hogy semmiképpen ne a hordó mellé he-
lyezzék a teli flakonokat. Beöntés után
pedig szíveskedjenek a kiürülteket ma-
gukkal is vinni.

Próbáljuk az épületek kertjét virágossá

varázsolni, de szûkös anyagi lehetôsé-
geink miatt az Önök segítségét továbbra
is szeretnénk igénybe venni. 

Ezzel egyidôben jelezném, hogy ha
bárki érez magában elég erôt és elszántsá-
got fûnyírásra, gazolásra, kérem, jelen-
tkezzen, mert a terület nagyon nagy, Árpi
bácsi egyedül nem gyôzi.

Ezúton ismét köszönjük segítségüket,
lelkes munkájukat azoknak az anyukák-
nak és apukának, akik eddig ebben részt
vettek.

Lehetôséget biztosítunk a közösségi
munkában részt vevô fiataloknak, hogy
intézményünkben hasznosan tölthessék el
a kötelezô 50 órájukat. Számukra még a
nyáron is, de a tannév során bármikor
tudunk biztosítani kertgondozást, gazo-
lást, fûnyírást, egyéb munkákat. 

A nyár elején egyik óvodásunk gimna-
zista testvére, több héten keresztül vé-
gezte ezeket a munkákat, játszott a gyer-
mekekkel, különlegesen dicséretes hoz-
záállással. Köszönjük Diána.

A két épület összehangolása, az azonos
nevelési program végrehajtása idén min-
denki elé új feladatokat állított. Szeren-
csére a gyermekek ebbôl a komoly vál-
tozásból nem sokat éreztek. Intézmé-
nyünk szeretetteljes, családias légkörben
neveli a gyermekeket. Minden igyekeze-
tünkkel próbálunk hozzájárulni óvodása-
ink egészséges lelki és testi fejlôdésükhöz,
mely a késôbbi életük során is meghatá-
rozó lesz.

Élményekben gazdag, szép nyarat, jó
pihenést kívánok mindenkinek.

Metzlerné Kutvölgyi Eszter

Óvodai hírek, érdekességek, tudnivalók

Tisztelt Pilisborosjenôi Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a következô helyi adófizetési határnap 2016.

szeptember 15.
Törvényi kötelezettségünknek eleget téve, március hónapban az Adózók részére

megküldtük a fizetési számlát, melyen adónemenként feltüntetésre került az éves
adókötelezettségük összege.

A második félévre esô befizetéseiket teljesíthetik készpénz átutalási megbízá-
son (sárga csekken), amely a Pilisborosjenôi Polgármesteri Hivatal ügyfélszol-
gálatán kérhetô 2016. augusztus 22-tôl, illetve átutalással az alábbi adónem szám-
lákra:

Építményadó számla 11742001-15441276-02440000
Telekadó számla 11742001-15441276-02510000
Kommunális adó 11742001-15441276-02820000
Tart.idô utáni idegenforg.adó 11742001-15441276-03090000
Iparûzési adó 11742001-15441276-03540000
Bírság számla 11742001-15441276-03610000
Késedelmi pótlék számla 11742001-15441276-03780000
Talajterhelési díj 11742001-15441276-03920000
Gépjármûadó beszedési számla 11742001-15441276-08970000

Pilisborosjenô, 2016. augusztus 2.
Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea

jegyzô
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A tûzoltó bázis fellobogózva, áll-
nak a sátrak, kijelölve a lovaglópálya,
a füstsátor beüzemelve, a régi erek-
lyék kiállítva, a gyerek játszóház
berendezve, elôtte harcra kész
arcfestôk, vendéglátó ,,pont” üzem-
képes, rotyog a gulyásleves.

A Pilisborosjenô Weindorf Ön-
kéntes Tûzoltó egyesület június 25.-
én ünnepelte megalakulásának 130
éves évfordulóját. Az ,,ég” kegyes
hozzánk, nem esôt küld, hanem szik-
rázó napsütést. Ha a nap mosolyog
rád a lelked is mosolyra derül. Az
ünnepséget szervezôk már napok óta
,,nem hátrafelé nyilaznak” hanem a
megoldást keresik, hogy minden rend-
ben legyen erre a kerek évfordulóra.
ÜNNEP VAN!

14 órára sorban állnak a tûoltó autók,
melyek tiszteletkört tesznek a két falu-
ban Pilisborosjenôn és Ürömön. Így
együtt félelmetes hangon szólnak a szi-
rénák, de a falu lakói tudják, hogy ünne-
pel a tûzoltóság! Színpadra lépnek mag-
yar néptáncosok, sramli zenészek, mag-
yarul- németül éneklô kórusok, hipp-
hopp-tól a hastáncig, szólóénekesek,
gyerek zenészek, rock zenekarok.

A fergeteges színpadi kavalkád
szünetében készül egy pillanatkép az
ünnepeltekrôl, amely a szorgalomról a
kitartásról, a barátságról és a bajtársi-
asságról szól. 

A valóságos kép már körbe járt a
világhálón, ezt én most leírom Önöknek.

A színpadon Küller János polgár-
mester, Heves László a tûzoltó egyesület
elnöke és Felettes Katasztrófavédelemi
Elöljáróink kitüntetéseket adnak át
kiváló tûzoltóinknak:

– Komlós Tibor volt parancsnoknak
– Soltész Gábor és
– Soltész Zoltán jelenleg is nagyon

aktív tûzoltóknak.

Ezek után az ünnepi pillanatkép meg-
álmodója egyenként színpadra szólítja a
hagyományôrzô egyesületi tagokat, és az
önálló beavatkozó egyesületi tagokat,
akik évek óta aktív Weindorferek. A pil-
lanatkép alkotója hosszasan beszél egy
lelkes tûzoltóról, aki most sok idô után
révbe ért, talán kaphatott volna Õ is egy
pici elismerést , hiszen Õ önmagát nem
javasolhatta, felettesei pedig nem gon-
doskodtak róla. Mégis a legnagyobb elis-
merést kapja – édesapjától dicsérô sza-
vakat, íme:

,,Most egy újabb kemény Weidorfert
szólítok a színpadra. Róla órákat tud-
nék mesélni, hisz  nagyon közel áll a
szívemhez.

Tizenéves kora óta önkéntes tûzoltó,
Ô, is mint társai ebben a csapatban talál-
ta meg azt az ,,örömteli érzést”, hogy

valamit tegyen falujáért, Pilisboros-
jenôért.

Tettek és tesznek is bôven. A régi
Borosjenôiek biztosan emlékeznek
még rá,hogy a kétezres évek elején
hányszor lobbant lángra a Nagykevély
oldalában a fenyves erdô,vagy hány
sárkányrepülô zuhant le, akit menteni
kellett… és, még amirôl nem is tu-
dunk… Ôk, ha riasztást kapnak, bár-
mikor felpattannak az ünnepi asztaltól
is hátrahagyva a legfinomabb falato-
kat, rohannak, mert tudják, hogy se-
gíteni kell.

Sok ilyen kisfiúnak mesélte édesany-
ja József Attila Altatóját:

"Tûzoltó leszel, s katona!
Vadakat terelô juhász!
Látod, elalszik anyuka.
Aludj el szépen kis Balázs."
A végtelen idôben a ,,nemrég altató”

ma valóság lett. Így válik valóra egy
álom.

A felnôtté cseperedett kisfiú ma
érett férfi, harmincnégy éves, miatta
vállaltam szerepet én is a Tûzoltó
egyesületben, miatta patronálja a Tûz-
oltó egyesületet a nemrég még altatót
mesélô édesanyja, mert ô tôlünk tanul-
ta hogyan kell szeretni Pilisborosjenôt.

Harmincnégy évesen vált valóra az
álom, akkor, amikor már ôt a kislánya
,,APACINAK” szólítja….. öt nap múl-
va esküt tesz, ugyanis hivatásos TÛZ-
OLTÓ lesz. Õ a fiam Király Dávid.”

A kép alkotója a továbbiakban
szólítja az Osztrák tûzoltó barátainkat
és hallhatunk egy szép történetet a
barátságról.

A történet mondanivalója, ha valaki
megbánt, a homokba írd azt, hogy kön-
nyen elfújja a szél. Ha jót tesz veled
valaki, azt vésd kôbe, hogy ne töröl-
hesse el semmi….

Majd folytatódott a történet.
Élt két tûzoltó egymástól kb. 800

kilóméterre. Az egyik osztrák tüzet
oltott, a másik magyar tüzet. Ezek a
tüzek valamilyen módon összehozták
ôket, jó barátok, jó bajtársak lettek. Az

osztrák tûzoltó, mindig vigyázott a
holmijára, hogy a magyar tûzoltó
még használhassa azokat. Így kerül-
tek hozzánk ezek a tûzoltó autók,
amelyek ugyan régiek, mint a két
tûzoltó barátsága, de ha karban
tartjuk, ôket még használhatjuk
sokáig. Nem tudom valaki
megköszönte valaha ezeket az
autókat, ha nem én most meg-
teszem: Köszönjük Kobi!   Danke-
schôn Kobi!

Ja és ha valaki nem tudná az
osztrák tûzoltó: Jakob Sablatnig és
a magyar tûzoltó a mi ,,PAPÁNK”

Komlós Tibi bácsi…. ezt hívják kôbe
vésett barátságnak.

Összeállt a kép, elkészült a foto, ame-
lyre sokáig emlékezhetünk.

Mindig voltak elhivatott lelkes em-
berek, akik szabadidejüket arra áldoz-
ták, hogy másoknak segítsenek. Jelen-
leg nekünk jutott az a feladat, hogy
,,ÔRIZZÜK A LÁNGOT”.

Reméljük, hogy sokáig ôrizhetjük és
jönnek majd újabb és újabb generációk,
akik tovább ôrzik azt.

Az ünnepség jól sikerült, aki részt
vett rajta jól érezhette magát. 

A szervezôk úgy gondolják, hogy
ezen a napon jó volt Weindorfernek
lenni.

Köszönjük az összes Weindorfernek,
hogy megemlékezhettünk errôl a szép
évfordulóról. Köszönjük az anyagi
támo-gatásokat. Köszönjük az eszköz-
támogatásokat. Köszönet azoknak,
akik rántott húst készítettek a szendvic-
seinkbe. Köszönet azoknak, akik gu-
lyáslevest fôztek vendégeinknek. Kö-
szönet azoknak az ezüsthegyi gazdák-
nak, akik bort tettek az ünnepi asztalra.
Köszönet azoknak a szorgos kezû
ürömi és pilisborosjenôi asszonyoknak,
akik jobbnál-jobb süteményekkel és
palacsinta hegyekkel tették szebbé ezt
az ünnepi évfordulót. Köszönet azok-
nak a családoknak, akik szállást adtak
és vendégül látták Ausztriából érkezô
tûzoltó barátainkat. Köszönet a Coop
üzletnek, hogy hitelbe biztosította az
inni valókat. Köszönet a Kiss pék-
ségnek, a finom kenyeret és zsemléket.
Köszönet a gyermek játszóháznak. Kö-
szönet az arc festôknek. Köszönet az
értékes régiségek bemutatóinak. Kö-
szönet a lovasoknak, hogy ingyen lova-
golhattuk meg lovaikat. Köszönet az
íjászoknak a füst sátornak… az emelô
kocsinak… a poroltó készülékeknek,
hogy pró-bára tehettük bátorságunkat.
Köszönet az ünnepi mûsorban fellépô
kulturális csoportoknak. Köszönet a
mûsorvezetônek, a Mûvelôdési háznak.
Köszönet, Köszönet, Köszönet!

Király Tibor
a Tûzoltó egyesület titkára

TÛZOLTÓ ÜNNEP PILISBOROSJENÔN!
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Amikor arra vágysz, hogy egy jó csapatban legyél, 
amikor rájössz, hogy kicsiny faludat alig ismered még, 

vagy amikor csak a tavalyi számháborúk ízét szeretnéd feleleveníteni 
– a kudarcok és játékos-ösztönös csal(afintas)ágok árán is -, 

ha a természetjárást nem unod még, 
s ha a makramézás és kincskeresés évrôl évre idecsábít, 

akkor találkozunk (rajtad áll, hogy évente kétszer vagy egyszer): 
gyerekek, Éva néni állandóan, segítôje változó, idén Attila és Anikó

volt

20-30-40 gyerkôcnek és kamasznak van egy visszatérô élménye –
évente akár kétszer is. Júniusi, augusztus hátizsákos természetjárá-
sokon vehetnek részt (Halastó, Nagy-Key, Kövesbérc, Macska-bar-
lang, hogy csak párat említsek a kínálatból), s évrôl évre nyomon
követhetik kicsiny falunk természeti kincseinek változásait.
Környezetvédelmi, földrajzi, kémiai, fizikai és biológiai ismeretekkel
is gazdagodhatnak; tudáspróbákon tehetnek tanúbizonyságot az
ismeretek beépülésérôl – mindent a saját bôrükön megtapasztalva. A
tárgyi tudáson kívül talán még hasz-nosabbak és emlékezetesebbek a
táborban szövôdött barátságok, bajtársi helyzetek, erkölcsi és lelki
helytállások, furfangok, ügyességek, ,,együtt-rezgések”, meglepeté-
sek és meglepôdések, kacajok és reményteljes várakozások. 

A tábor immár sok-sok éve nyitott kapukkal várja a (leendô) diá-
kokat, falubelieket és akár a falubeliek ismerôseit. 

Utolsó napon, pénteken,
fôzôverseny Kövesbércen,
fiuk lányok egymás ellen,

ugyanaz készül mégis más,
mindenki gyôztes nem vitás!

Játszunk színházat, mert játszani jó!
A társas élvezetek egy hét után sem érnek véget. A könnyed,

napfényben úszó túrák után a kemény (de örömteli) munkával teli
neonfényes vakációé a fôszerep. Amikor bárkibôl válhat fôszereplô,
de egy biztos: színházban a helye mindenkinek. Napról napra egy
varázstér teremtôdik, ahol közösen több darab megalkotásán
munkálkodunk. Kellékesek, díszletkészítôk – és fôleg a közönség –
ráérezhet, hogy szó sincs ,,hátteres” munkáról: minden munka gyü-
mölcse és alkotó keze elôtérbe helyezôdik.

Egymás személyiségérôl, képességeirôl még többet megtudunk,
rengeteg (önismereti) játék és készségfejlesztés tesz próbára ben-
nünket, hogy jobban megismerjük saját határainkat – s azokon átlép-
ve egy másik personát fedezzünk fel magunkban.

5-tôl 16 éves korig színes a paletta, az ifjú színészgárda adja magát,
a rendezôk (Éva néni és idén Heidi) dúskálhatnak a tehetséges, csil-
logó szemû ,,kínálatban”, önkéntes hadban.

A hétfô mindig a bevezetôé, a szerepek és feladatok megbe-
széléséé, majd minden egyes nappal egyre több és több kihívás és vál-
tozás elé nézünk; a szövegek pedig napról napra rövidülnek,
különösen az utolsó nap lámpalázában:. 7 óra munkálkodás után a
gyerekek ott-hon még tovább finomítanak ,,magukon”, és szorgal-
masan tanul-ják egy vagy több szerepük szövegét. Péntekre marad a
hab a tortán, a munka legfinomabb része és egyben legnagyobb
kihívása. Eljön a várt 17 óra, és fény vetül a képzeletbeli színpadra,
ahol mesék, humoreszkek, versek és improvizációk elevenednek
meg. Négy nap eredménye lesz egy rövid órai varázslat.

Hogyan? Máris vége? 365 napot kell még várni a következô alka-
lomig? 

Utóhatás: fejzsongás, ingerdömping, és hiány, hiány, hiány. 
Már csak 272 nap…

Balatonnál jártunk, ahol a színjátszás folytatódott…
Minden évben immár 21-dik alkalommal, a Balatonnál rendezik

meg augusztus elsô hétében a pest megyei színjátszók táborát 120
gyermek és 20 felnôtt részvételével. Ebben a szaktáborban 8 cso-
portban dolgoznak a gyermekek, s az elôadást vasárnap bemutatják
egymásnak és a lelátogató szülôknek. Elsôsorban a Weöres Sándor
országos gyermekszínjátszó versenyen részt vett és arany- vagy
ezüstminôsítést kapott csoportok tagjai vehetnek részt a táborban.
Büszkén mondhatjuk, hogy Pilisborosjenôrôl már 9-éve vihetünk
gyermekeket.

Minden évben a Pilisborosjenôért Alapítvány nagy rendezvény
sátrát is letelepítettük, hogy a színpad fölé ,,igazi” színházi helyzet
teremtôdjön 

Készíts a semmibôl valamit…
Kézmûves táborban, mindennap más és más technikákkal

ismerkedhetek meg a tábor bejáró lakói. Kosárfonás, nemezelés,
batikolás, hímzés,  kép és ceruzatartó spatulából, gyöngyfûzés. A hét
végére mindenkinek elkészült egy-egy, ha kicsit ügyesebb volt, akkor
több alkotással is. Míg a kezek ügyesebbnél ügyesebb dolgokat al-
kottak, addig a szavak és a szívek barátságot kötöttek. A hét végére
már nagyon sok mindent megtudhattunk a másikról, a terveirôl, az
álmairól. Nagyon nagy élvezet azt látni, ahogy a gyermekek segí-
tenek egymásnak, megmutatják azt amit talán is csak fél órája tanult
meg. Minden évben ez a fajta alkotótábor feltölt bennünket is, fel-
nôtteket. S már most várják újra a következô évi tábort…

A kézmûves tábor anyagi kiadásához a BUDAVIDÉK ZRT
ALAPÍTVÁNYÁHOZ pályáztunk, s Juhász Jánosné Erzsike támo-
gatásával 60.000 Ft összeget nyertünk. Ezúttal is köszönjük a segít-
ségét és támogatását Erzsi néninek.

A táborokról készült képeket, s videót az intézmény honlapján
megtekinthetik: www.muvhaz.pilisborosjeno.hu Jövôre ismét
várunk benneteket, évközben pedig látogassatok el szakköreinkre,
rendezvényeinkre!

Bereczkiné Szendrey Éva

Nyári táborokról mesélünk . . .

Szeptemberi ebédbefizetés: augusztus 23-24. (kedd-szerda) 8.00–16.00 óráig a gaz-
dasági irodában
Tanévnyitó: 2016. szeptember 1-jén (csütörtök) 9.00 órától, de I7.30-tól ügyeletet biz-
tosítunk. Az elsô napon ebéd és napközi lesz. 
A taneszközjegyzék az iskola honlapján (www.iskola.pilisborosjeno.hu) és az épület
parkoló felöli ablakaiban megtalálhatóak. A tankönyveket az elsô tanítási napon fogják
megkapni a gyerekek. 
Zeneiskolai pótbeiratkozás cselló, gitár, furulya, fuvola, klarinét szaxofon és rézfúvós
hangszerekre 2016. augusztus 24–25. 8:00–16:00 a gazdasági irodában.

Tanévkezdés 
elôtti 

tudnivalók

Környezetvédelmi kirándulótábor
Augusztus 22-26-ig

Várunk mindenkit, aki szeret sokat mozogni, szeretné
megismerni az erdôk élôvilágát, vagy csak egyszerûen
szeretne egy játékkal teli hetet a szabadban tölteni!

Részvételi feltételek:
6-14 éves kor, megfelelô kondíció

Étkezés: otthonról hozott hideg élelem
A tábor díja: 6.000 Ft/ fô/ hét ; 

(1200 Ft/nap/fô, ha nem tudsz mindennap jönni!)
Részletes program:

Kirándulás az Ezüst-hegyhez. Ismerkedés különleges ásványokkal.
Ásványokkal ismerkedés. Kirándulás a Nagy Kevély-hegyhez.

Sziklamászás. Mackó barlang.
Kirándulás Csobánkára. Ismerkedés a környezetvédelem 

kérdéseivel. Macska barlang. Vadászház.
Kirándulás a Háziréti-tóhoz. Ismerkedés a környezô állatvilággal.

Egri-vár. Teve szikla.
Állati kvíz és állatos játékok. Kirándulás Köves bérci erdôbe.

Ismerkedés a növényvilággal. Számháború.

8 PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ
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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.

Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.

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
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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

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 L DM É R É S
•épületfeltüntetés, -bontás
• telekalakítás, -osztás, -egyesítés
• felmérések, kitûzések
• társasház szintenkénti alaprajzok

Aczél Ferenc (Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

Építés-felújítás
Vállaljuk lakások, házak 

teljes felújítását!
(Gipszkarton, festés,

burkolás, villanyszerelés,
külsô szigetelés (dryvi-
tozást), kômûvesmunkát!

Kerítések, támfalak
készítését!

A hirdetés felmutatása
esetén 10% kedvezmény!

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

pfeifferbaubt@gmail.com
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Idén ismét megrendezésre került Pilisborosjenôn hagy-
ományôrzô jelleggel a IX. PILISBOROSJENÔI VÁRJÁ-
TÉK, melyre ezúttal a Jenô nevû települések képviselôit,
polgármestereit, hagyományôrzô csoportjait is meghívtuk. 
Pénteken a várjáték elôestéjén Jazz koncerteket hall-

gathattunk a várfalak között, mely akkora népszerûségnek
örvendett, hogy jövôre is szeretnénk  folytatni. 
Szombaton napfényes reggelre virradtunk, s nagyon

sokan döntöttek úgy, hogy felkerekednek s az egri várhoz
lesétálnak. Ebben az évben a rendezvényünk ingyenes volt.
Indításnak friss sramli zenét hallgathattunk a pilisvörösvá-
ri Ziribarer nevû fúvós zenekar  elôadásában, majd a nap
folyamán a jenô települések Dalkörei és táncosai: – Bu-
dajenôi Székely társulat felcsiki táncok és dalok, Jász-kara-
jenôi Dalkör, Tiszajenôi Lieto Énekegyüttes –, valamint a
Kiskerekes és Nagykerekes pilisborosjenôi néptáncosai
léptek a színpadra, illetve a Német Dalkör  és Kevélyhegyi
Dalkör vidám nótái csendültek fel.  A hangulatot a Hip-
Hop tánccsoport csak még tovább fokozta, melyet kö-
vetôen egzotikus hastánc bemutatóra került sor. A vásári
forgatagban kézmûvesek kínálták portékáikat, ki termelôi
mézet, bort, fajátékot vitt haza, ki gyönyörû nemez tár-
gyakat készíthetett. A korgó gyomrúakat csalogatták az
ínycsiklandó illatú házias ételek, a nassolni vágyóknak

többek között fagyalt, házi rétes és egy teljes édességes
sátor kínált csábulási lehetôséget.
A gyerekeket a Fabula Bábszínház szórakozatta három

különbözô elôadással, ami után a ,,szereplôket” haza is vihet-
ték a papíron kiszínezett és kivágott alkotások formájában. 
Az apukák és fiaik sem maradtak szórakozás nélkül, ne-

kik igazi fiús programot kínált a barantások harcmûvészeti
foglalkoztatója, és a középkori bajvívók orvosi bemutató-
ja. Bajvívók kardjait, sisakjait, páncélingbe bújva próbál-
hatták ki a kalandos kedvûek. 
Itt, az Egri Csillagok forgatási helyszínén kor hû fa já-

tékokkal: – lovas körhinta, célba dobó, népi játszótér stb.
– és különbözô ügyességi játékokkal tehette próbára ma-
gát mindenki.
Air Soft és lövészet kipróbálására is lehetôség volt a

Pest megyei tartalékos katonai szervezet jóvoltából. 
A délutánt még folyamatos koncertek színesítették,

hogy kicsi és nagy együtt búcsúztassa a nyarat ebben a vi-
dám, zsibongó hangulatban.

Találkozzunk jövôre is ott az egri várnál a

X. PILISBOROSJENÔI VÁRJÁTÉKON 
2017. SZEPTEMBER 8–9-ÉN.

Oroszné Elter Zsuzsanna

Beszámoló a IX. Pilisborosjenôi VárjátékokrólBeszámoló a IX. Pilisborosjenôi Várjátékokról

Pilisborosjenôi

Hírmondó
XXIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM www.pbjhirmondo.hu                           2016. OKTÓBER

Pilisborosjenôi Polgármesteri Hivatal Jegyzôje,
mint a Helyi Választási Iroda vezetôje

TÁJÉKOZTATÓ A NÉPSZAVAZÁS HELYI EREDMÉNYÉRÔL
Tisztelt Pilisborosjenôi Választópolgárok!

A 2016. október 2. napján tartott népszavazás Pilisborosjenôn probléma-
mentesen zajlott le, a szavazók fegyelmezetten éltek választójogukkal, rendkívüli
esemény nem volt. Bélyegzôlenyomat hiányában érvénytelen szavazat nem volt.

A népszavazási eredmények számszerûen az alábbiak voltak:

Köszönöm szépen a szavazók megjelenését és köszönöm a szavazatszámláló
bizottságok és a jegyzôkönyv-vezetôk szakszerû munkáját.

Pilisborosjenô, 2016. október 5.

Szavazókör
száma

Névjegyzékben
szereplô 

állampolgárok

Megjelent
szavazó

Urnában lévô
szavazólapok

száma

Érvénytelen
szavazólap

Igen
szavazat

Nem
szavazat

Részvételi
arány

001 1100 fô 518 fô 518 83 9 426 47,09%

002 1370 fô 608 fd 608 72 15 521 44,59%

003 444 fô 145 fô 145 13 0 132 32,65%
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2 PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ

Elkészült az Ezüsthegyi út alsó részének útépítése. Az Ezüsthegyi út felsô szakasza, egészen a Kevélyhegyi útig a
közeljövôben fog megépülni. Íme a kész út képei:

(Foto: Wéel)

Dalos Találkozó 2016. Pilisborosjenô
Szeptember 17-én a Kevélyhegyi

Dalkör készült a szüreti felvonulás-
ra, és a Dalos találkozóra. Sajnos a
rossz idô a felvonulást elmosta, de
hogy a vendégek ne maradjanak
száraz torokkal, a boros gazdák a
Mûvelôdési Házban ingyen kínál-
ták boraikat. Ezt a találkozó részt-
vevôi nagyon értékelték. Mint aho-
gyan azt is, hogy a Die Ziribarer ze-
nekar játszott a  Ház elôtt, és sokan
táncra perdültek.
Ezután a bíró, akit Király Tibor

képviselt nem a felvonuláson, ha-
nem a Házban, köszöntötte a bo-
rosgazdákat, és azokat a dalos
résztvevôket, akik elôször jártak Pi-
lisborosjenôn. A bíró úr versbe fog-

lalt humoros gondolatai, no meg a
borocska megalapozták a jó hangu-
latot, kezdôdhetett a Dalos Talál-
kozó.  Az a megtiszteltetés ért ben-
nünket, hogy a mûsor vezetését el-
vállalta Papp János színmûvészünk.
Elsô szóra! Mint mondta mindent a
faluért!  Ezúton is hálás köszöne-
tünk érte.
Velünk együtt hat énekkar vett

részt a találkozón.

Elsôként a Budapestrôl érkezett
Szuper nagyik énekeltek. Párosá-
val, dalolva vonultak be, láttuk,
hogy ez igazi öröméneklés.

Újabb útszakasz kövezése Pilisborosjenôn
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Következett a Deutschklub  Pilis-
borosjenô Weindorf Egyesület, akik
az anyanyelvükön énekeltek. Eb-
ben a faluban a két pilisborosjenôi
énekkar jó kapcsolatban, képviseli
a színes nemzetiséget.

Dunavarsányi Népdalkör bemu-
tatkozása irigységet váltott ki, nem
a szép hangjuk, nem a szép ruhájuk
miatt, hanem azért, mert három ci-
terás kísérôjük van.

Öröm volt a találkozás a Rákos-
hegyi Rezedákkal, ôk a testvérkó-
rusunk, hiszen közös a mûvészeti
vezetônk, Palojtay Érsek Ágnes.

A Zsámbéki Keszkenô Népdal-
kört mindössze hatan képviselték,
de bizony betöltötték hangjukkal a
termet.
Végül a mûsort a Kevélyhegyi

Dalkör, mint házigazda fejezte be,
és ezután következett a mulatság,
a kötetlen közös éneklés. Mindezt
segítette a boros gazdáktól kapott
támogatás, a jó borocska és a dal-
kör tagjai által készített sok finom
házi sütemény. Szinte mindenki ki-
tett magáért.
Mindenkinek  megköszönöm,

aki támogatásával, munkájával
hozzájárult az esemény sikeréhez!

Miénk az öröm, mert a résztve-
vôktôl sok köszönetet kaptunk a
vendéglátásért és a jó hangulatért.

Heves Ilona 
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4 PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ

A Mesevölgy Óvodában lezárult a
beszoktatási idôszak. Mivel még
mindig sokan választják Pilisboros-
jenôt családi lakhelyül, nagyon sok
óvodás kisgyermek kezdhette meg
nálunk óvodás éveit.
A csoportok 26–27 fôvel kezdték a

szeptembert. Az újonnan érkezô kis-
gyermekek családlátogatások során
ismerkedhettek meg a leendô óvó-
nénijeikkel. Ez jelentôsen megköny-
nyítette a minél zökkenô mentesebb
csoportba lépésüket. Mivel sokan
bölcsödébe, családi napközibe jártak
korábban, az édesanya–édesapa el-
engedése is csak néhány esetben oko-
zott a kicsiknek nehézséget.
Szeptemberben igyekeztek az óvo-

da dolgozói felépíteni egy olyan szo-
kás- és szabályrendszert, ami a neve-
lési év folyamán megkönnyíti a cso-
port mindennapi életét. Elsôdleges
cél ebben a hónapban, hogy a gyer-
mekek érzelmileg biztonságban érez-
zék magukat a csoportban. Nincs an-
nál nagyobb öröm egy óvónéni szá-
mára, mint amikor azt tapasztalja,
hogy a gyerekek boldogan, mosolyog-
va lépik át a csoportszoba küszöbét.
Szeptember 22-én tartottuk az Au-

tómentes napot. Ez alkalomból a
délelôtt folyamán sokat beszélget-
tünk a gyerekekkel a környezetvé-
delemrôl, a környezetszennyezô dol-
gokról stb. Nagyon érdekes volt lát-

Szeptember 30-án a Zene Világ-
napja alkalmából a pilisborosjenôi
zeneiskola növendékei vendéges-
kedtek nálunk Iván Gábor vezetésé-
vel.

Az ovisok általuk megismerked-
hettek sokféle hangszerrel, megta-
pasztalhatták a közös zenélés örö-
mét. Köszönjük szépen, hogy ilyen
csodás élményhez juttatták óvodánk
gyermekeit!

Már elkezdtünk ráhangolódni az
ôszi ünnepkörre. Október 20-án,
délelôtt tartjuk a Terményünnepet
(Erntedankfest). Ismerkedünk az
ôszi terményekkel, betakarításukkal,
felhasználásukkal. Beszélünk arról,
hogy hogyan zajlott ez régen és
miért fontos ez napjainkban. Ta-
nulunk mondókákat, verseket, dalo-
kat ebben a témakörben magyarul és
németül. És készítünk ôszi dekorá-
ciót, terményekkel díszített mécses
tartót, alma-babát is.

November 10-én szeretettel vá-
runk mindenkit a Márton napi lám-
pás felvonulásunkra. A közös sétát
követôen vendégül látunk mindenkit
libazsíros kenyérre és forró teára a
régi óvodaépület udvarán.
Kellemes ôszi napokat kívánunk

mindenkinek!

Pergéné Rozs Veronika
óvodapedagógus

ni, hogy már ebben a kicsi korban
mennyire tájékozottak, mennyire
fogékonyak a téma iránt. Mindkét
épület udvarán KRESZ-pálya épült
Árpi bácsi segítségével és hogy nyo-
matékot adjunk a szabályok betar-
tásának segítségünkre volt Gyetkó
Tibor, körzeti megbízott rendôrünk.
A gyerekek nagyon örültek, hogy
részt vett az ovis forgalomirányítás-
ban is. 

Óvodai hírek, események, történések
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MATEKBÓL SOSEM ELÉG?

Nekünk, tanároknak persze, hogy
nem, de a diákok válaszában nem le-
hettünk biztosak egészen addig, amíg
fel nem tettük a kérdést, ki szeretne
részt venni az I. Pilisborosjenôi Sza-
badtéri Matematika Versenyen.
Magunk is meglepôdtünk, amikor a

felsôs diákok több, mint fele jelentke-
zett! Ez szárnyakat adott nekünk, és a
verseny napja elôtti éjszakán 11 óra fe-
lé már össze is állt a 12 állomás összes
feladatsora és teljes eszközkészlete.
Mivel a verseny során a csapatok ál-
lomásról állomásra vándoroltak, ren-
geteg segítôre volt szükségünk. Megint
kellemes meglepetésben volt részünk!
Néhány éve elballagott öregdiákjaink
tömegesen jelentkeztek állomásfô-
nöknek! Ez a versenyzôknek adott
szárnyakat, hiszen tudták, hogy min-
den állomáson régi, kedves ismerô-
sökkel találkozhatnak. A találkozások
jól sikerültek, ezt biztosan tudtuk ab-
ból, hogy az Egri vár környékén min-
den ösvény felôl vidám nevetés, élénk
társalgás hallatszott. Nagyon büszkék
vagyunk jelenlegi tanítványainkra, akik
rendkívül ügyesen oldották meg a ra-
vasz feladatokat! 
A 7–8.-os kategóriában szoros küz-

delemben gyôzött egy lánycsapat: Bali-
na Bianka, Kôhegyi Anni, Papp Vik-
tória és Vad Réka. 
Az 5–6.-os korosztály gyôztesei:

Dömötörfy Bóra, Katona Noémi, Var-
ga Boglárka.
Jól megérdemelt nyereményük egy

pazar cukrászdázás Ürömön.
A második helyezettek sem panasz-

kodhattak, már csak azért sem, mert
tele volt a szájuk tortával!
A 7.–8.-os korosztályban egy fiúcsa-

patnak gratulálunk! Tagjai: Káli Nor-
bert, Koós Viktor, Szászvári Márton.
Az 5.–6.-osok között holtverseny

alakult ki, rengeteg csapattagot fel kell
sorolnunk. Az egyik csapat tagjai:
Égerházi Sára, Glofák Petra, Hollauer
Réka és Szemenyei Vera. Ellenfeleik
Garay Zsófia, Halász Virág, Holéczy
Lili és Papp Georgina voltak.
Köszönettel tartozunk Reiter Dá-

nielnek, örökös tettestársunknak, aki
nagy segítségünkre volt a szervezés so-
rán! Szeretettel gondolunk öregdiákja-
inkra, akik a verseny napján szinte el-
lepték az iskolát, és ügyesen, kedvesen,
jó humorral segítettek a verseny gör-
dülékeny lebonyolításában! Akkora

sikerük volt, hogy nyolcadikosaink
végre találtak egy okot, miért várják a
ballagást. Csak azért, mert szeretné-
nek jövôre segítôként visszajönni! Ha
sikerült felkeltenünk érdeklôdésüket
iskolánk mindennapjai iránt, keressék
fel honlapunkat, ahol többek között
elolvashatják a többi csapat tagjainak
névsorát, illetve fényképeket találnak
a matematika versenyrôl és más ren-
dezvényeinkrôl is! Vetró Tünde és
Kupa Kinga

NÉPMESE NAPJA

Szeptember 30-án, Benedek Elek,
"a nagy mesemondó" születésnapján
ünnepeltük a magyar népmese napját.
A gyerekek az iskola aulájában gyûl-
tek össze a 4. órában.
A két 5. osztály 16 tanulója a Fe-

hérlófia címû népmesét olvasta fel
ügyesen dramatizálva az alsós gyere-
keknek. A szereplôk elvegyültek a
hallgatóság soraiban, így a gyerekek
még inkább úgy érezték, részesei a
mesének. Csendben, fegyelmezetten,
figyelemmel hallgatták a nagy átélés-
sel elôadott történetet. A mesevilág
rabul ejtett kicsit és nagyot, örömmel
vettük birtokba ezt a csodás örök-
séget, melyet érdemes generációról
generációra tovább adnunk.

Szereposztás:

Mesélô – Hollauer Réka 
Fehér ló – Reiser Janka
Fehérlófia – György Ákos
Fanyûvô – Dömötörfy Soma
Kômorzsoló – Forgó András
Vasgyúró –Buzás Domokos
Hétszörnyû Kapanyányimonyók 

– Cseh Gergô
1. Királykisasszony – Égerházi Sára
2. Királykisasszony – Szemenyei Vera
3. Királykisasszony – Selmeczi Márti
Háromfejû sárkány – Hivert Kornél
Hatfejû sárkány – Kopp Gergô
Tizenkét fejû sárkány – Lövey Kor-

nél
Griffmadár – Garay Zsófia
Fióka – Halász Virág
Gulyás – Varga Levente
A hallgatóság nagy tapssal jutal-

mazta az elôadást. 

LENGYEL ÚT 2016. SZEPTEMBER

Idén is meglátogattuk lengyel test-
vériskolánkat. Kilencen utaztunk a
nyolcadik osztályból. Már a repülôté-

ren adódott egy kis probléma. Egyik
osztálytársunk otthon felejtette iratait,
így nem repülhetett velünk. 1 óra re-
pülés után megérkeztünk Varsóba. A
lengyel diákok már vártak ránk. A be-
mutatkozás után a híres Wedel cso-
koládégyár múzeumba mentünk. Este
egy nyitó partyt rendeztek számunkra.
Másnap egy iskolalátogatáson vettünk
részt. Betekintést nyertünk óráikra és
még táncot is tanulhattunk. Az idén
elkészült hatalmas tornacsarnokuk-
ban bemutatták nekünk, milyen sport
szakkörökre járhatnak az ottani diá-
kok. Délután elmentünk paintballoz-
ni. Eközben osztálytársunk is megér-
kezett 12 órás buszút után. Paintball
után sütögettünk. Szombaton elmen-
tünk a Mazowsze lengyel néptánc-
együttes múzeumába és próbahelyére,
ahol minket is jól megtáncoltattak.
Gyönyörû idô volt és délután elmen-
tünk vizibiciklizni. Majdnem minden
este közösen vacsoráztunk és sokat be-
szélgettünk a lengyel diákokkal. Utol-
só nap egy rövid kiruccanást tartot-
tunk Varsóba. A  £azienki Parkban be-
lehallgatunk egy szabadtéri Chopin
koncertbe, elmentünk vásárolni, na-
sizni és fellifteztünk a kultúrpalotába.
Az utolsó este egy búcsú bulin vettünk
részt. Másnap korán reggel indultunk
a reptérre. Ott nagy sírás után búcsút
vettünk új barátainktól. Hát ez volt a
mi fantasztikus élményünk Lengyel-
országban.

8. osztályos tanulók

ZENE VILÁGNAPJA

Október 1-je a Zene Világnapja. Ezt
az elmúlt években egy-egy koncert
szervezésével ünnepeltük meg a
Mûvelôdési Házban. Idén felhagyva a
sok éves hagyománnyal az iskolába vit-
tük át az eseményt. Reggel a folyosón
mindenkit zeneszó fogadott. Vivaldi:
Négy évszak címû mûvét hallgathat-
tuk. Utána minden szünetben, és az
étkezôben is szólt a szép barokk,
klasszikus vagy romantikus zene.  A
zeneiskola tanárai egy mini-kiállítást
készítettek az aulában régi kottákból,
lexikonokból, zeneszerzôk képeibôl. A
gyerekek a szünetekben, a napköziben
és a szolfézs órákon kis zenei fej-
törôket oldottak meg. Reméljük sik-
erült fiataljaink figyelmét ráirányítani
a zene fontosságára és szeretetére. 

A Z  I S KO L A  H Í R E I
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Tisztelt Lakosok!
Ezúton értesítjük a Tisztelt lakos-

ságot, hogy 2016. november 12-én az
Érd és Térsége Hulladékkezelési
Nonprofit Kft. zöldhulladék és bio-
hulladék szállítást végez.
A zöld és biohulladékot az ingat-

lantulajdonos 0.5 m3-t meg nem hala-
dó mennyiségben, hulladékzsákban,
vagy legfeljebb 1 méteres darabokra
vágva és kötegelve helyezheti az in-
gatlana elé.
A gyûjtést egy idôben több helyszí-

nen kezdik meg, ezért a gyûjtési na-
pon reggel 7:00 órára kérjük kihe-
lyezni a zöldhulladékot az ingatlan
elé.
A gyûjtés–szállítás ingyenes, azon-

ban a zsákot az ingatlantulajdonos-
nak kell biztosítani.
Kérjük, hogy a zsákba csak zöld-

hulladékot helyezzenek el. A zsákot
ne kössék be, mert annak tartalmát
szúrópróbaszerûen ellenôrzik.
Amennyiben idegen anyagot talál-
nak, a zsákokban úgy a teljes meny-
nyiség elszállítását megtagadhatják.
A zöldhulladékot zsákosan szállítják
el, s a zsákot nem adják vissza.
A 0,5 m3-t meghaladó mennyiséget,

egyszeri alkalommal az Érd, Sas utca
2. szám alatti hulladékudvarban a
lakosoktól térítésmentesen átvesz-
szük.

Tisztelettel:
Hegedûsné Dr. Hovánszki Tímea

Ha a bolti, tej  alapú vagy tejszármazékot tartalmazó kencék
(vaj, margarin, sajtkrém, körözött, stb.) helyett mást szeretnénk?
Gyermekeim glutén és tejfehérje intoleranciája kapcsán szem-

besültem azzal a problémával, hogy  még  a hipermarketek és bio-
boltok kínálata is nagyon szegényes a növényi pástétomok terén,
nem beszélve a kisebb vidéki élelmiszer üzletekrôl. 3-4 fajta  pás-
tétomot lehet csak kapni, amiket igencsak hamar megunhatunk. 
Saját fantáziámat felhasználva alkottam az alábbi pástétom

recepteket, melyeket ajánlok mindenkinek, aki vegán, paleo dié-
tázik, tejfehérje vagy glutén allergiás, szeretne az E-számokkal
jelölt élelmiszeripari adalékoktól mentes, saját készítésû finom-
ságokat fogyasztani vagy egyszerûen szívesen kipróbálna új íze-
ket. A pástétomokat pár perc alatt el lehet készíteni botmixer vagy
turmix gép segítségével.

Tökmag pástétom
100 g hántolt, pirítatlan tökmagot turmixolunk össze 1 db

pritamin vagy kápia paprikával, 2 gerezd fokhagymával és egy kis
fej vörös hagymával, kevés vízzel. Ízlés szerint sózzuk, fûszerez-
zük. Szintén sûríthetô útifûmaghéjjal.

Sárgarépa pástétom 
2-3 db felaprózott nyers sárgarépát és egy kis fej vörös hagy-

mát összeturmixolunk fél marék hántolt pirítatlan nap-raforgó-

maggal, kevés vízzel (csak annyival, hogy vigye a turmixgép).
Ízlés szerint sózzuk, fûszerezzük. Ha véletlenül sok vizet tettünk
hozzá és a pástétom túl híg lett, akkor sûrítéshez használhatunk
1-2 kávés kanál útifûmaghéjat. 

Olajbogyó pástétom
100 g fekete vagy zöld mag nélküli olajbogyót turmixolunk 2

evôkanál olívaolajjal. Sûrítéshez 1-2 teáskanál chia magot keve-
rünk hozzá. Ízlés szerint sózzuk, fûszerezzük.
Jó étvágyat kívánok! Nálunk mindig hamar elfogynak!

Bukta Orsolya (Pilisborosjenô, Cseresznye köz 6.)

Mit kenjünk a kenyérre?

Keresünk könnyû, tiszta munkára
betanított munkást, valamint

mûanyag fröccsöntô gép kezelésére 
hozzáértô szakembert.

Kiemelkedô jó munkakörülmények.
Pal-Plast Zrt. 06 30 291-2152  

palplastzrt@gmail.hu
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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 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

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

Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.

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
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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

PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

Általános élelmiszerek, zöldség-
gyümölcs, vegyi áru, stb.
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 L DM É R É S
•épületfeltüntetés, -bontás
• telekalakítás, -osztás, -egyesítés
• felmérések, kitûzések
• társasház szintenkénti alaprajzok

Aczél Ferenc (Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

Építés-felújítás
– generál kivitelezés
Vállaljuk lakások, házak 

teljes felújítását!
(Gipszkarton, festés,

burkolás, villanyszerelés,
külsô szigetelés (dryvi-
tozást), kômûvesmunkát!

Kerítések, támfalak
készítését!

A hirdetés felmutatása
esetén 10% kedvezmény!

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

pfeifferbaubt@gmail.com
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Tisztelt Pilisborosjenôiek, 
Kedves Olvasók!

Így, lassan az év vége felé közeledve, el-
érkezik az éves számadás ideje. A Karácsony
különösen alkalmas arra, hogy az ember
számvetést készítsen az évben addig elvég-
zett munkáról.
A 2016-os esztendôben régen nem lá-

tott fejlesztések indulhattak meg Pilisboros-
jenôn. Ennek alapjául szolgálhatott, hogy a
konszolidációs alapból elnyert támogatás
pénzügyi fedezetet biztosított a munkálatok
megkezdésére. A mindenki által várt útépí-
tési és járdaépítési program elindulhatott.
Prioritásként elsôsorban azon utcákat vettük
számba, melyek valamilyen szinten gyûjtô
útként funkcionálnak, valamint a felszíni
vízelvezetés szempontjából kiemeltként kell
kezelni. Így került sor a Patak, Erdô, Temetô,
Rózsa utca és az Ezüsthegyi út alsó szakaszá-
nak rekonstrukciójára, illetve megépítésére.
Megújult a Posta elôtti tér, de némi csino-
sításra még a jövô évben sort kerítünk.
További elnyert pályázati forrásból sor ke-

rül a Vár utca rendbetételére. (2017-ben)
Kialakítottunk a játszótér mellett egy kis-

pályás focipályát, az alapja megvan, sajnos az
idôhiány miatt elmaradt a füvesítés, tavasszal
mindenképpen megcsináljuk.
A konszolidációs alap II. pályázati lehetô-

ségénél (melyre szintén sikeresen pályáz-
tunk) az Ezüsthegyi út folytatása, valamint a
Bajcsy, Bem, Mária, Olga, Búza utcák vízel-
vezetése és járdaépítése lett célként megfo-
galmazva, melyeknek a kivitelezése a jövô
évben (2017-ben) elkezdôdik és befejezô-
dik. Itt szeretném megkérni a Tisztelt Lako-
sokat, hogy az építés ideje alatti forgalom-
elterelés, vagy lezárás miatt ne bosszankod-
janak, gondoljanak arra, hogy a munkálatok
befejeztével megszûnnek a kátyúk. 
Sikeresen pályáztunk a négycsoportos

Bölcsôde építésére. Az intézmény 52 gyer-

mek ellátását szolgálja és 17 új munkahely
le-hetôségét teremti meg. Az elnyert támo-
gatási összeg négyszázmillió Ft. 2017-ben
megkezdôdik és reményeink szerint be is
fejezôdik az építkezés. Ezzel párhuzamosan
kialakításra kerülnek a parkolók, és meg-
épül a hozzá vezetô út is.
A településen elkezdôdött az optikai ká-

belhálózat kiépítése és valószínûleg még az
idei évben be is fejezôdik. Ez óriási javulást
jelent majd az interneten folytatott adatfor-
galom minôségében.  Habár ez nem Önko-
rmányzati beruházásban történik, de az al-
építmények nyomvonalán történô burkolat
felújítások az Önkormányzattal történô
szoros és jó együttmûködésnek az ered-
ménye. 
Az Aura (régi iskola) ügyében többször

konzultáltunk a KLIK-kel, kialakulóban van
egy olyan megoldás melynek révén az épü-
let a XXI. századi követelményeknek meg-
felelôen ismét oktatási célt szolgáló komp-
lexummá fejlôdhet, melynek kapcsán meg-
építésre kerül egy mindenki által régen várt
tornaterem (netán egy rendezvénycsar-
nok).
Az új Óvoda beindítása nem volt teljesen

zökkenômentes. Apróbb hibáktól és hiá-
nyosságoktól eltekintve azt lehet mondani,
hogy mára már zavartalanul üzemel. Ter-
mészetesen a beérkezô visszajelzéseket
megvizsgáljuk, és lehetôségeinkhez mérten
törekszünk a felvetett probléma megoldá-
sára.
A fent említett bölcsôde épületének el-

helyezésénél figyelembe vettük az Óvoda
jövôbeni, további három csoporttal történô
bôvítésének lehetôségét.  
Megválasztásom óta folyamatos tárgyalá-

sokat folytatok a fejlesztésre kijelölt terü-
letek tulajdonosaival annak érdekében,
hogy a régóta húzódó fejlesztések végre
elinduljanak, vagy befejezôdjenek. Már van-
nak részeredmények. Remélem, a követke-

zô év áttörést hoz és ezek a területek is
szerves részét fogják képezni a településnek
és kiveszik a részüket a közös teher-viselés-
bôl.
A Bécsi út melletti lakótársainktól még

egy kis türelmet kérnék, hogy az ottani ál-
datlan állapotokat végre orvosolni tudjuk.
Az idei évben több tárgyalást folytattunk a
Malomdûlô, Budai Tégla, Téglagyári út,
Tücsök utca, és a 024, 027, fejlesztendô
területek szennyvízelvezetésével kapcso-
latos agglomerációs átcsoportosításának
lehetôségérôl és ennek finanszírozásáról. A
problémára a megoldást megtaláltuk, az
érintett szakemberek dolgoznak a kivitelez-
hetôségen. Az átcsoportosítás idôbeli függ-
vénye a munkálatok megkezdése, majd ezt
követôen jöhet a vízelvezetés teljes körû
felújítása, valamint a járda építés.
Hegedûsné Hovánszky Tímea jegyzônk

november 1-én távozott a jegyzôi pozíció-
ból, magánjellegû okból. Ezúttal is köszö-
nöm áldozatos, szakértô, segítô munkáját!
December elsejétôl Dr. Szabó József úr

személyében új jegyzôje van a településnek.
Elhivatottságát és empátia készségét megis-
merve biztos vagyok benne, hogy munkájá-
val és szakértelmével hozzájárul települé-
sünk fejlôdéséhez.
Azt hiszem, nyugodtan mondhatjuk, hogy

egy tartalmas év áll mögöttünk. Persze tud-
juk, hogy sok még az elôttünk álló feladat.
Ezért a következô évben is azon dolgozunk,
hogy a 2017. év beszámolója még tartalma-
sabb legyen és egyre több mosolygós elége-
dett, derûs emberrel találkozzunk nap, mint
nap Pilisborosjenô utcáin.

A közelgô ünnepek alkalmából: Áldott,
békés karácsonyi ünnepeket  és egy re-
ményekkel és megvalósulásokkal teli bol-
dog új esztendôt kívánok.

Küller János
Polgármester

Év végi számvetés, ünnepi köszöntô

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag,
boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak a Szerkesztôség
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Tisztelt Adófizetô Lakosok
Az év során a Kúria vizsgálta Községünk helyi adóren-

deletét és megállapította, hogy az adórendeletünk több pon-
tja megengedôbb, mint azt a Helyi adótörvény lehetôvé teszi,
továbbá a helyi lakosok körében nem tesz különbséget az egy
illetve a több beépített ingatlannal rendelkezô lakótársunk
között. A jelenleg hatályos adórendeletünk szerint a telepü-
lésen lakóhellyel rendelkezô tulajdonos vagy vagyoni értékû
jog jogosultja az összes beépített ingatlanára igénybe vehette
a kedvezményeit. Az építmény adóztatott területének számí-
tásakor a garázs, pinceszinten lévô helységek, kazánház, lod-
zsa, erkély, terasz, tornác csak a 25% volt adó köteles, a ki-
szolgáló épületek adómentesek voltak. Kifogásolta továbbá
az adó mértékét is mivel Önkormányzatunk a rendeletében
építményre vonatkozóan 1.000 Ft/m2, telek esetében viszont
200 Ft/m2 adómérték szerepel (a törvény szerint 1.100 Ft/m2

az építmény és 200 Ft/m2 telek esetében amennyiben most ve-
zetnénk be, egyéb esetben az évek során az inflációval korri-
gált összeget kellene szerepeltetni). A Kúria határozata sze-
rint ez ellenkezik a törvénnyel ezért 2016. 12. 31-i hatállyal a
kifogásolt paragrafusokat megsemmisítette.
Az említett elôzmények miatt a Képviselô Testület kényte-

len volt a 2017-es évre új adórendeletet alkotni. A rendelet
megalkotása során azt az alapelvet tartotta szem elôtt a Pénz-
ügyi és Gazdasági Bizottság, hogy az adófizetôket tovább ne
szorítsa viszont a befolyt adó mennyisége ne legyen kevesebb.
A megalkotásra kerülô új rendelet a Kúria kifogásainak meg-
feleljen. Az új rendeletben az adóztatott terület számítása
megegyezik a törvényben megengedettel ezáltal az adóztatott
építmény m2-ben számított adó köteles területe minden adó-
fizetô számára növekedni fog. Az adómértékét a Bizottság
nem javasolta a Képviselô Testületnek módosítani.  A minták
amelyekkel a Bizottság számolt jó közelítéssel lefedik a tele-

pülésünk egészét ezért a kapott eredmény megfelel a felállí-
tott követelményeknek. Természetesen ez csak a nagy átlagra
igaz valószínûleg ettôl elôfordulhatnak eltérések extrém eset-
ben.
A több építmény tulajdonnal rendelkezô valamint azok a

vagyoni értékû jog jogosultjai akik az adott ingatlanban nem
rendelkeznek lakóhellyel azoknak az adója az elôzô évekkel
ellentétben sajnos a többszörösére is emelkedhet. A Kúria
határozata egyértelmûen kijelentette, hogy ilyen jellegû ked-
vezmény nem adható.
Az új rendeletben a kedvezmények elsôsorban a lakóhely-

hez kötôdnek de megtartotta az elôzô rendeletbôl a szociáli-
san rászorulók kedvezményeit is. Új elemként került bele egy
általános kedvezmény az építménnyel rendelkezô ingatlanok
esetében ami nem kötôdik a lakóhelyhez.
A hosszas munka eredményeként a Képviselô Testület no-

vemberi ülésén elfogadta a 2017. évi adórendeletet. Ezúton
köszönöm a Bizottság és a Hivatal munkáját a rendelet elké-
szítésében.
Kérünk miden ingatlan tulajdonost, hogy a rendelet vál-

tozásnak megfelelôen a 2017 évi adóbevallását legkésôbb
2017. január 15-ig a Hivatalban leadni szíveskedjenek.
Köszönöm a figyelmüket egyben Áldott Békés Karácsonyt

és Boldog Új Évet Kívánok.
Varga István Csaba

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnöke

(Kedves Olvasók! Az írásban említett adórendelet meg-
tekinthetô a http://pbjhirmondo.hu/kezdolap elérhetôségen.
A szerk.)

Színvonalas Nemzetiségi Gálán vett
részt a Pilisborosjenôi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat küldöttsége 2016.
11. 6-án Tökölön. A rendezvényt az
Észak-Magyarországi Német Önkor-
mányzatok Szövetsége rendezte.
Volt olyan falunkbéli is aki egyéni-

leg, autóval utazott Tökölre, de a több-
ség a helyi Német Önkormányzat által
biztosított autóbuszt vette igénybe.
(Róluk készült a fotó. Plusz egy fô, a
Fotós...)
A buszos utazás lehetôségével éltek

az Ürömi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat küldöttei is így minden hely
foglalt volt az igazán kényelmes, ruti-
nos sofôr által vezetett buszban.
A mûsor elején felszólalt Tarnai Ric-

hárd a Pestmegyei Kormányhivatal ve-
zetôje és Ritter Imre az Észak-Ma-
gyarországi Német Önkormányzatok
Szövetségének Elnöke. Ezután díjakat
adtak át az arra érdemeseknek, majd
színvonalas mûsor vette kezdetét. Ha-
gyományos sváb táncok, kórus elôadá-

sok voltak és egy nagyszerû bigband
(Haraster Dorfmusic) is elôadta mû-
sorát. A táncosokat is ôk kísérték. Ki-
válóan!
A mûsor szünetében  finom sütemé-

nyekkel, minôségi borokkal, üdítôkkel
kínálták a rendezôk a vendégeket.
A mûsor végeztével a nagyszámú

vendég (telt ház volt a tököli sportcsar-
nokban!) jó hangulatban indult haza. A
pilisborosjenôi buszon hazáig a rendez-
vényen történtek adták a témát  beszél-
getéshez.

Windisch László
Fôszerkesztô
Foto: Wéel

G Á L A P R O G R A M
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November elején, az ôszi ünnepkör aktuális program-
ja óvodánkban a Márton napi felvonulás volt, melynek
elôkészületeibe idén is nagy lelkesedéssel vetették bele
magukat a gyerekek.
A projekthét során az óvodások megismerték és dra-

matizálták Szt. Márton legendáját, különbözô techni-
kákkal lámpásokat barkácsoltak, ablakdekorációt és li-
bás képeket, lenyomatokat, montázst készítettek.
A gyerekek egyik legkedveltebb tevékenysége a hét

során a libasütés volt. Az ovisok korán reggel összegyúr-
ták az alapanyagokat, majd a megkelt tésztából liba ala-
kú süteményeket formáztak és ezt sütés után együtt elfo-
gyasztották, illetve egy-egy darabot haza is vihettek, hogy
megoszthassák családtagjaikkal.
A hagyományos felvonulásunkat november 9-én tar-

tottuk. A daloló menetet az új óvoda elôl Jávor Csaba
tangóharmonika kísérettel vezette, majd az óvoda régi
épületének udvarán zárult a programot. Itt a tábortûz
körül ,,Csaba bácsi” tangóharmonika kíséretével énekel-
tek az egybegyûltek. Az estét libazsíros kenyér és forró
tea elfogyasztásával fejeztük be.
A családokkal közös felvonulásunkat sokak munkája

segítette, ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a he-
lyi rendôrnek, tûzoltóknak, polgárôröknek az útvonal
biztosításáért és a biztonságos közlekedés megteremté-
séért.
A projekt lezárásaként óvodánk lelkes felnôtt csapata

élôszereplôs mesejátékot adott elô Lámpás mese címmel
az új épület tornatermében.
A nemzetiségi idôsek napján ismét fellépnek óvodása-

ink közül a nagyok. Német énekeket, mondókákat, nem-
zetiségi táncokat tanulnak, gyakorolnak minden nap. E néhány sor írásakor a csoportok már lázasan készü-

lôdnek az év végi ünnepekre:
A Mikulás december 6-án érkezik hozzánk lovon a me-

zôre, köszöntésére tanulunk magyar és német mondóká-
kat, dalokat, rajzoljuk az albumokat.
A csoportok karácsonyi mûsorokkal kedveskednek sze-

retteiknek, erre az alkalomra a gyerekek már szorgosan ké-
szítik a meghívókat, apró ajándékaikat, gyakorolják az éne-
keket, verseket, körjátékokat.
Minden családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket

és boldog újesztendôt kívánunk!  
Mészáros Ildikó, Csigéné Abaházi Zsuzsanna

óvodapedagógusok

Óvodai hírek, események, történések
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,,A Mesevölgy Óvodában gyerekru-
ha adomány gyûjtést szerveztek egy
Heves megyei község, Mezôszemere
hátrányos helyzetû családjai részére.
A szülôi közösség nagylelkûségének
köszönhetôen egy kisebb furgont
megtöltô adomány gyûlt össze, me-
lyet október 25-én szállított el Bukta
Lajos, a Mezôszemerei Családsegítô
munkatársa. Az akcióban segédke-
zett Kollár Lajos hegymászó, a Hi-
malája Expedíciók vezetôje, aki szin-
tén mezôszemerei lakos. Köszönet
illeti  Metzlerné Kutvölgyi Eszter
Óvodavezetô Asszonyt a szervezé-
sért és a lelkes szülôket az adakozá-
sért!”

Bukta Orsolya

Az Advent az egyik legkedvesebb, legmeghittebb idô-
szak az óvodás gyermekek életében. Egy zöld óvodás
karácsonyi készülôdésben nem maradhat ki a természet
szeretete, ezt mutatjuk meg a madarak számára készített
karácsonyfával, melyet madáreleséggel díszítünk, így ün-
nepeljük a Madárkarácsonyt.
Februárban a Medve-napot tartjuk a népszokáshoz

igazodva. Az óvodában ilyenkor otthonról hozott plüss
mackókból kiállítást rendezünk.
A tél végét a Farsang zárja le, amikor vidám jelme-

zekkel, hangos énekléssel ,,elkergetjük a telet”. A mûve-
lôdési házban a két óvodaépületbe járó gyermekek közö-

sen ünneplik a farsangot. Különbözô állomáshelyeken vár-
ják az óvodapedagógusok az óvodásokat, ahol kézmûves
vagy ügyességi feladatokkal lehet pecsétet szerezniük. A
kis lapokon, menetleveleken összegyûjtött pecsétekért a
gyermekek zsákbamacskát húzhatnak. A farsangi progra-
munkat évek óta a Mosolybirodalom Alapítvány teszi szí-
nesebbé arcfestéssel és bohócmûsorral.

A nagy lelkesedés miatt a farsangi mulatságot és a jel-
mezbe való öltözést csoportonként is megtartjuk, mindkét
rendezvényen kitáncoljuk magunkat.

Bognár Judit óvodapedagógus

Óvodai elôzetes a közeljövô eseményeirôl, ünnepeirôl

Ruhagyûjtés

A nyár eleje óta – eleinte kisebb volumenben – folyik a Telekom optikai hírközlési kábel rendszerének kiépítése,
szerelése Pilisborosjenôn. Az évvége felé közeledve felgyorsultak a munkálatok. Sok helyen járdát, utat kellett
bontani, átvágni. Ezekre a felbontásokra a kábelek földalatti vezetése miatt volt szükség. A kivitelezô a felbon-
tott járdákat több helyen térburkolóval építi újjá, vagy ahol ilyen volt már ott helyreállítják az eredeti állapotot.
Ahol légkábellel van megoldva a kábelezés, ott nem bontanak fel semmit.
Sok helyütt már  a házi  bekötések is elô vannak készítve az oszlopokon.
Szakemberek szerint óriási internet és  IPTV minôség javulás, gyorsaság növekedés várható a rendszer beindulása
után. Úgy tudom, a szakaszok elkészültével, ahol lehetséges üzembe lesz helyezve a rendszer.

Windisch László
Fôszerkesztô

So
ka

ka
t
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de

ke
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!
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Tisztelt Pilisborosjenôi  Lakosok!
Pilisborosjenô Község Önkormányzat Képvi-

selô Testülete a Kormányhivatal és a Kúria dön-
tése értelmében, a 2016. évi adórendeletet mó-
dosította, és 2017. január 1. napjával új adóren-
deletet alkotott. 
A Kúria döntése az adott kedvezményeink

mértékét, és feltételrendszerét kifogásolta, to-
vábbá azt, hogy különféle területkedvezmények
a törvényi elôírásokhoz képest a helyi rendele-
tünkben sokkal megengedôbb volt (pince,
terasz, garázs, stb.), ezeket módosítani kellett a
jogszabályi elôírásoknak megfelelôen.
Sajnálatos módon a fentiek miatt a lakosoknak

2017. évre vonatkozóan új bevallást kell benyúj-
taniuk, abban az esetben is, ha nem volt semmi-
lyen változásuk az elôzô évekhez képest. Erre
vonatkozóan az alábbi jogszabály is felhívja a
figyelmet:
A 2003. évi XCII. tv. (Az adózás rendjérôl szó-

ló törvény) 125. § (6a) bek. szerint: ,,A helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiak-
ban: Htv.) 1/A. §-ában, II. Fejezetében és III. Fe-
jezet 1. pontjában szabályozott adók esetében
az önkormányzati adóhatóság az adózó beval-
lását a közhiteles nyilvántartások, továbbá e tör-
vény 3. számú melléklet G.) 1. pontjában sze-
replô adatszolgáltatásból tudomására jutó ada-
tokkal hivatalból kijavíthatja, kiegészítheti, vagy
ha az adózó az adóbevallását nem nyújtja be, úgy
az adóhatóság az adót az e paragrafusban szabá-
lyozottak szerint az adózó bevallásának hiányá-
ban is kivetheti (a továbbiakban: adóhatósági
adómegállapítás). Az adóhatósági adómegálla-
pítás az adózót a bevallási kötelezettsége alól
nem menti fel.”
A 2016. decemberi Hírmondóban mellékelt

adóbevallási nyomtatványokat kérjük, 2017. ja-
nuár 16. napjáig a Polgármesteri Hivatalba kitöl-
tött állapotban eljuttatni szíveskedjenek.
Kérjük Tisztelt Lakosaink szíves együttmûkö-

dését és megértését.
Küller János sk.
polgármester

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és 
boldog új esztendôt kívánnak mindenkinek
a Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai: 

Ludasi Éva szolgálatvezetô és Bíró Éva családgondozó

Módosítás
Szerdai napon új rendelési
idôpont van a pilisborosjenôi
Egészségházban!
15-18 h-ig várják a betegeket!
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A fûtési szezonnal 
kapcsolatos feladatok
Megkezdôdött a fûtési szezon és ezzel egy idôben sajnála-

tos módon megjelentek a kéménytüzes, füstmérgezéses ese-
tek, naponta riasztják a tûzoltókat robbanások és szén-mono-
xid-mérgezések miatt. A gyakran tragikus kimenetelû ese-
mények többsége kellô odafigyeléssel és felkészüléssel meg-
elôzhetô lenne.
A szén-monoxid-mérgezés legtöbbször a tüzelô-, fûtô-, és

egyéb berendezések (páraelszívó, kandalló) helytelen hasz-
nálatára, a karbantartás és ellenôrzés hiányára, vagy a helyi-
ségek nem megfelelô szellôztetésére vezethetô vissza. Éppen
ezért különös jelentôsége van a kémények rendszeres elle-
nôrzésének. A nehezen észlelhetô színtelen és szagtalan
szén-monoxid ugyanis jellemzôen a tüzelôberendezésen vagy
a nem megfelelôen mûködô kéménybôl áramlik vissza a he-
lyiség légterébe. Kerülhet mérgezô gáz a lakótérbe nem kel-
lôen tömített kályhából, kandallóból, füstcsôbôl, kazánból,
vagy az elszennyezôdött fürdôszobai ,,átfolyós” vízmelegítô-
bôl is.
Csak engedélyezett típusú, kifogástalan mûszaki állapotú

tüzelô, fûtô berendezést használjunk, ezt szakembernek kell
beüzemelnie és javítania. A kémény állapotát elôírt idôsza-
konként – gázüzemû berendezés esetén két évente, szilárd és
olajtüzelésû berendezés esetén évente – ellenôriztessük. A
gázkészüléket (kazán, bojler, konvektor) is évente vizsgáltas-
suk felül. Hasznos lehet a szén-monoxid-érzékelô készülék
használata, egy megfelelô eszköz életet menthet. Ezek azon-
ban nem helyettesítik a rendszeres karbantartást, felülvizs-
gálatot!
Az égéstermék-elvezetôkkel, kéményekkel, azok idôsza-

kos ellenôrzésével kapcsolatos kérdésekkel a kéményseprô-
ket a 1818-as kormányzati ügyfélvonali telefonszámon a 9.1.
melléken érhetik el.
Tanácsos kikérni szakember véleményét szag- és párael-

szívó vásárlása, kandalló és minimális légáteresztô képességû
nyílászárók beépítése esetén. Lehetôség szerint használjunk
a lakószobában légbevezetôt, a vizes helységekben (WC,
fürdôszoba, konyha) légelvezetôt, így biztosítható garantál-
tan a megfelelô mennyiségû és minôségû levegô.
A kazánnal, fôként vegyes tüzelésû kazánnal felszerelt

ingatlanban a kémények ellenôrzése mellett érdemes átvizs-
gáltatni magát a berendezést is (vízkôlerakódás, biztonsági
szelep mûködôképessége, csapok, szelepek állapota, vegyes
tüzelés esetén huzatszabályzó állapota stb.). Mindezeken túl
ügyelni kell a tüzelôanyag tárolására is, biztosítsuk a meg-
felelô távolságot a tüzelô, fûtô berendezés és az éghetô anyag
között. A kazán közelében felhalmozott éghetô anyagokat
távolítsuk el.
Baj esetén azonnal hívjuk a katasztrófavédelem mûvele-

tirányítási központját a 105-ös, vagy a 112-es segélyhívó szá-
mon!

FIGYELEM!
Ügyeljünk arra, hogy vegyestüzelésû kályhában csak a

szabályosan  eltüzelhetô anyagokat égessük el! A környezet
szennyezésén kívül komoly,  gyógyíthatatlan betegségeket is
elôidézhet (emberben, állatban egyaránt!) a falu légterébe
jutó mérgezô anyag.
Semmiképpen se tüzeljünk el rétegelt lemezt, pozdorját,

lakkozott, kezelt faanyagokat, PET palackokat, mûanyag,
gumi hulladékot, nikecellt és hasonló szigetelôanyagokat,
háztartási szemetet. Egyszerûbben, rövidebben fogalmazva:
száraz, hasított keményfával melegítsük otthonunkat! Ez
lehet, hogy némileg megdrágítja a meleg elôállítását, de a
fentebb leírt károkat sem idézzük elô és a gáznál talán még
így is olcsóbban fûthetünk. (A szerk)

TÁJÉKOZTATÁS 
A LAKOSSÁG SZÁMÁRA!
A katasztrófavédelem felhívja a lakosság figyelmét arra,

hogy az alkalmazásában tevékenykedô kéményseprôk nem
kérnek, és nem vesznek át készpénzt az ügyféltôl, erre nincs
jogosultságuk.
Pest megyében egy közszolgáltató van, Törökbálinton.
Sormunkában természetes személy tulajdonában lévô

ingatlanok vonatkozásában külön megrendelés nélkül, a szi-
lárdtüzelésû berendezésekhez csatlakoztatott égéstermék-
elvezetôket évente 1 alkalommal, gáz és zárt égésterû tüzelô
berendezésekhez csatlakoztatott égéstermék-elvezetôket 2
évente 1 alkalommal ellenôrzik. A kémények felülvizsgálata
4 évente kerül elvégzésre.
Az új szabályozással életbe lépett új típusú kéményseprés

legfontosabb újdonsága, hogy a sormunka keretén belül
elvégzett kéményellenôrzés, – amennyiben azt az elsô két idô-
pont valamelyikében sikerül elvégezni – ingyenes, a termé-
szetes személy tulajdonában lévô ingatlanok vonatkozá-sában. 
Amennyiben sormunka keretén belül a kéményseprést

nem sikerül elvégezni, úgy azt az ingatlan tulajdonosá-
nak/használójának megrendelésére díj ellenében kell elvé-
gezni. Az ellenértékét pedig kizárólag számviteli bizonylat
ellenében, vagy sárga csekken, átutalással lehet megfizetni.
A katasztrófavédelem állományába tartozó kéménysep-

rôt egyértelmûen azonosítja munkaruhája és a szolgálati iga-
zolványa. Fontos, hogy az állampolgárok kérjék el a hoz-
zájuk érkezô szakembertôl az igazolványt és ellenôrizzék
személyazonosságát. A kéményseprôk feladatuk végeztével
a munkavégzésüket igazoló tanúsítvány kivonati példánya
részeként számviteli bizonylatot és az ügyfél kérésére sárga
csekket nyújtanak át. Semmilyen más fizetési módra nincs
lehetôség.

A BM OKF, Gazdasági Ellátó Központ, Kéményseprô-
ipari Igazgatóhelyettesi Szervezet Pest Megyei Ügyfélszol-
gálatának elérhetôsége:

Cím: 2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1. (Törökbálint,
Depó Tûzoltó Örs udvara)
Telefon: 1818 (9,1-es menüpont)
E-mail: kemenysepro.pest@katved.gov.hu

Ügyfélfogadás ideje: Hétfô: 8.00 - 20.00
Kedd: 8.00 - 14.00
Szerda: 8.00 - 14.00
Csütörtök: 8.00 - 14.00
Péntek: 8.00 - 14.00

Tisztelt Pilisborosjenôi Lakosok!

A Rózsa utca 2016. december 1–31. között útburkolati
munkálatok miatt teljes hosszában lezárásra kerül.
Tisztelettel: 

Küller János polgármester

Keresünk könnyû, tiszta munkára
betanított munkást, valamint

mûanyag fröccsöntô gép kezelésére 
hozzáértô szakembert.

Kiemelkedô jó munkakörülmények.
Pal-Plast Zrt. 06 30 291-2152  

palplastzrt@gmail.hu
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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

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

Fodrász 
házhoz megy!

Hívjon bátran és én otthonában
megszépítem!

Szolgáltatások: Szárítás,
frizurakészítés, vasalás, vágás, fes-
tés, melír, dupla melír, dauer, alkal-

mi konty
Egész nap hívható vagyok!

Vinczéné Braun Szandra
06-70-623-4449

Házhoz hívás: Hétfôtôl péntekig:
08–21 óráig

Szombaton: 8–17 óráig

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt. Nyomás: Reprota Kft.
Megjelenik: kéthavonta, 1300 példányban.

Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.

ZÖLD SÉG-GYÜ MÖLCS BOLT
NNaa  ppoonn  ttaa  ffrriissss  áárruu!!

AA  PPiill iissbboorroossjjeennôô,,   BBuu  ddaaii   úútt   5566..   sszz ..   aallaatt   tt ii   PPooss  ttáávvaall   sszzeemmbbeenn
NNyyiittvvaa::   0077––1177  óórrááiigg  ••  VVaassáárrnnaapp,,   hhéétt ffôônn  zzáárrvvaa!!

TTeelleeffoonn::   0066--2266--333366--339977
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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

PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

Általános élelmiszerek, zöldség-
gyümölcs, vegyi áru, stb.
Naponta friss pékáru! 

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

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

Aczél Ferenc (Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

Építés-felújítás
– generál kivitelezés
Vállaljuk lakások, házak 

teljes felújítását!
(Gipszkarton, festés,

burkolás, villanyszerelés,
külsô szigetelés (dryvi-
tozást), kômûvesmunkát!

Kerítések, támfalak
készítését!

A hirdetés felmutatása
esetén 10% kedvezmény!

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

pfeifferbaubt@gmail.com

Egyedi, különleges kerti pavilon

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
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