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TELEPÜLÉSKÉPI  
ARCULATI 

   kézikönyv

Egy  évvel  ezelőtt  kormányrendelet  kötelezte  valamennyi  
magyarországi  települést  arra,  hogy  Településképi  Arcu-
lati  Kézikönyvet  készíttessen.  Első  hallásra  ez  a  feladat  a  
lakosság számára kissé unalmas, szokványos közigazgatási 
tevékenységnek tűnik. Pedig nem az! A szűken vett felada-
ton túl sokkal több és sokkal fontosabb kérdések megvála-
szolására ad a TAK létrehozása lehetőséget. Alkalmat kínál 
arra, hogy számba vegyünk településünk elsősorban em-
ber  alkotta  építészeti  értékeit,  lényegében múltunk örök-
ségét, de emellett valamennyi olyan jellemzőt, mely a falu 
látványát, vizuális megjelenését ma jellemzi és a szándékok 
szerint később meghatározza.

Pár szót a munka előzményeiről. Az építész szakma vi-
lágszerte törekszik rá, hogy működésének alapelvei, céljai, 
módszertana  jogszerű  keretek  között,  sőt  a  legmagasabb  
jogalkotó  megerősítésével  történjen.  Ez  csupán  néhány  
igen  fejlett  országban  (Finnország,  Dánia,  Svédország,  
Hollandia) beteljesült vágy, ahol az országok parlamentjei 
által  ratifikált  nemzeti  építészeti  charta,  irányelv  létezik,  
jogszabályba rögzítve.  Ezen irányelvek az  építészet  társa-
dalmi szerepét, célját fogalmazzák meg. Nem hétköznapi, 
csip-csup  kérdésekről  van  szó,  hiszen  az  építészet,  mint  
a  társadalom  ruhája,  elsődlegesen  árulkodik  egy  nemzet  
szervezettségének fokáról, magáról láttatni kívánt értékei-
ről, kulturális irányultságáról, összességében: önazonossá-
gának jellemzőiről. Építeni tehát – e charták szellemében 
– nem elsősorban beton megatonnák és téglák szervezett 

egymásra hordása,  hanem egy közösség,  az ország állítá-
sa arról, hogy mit gondol magáról, mit gondol a jelenéről 
és a jövőjéről.  Maga a tény, hogy ezek az országok egy, a  
létezésük  fizikai  és  esztétikai  kereteit  meghatározó  szak-
ma alapelveit a törvényalkotás módszerével a társadalom 
egésze számára alapelvvé teszik, jelzi, hogy ez a módszeres 
gondolkozás  igen  magas  színvonalon,  sokrétegűen  és  jól  
körülhatárolt szakmai keretek között zajlik. Demokrácia és 
meritkorácia – a népfelség és a tudás/szekértelem tisztelet-
bevételének alapelvei élnek harmóniában. 

Valami  hasonlóval  kísérletezik  most  a  magyar  kor-
mány is, noha az építészeti irányelvek megszületésére tö-
rekvő építész-szakmaiajánlásokat az eltelt közel harminc 
évben valamennyi kormány eddig fiókba süllyesztette. A 
mostani terv, a TAK azonban az irányelvek közül egy fon-
tos kérdéskört rendezni igyekszik: az egyes településeken 
elvégzendő önismereti munkára tesz kezdeményezést. 

Pilisborosjenőn  is  hosszas  kutatás,  vizsgálódás,  elem-
zés, a föllelhető megmaradt építészeti értékek számbavéte-
le történt meg. Soha ilyen alapos analízis a falu értékeivel 
kapcsolatban korábban nem született.  Ha olyan települé-
sekkel,  mint  mondjuk  Tihany,  vagy  Hollókő  hasonlítjuk  
össze Pilisborosjenőt,  melyek építészeti  karaktere mindig 
is  szembeszökő volt,  akkor érthető meg miféle  újítást  je-
lent a TAK most a számunkra. A példában idézett telepü-
lések esetében néhány motívum (apátság, belső tó melletti 
halászházak,  barlanglakások,  a  falu  főutcájának  egységes  
összképe, etc.) régóta ismert jellemzők. Nálunk korábban 
ilyesmik  nemigen  voltak  alkalmazásban.  Ha  régi  korok  
képeslapjai, könyvillusztrációi között kutatunk, akkor sem 
tapasztalni, hogy a településkép arculatát egy-két markáns 
motívum  az  említettekhez  hasonló  mértékben  határozta  
volna meg. Mostantól e hiány kitöltésének tudatos munká-
ja zajlik. A TAK létrejötte nyomán tisztább képet nyerünk 
arról, melyek azok a falunka jellemző sajátos vagy egyedi 
vonások, melyekkel képeken keresztül is hitelesen jelenít-
hetők meg Pilisborosjenő létező értékei.

A  létező  értékek  számbavétele  pedig  azért  fontos,  
hogy megszabhassuk a későbbi építések, térkialakítások, 
táji  rendezések  szempontjait.  Előre  értelmes,  rendszer-
beszedett  követelményeket  fogalmazhassunk meg,  hogy 
falunk fölismert értékeinek vonalán továbbhaladva az el-
következő  évtizedekben,  immáron  a  tudatosságnak  egy  
magasabb fokán, a mainál szebb, egységesebb település-
képünk alakulhasson ki.

 Miért  kell  mindez?  A TAK ki  nem mondott,  de  vi-
lágos  üzenete:  az  egységes,  rendezett  településkép  érté-
kesebb életkörnyezetet teremt.  Az egységes és rendezett  

faluképi megjelenés sokféle összetevőből áll.  Nemcsak a 
főutca képéből, de jó néhány olyan apró vándormotívum 
ismétlődő megjelenéséből is, melyeket korábbi nemzedé-
kek tagjai  lestek el  egymástól.  Ezek vándorlása,  fejleszt-
getése  hozott  létre  egy  parányi  helyi  civilizációt,  valami  
mást,  mint  máshol,  valami  olyat,  amitől  Pilisborosjenő  
egyedi  és  megismételhetetlen.  Öntudatos  falulakókként  
nekünk  ezeket  az  egyediségeket  megőrizve,  továbbví-
ve  kell  helyben  élnünk,  működnünk,  a  környezetünket  
szépítenünk. Ezt a munkát szolgálja a TAK mint értékek 
gyűjteménye és ajánlások, ötletek tárháza. 

Megjegyzendő azonban hogy a TAK nem egy zárt és 
befejezett dokumentum. Időről időre mód lesz annak fe-
lülvizsgálatára, kiegészítésére. Ha a faluban értékes meg-
oldások születnek, melyeket érdemes a rögzített és meg-
nevezett hagyomány rendszerében beültetni, akkor erre a 
későbbiekben is mód lesz. 

Mindezek alapján fontos  lenne,  hogy a  falu  lakói  is-
merkedjenek a TAK értékszempontjaival,  képanyagával,  
gondolják  át  maguk  is  a  minőségi  életkörnyezetről,  az  
építészeti  értékek  örökségéről  kialakult  elképzeléseiket.  
A TAK ugyanis akkor tölti majd be a feladatát, ha annak 
tartalma, céljai segítik a falu lakóinak jövőbevetített gon-
dolkozását.

Bojár Iván András  
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Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal az alábbi napokon lesz zárva, illetve az 
alábbi napokon dolgozik megváltozott munkarendben 2018-ban:

2018. március 10. szombat, áthelyezett munkanap – március 16. péntek pihenőnap
2018. április 21. szombat, áthelyezett munkanap – április 30. hétfő pihenőnap
2018. október 13. szombat, áthelyezett munkanap – október 22. hétfő pihenőnap
2018. november 10., szombat, áthelyezett munkanap – november 2. péntek pihenőnap
2018. december 1. szombat, áthelyezett munkanap – december 24. hétfő pihenőnap
2018. december 15. szombat, áthelyezett munkanap – december 31. hétfő pihenőnap

Igazgatási szünet 2018-ban 2018. augusztus 6. napjától 2018. augusztus 17. napjáig
és 2018. december 24–31. napjáig lesz!

Megértésüket, türelmüket köszönjük!

Pilisborosjenő, 2018. január 15. dr. Szabó József Zoltán 
 jegyző  

ÖNKORMÁNYZATI 
hírek
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GERJESZTETT NEGATÍV  
  HANGULAT VAGY MUNKA? 
KÜLLER JÁNOS POLGÁRMESTER  
  KÉRDÉSEI ÉS KÉRÉSEI
Községünkben  egyes  magukat  bizonyára  komoly  és  
elhivatott  községvédőknek tartó személyek 2018.  ja-
nuár  08-án  ismét  településünket  ragacsos  plakátok-
kal elcsúfító akcióval és hangulatkeltéssel igyekeztek 
személyemet, valamint szülőfalum, Pilisborosjenőért 
végzett tevékenységemet negatív színben feltűntetni!

A történteket sajnálatosnak tartom, azonban a de-
mokrácia jegyében a szánalmas, gyerekes, ostoba vé-
leménynyilvánításhoz mindenkinek joga van. 

Ismét a község ellenségének, és a település tönk-
retevőjének  vagyok  bemutatva,  akit  mások  irányí-
tanak.  Akik  ismernek,  azok  tudják,  mások  számára  
pedig kijelentem, nem vagyok irányítható, és minden, 
amit  tettem  vagy  teszek  azt  Pilisborosjenő  fejlődése  
érdekében teszem. Szerintem, pont azokat a szemé-
lyeket irányítja, mozgatja valaki a háttérből, akinek, 
vagy  akiknek  sunyi-mutyi  politikai  és  gazdasági  
szándéka van a településen.

A HÉSZ után most a települési arculati kézikönyv 
tervezetét próbálták úgy beállítani, mintha annak léte 
egy ördögtől való gondolat, és nem a település jövő-
beni  arculatát  meghatározó jogszabályi  kötelezettsé-
gen alapuló munka anyag volna.

Jómagam  is  arra  kértem  mindenkit,  hogy  nézze  
meg a honlapon a tervezetet,  és jöjjön el a lakossági 
fórumra, valamint tegyen a véleményezési lap kitölté-
sével javaslatot a tervezettel összefüggésben, ameny-
nyiben  a  TAK  tervezetének  valamely  elemén  tud  és  
szeretne javítani.

Semmi sem volt, semmi sincs eldöntve, a terveze-
tet  szakemberek  készítették,  és  elsődleges  célja  a  fa-
lusias jelleg megtartása, és településünk egységesebb 
kinézetének  biztosíthatósága.  Amennyiben  e  céllal  
nem ért egyet, úgy ítéljen el nyugodtan, amennyiben 
viszont igen, úgy segítse munkánkat.

Én,  mint  már  többször  hangsúlyoztam  dolgozni,  
és érdemi munkát szeretnék végezni, nem pedig foly-
ton beteges, rögeszmés kitalációkra reagálni. 

Rengeteg feladat és lehetőség van, amit a komfort-
érzetünk megteremtése érdekében tenni lehetne a te-
lepülésen. Azon személyek,  akik idejük és energiájuk  

jelentős részét a negatív és mindent tönkretevő, rögesz-
més  elméleteik  megalkotására  fordítanak  (amikhez  
görcsösen ragaszkodnak), azok nem a település érde-
keit  szolgálják.  Javaslom, hogy amennyiben még ide-
jük és energiájuk engedi, azt inkább érdemi tettekkel, 
pl.:  saját  lakókörzetük  szépítésével,  karbantartásával,  
tisztításával,  virágosítással,  vagy  egyes  közösségi  te-
rületek rendbetételének felajánlásával, és elvégzésével, 
sokkal hasznosabban és mindannyiunk számára meg-
elégedettséggel töltsék el.

Kérdéseim Önökhöz, Tisztelt lakostársaim:
 Önök  szeretnének  egy  kettészakadt,  ellentétekkel  

teli és negatív hangulatú településen élni?
 Önök szerint sem szükséges a település arculatának 

meghatározása annak érdekében, hogy a település-
képünk rendezett lehessen?

 Ön  szerint  mennyire  tesz  jót  a  településünknek,  
hogy  a  polgármester  személyét  egyes  „vendéglá-
tók” már egy nagyobb online újságban is megpró-
bálják országosan is befeketíteni?

 Önök szerint az ilyen jellegű akciók segítik,  vagy 
hátráltatják a munkát?

 Önök ilyen akciókat, vagy további érdemi munkát 
látnának szívesebben Pilisborosjenő érdekében?
Bízom benne, hogy sokan átlátják a helyzetet, és a fel-

tett kérdéseken elgondolkodva, támogatni fognak mun-
kánk további  végzésben,  és  a  nyugodt  falusias  hangulat  
megtartásban.

A lelkes plakátozóknak pedig csak annyit üzenek:
Bort inni és vizet prédikálni még attól sem elfo-

gadható, aki a misére FIÁKkerrel érkezik.
Lehet aktívan is cselekedni Pilisborosjenő fejlő-

dése érdekében.
Épülni pedig csak az tud, amit építenek is, nem 

pedig az, amit folyton átterveznek vagy érdemben 
akadályoznak!

Pilisborosjenő, 2018. január 15.

Küller János 
polgármester

SPORTPÁLYA 
 
Részletes információ arról, 
hogy eddig mi történt 
a műfüves focipálya ügyében
A választásokat követő évben, 2015-
ben, a szabadtéri mozgás és sportolás 
lehetőségeinek  megteremtése  érde-
kében egyik kiemelt célunkként Ön-
kormányzatunk pályázott egy műfü-
ves futsal pálya kiépítésére, melynek 
a  pályázat  keretein  belül  elnyerhető  
összege bruttó 32 M Ft.  volt.  Sajnos 
a pályázatunk nem nyert támogatást.

Ezt  követően  2016-ban  csök-
kentett  tartalommal  újra  beadtuk  
pályázatunkat 20 M Ft keretösszeg-
gel. Ez a pályázatunk sem részesült 
támogatásban

Párhuzamosan  több  ajánlatot  
kértünk  be  műfüves  pálya  kialakí-
tására.  Az  ajánlatok  28M  Ft–64  M 
Ft között érkeztek be.

Látható  volt:  ilyen  nagyságren-
dű  fejlesztést  önerőből  a  település  
nem képes finanszírozni. Ezért fel-
merült, hogy ne egy műfüves pálya 
megépítésén,  hanem  egy  lényege-
sen  kevesebb  költségből  megvaló-
sítható  hagyományos  füves  pálya  
kialakításával foglalkozzunk. 

Ezt a területet egyébként a telepü-
lés lakói hosszú évtizedek óta, mond-
hatni  évszázadon  keresztül  hason-
ló  szabadidős  sportokra  használta.  
Sőt,  az  iskolai  testnevelés  színhelye  
volt.  A terület  kitűzése és szintezése 
után jól látszott, hogy tereprendezés 
nélkül  lehetetlen  a  kívánalmaknak  
megfelelő  pályát  kiépíteni.  Ennek  a  
munkának láttunk neki és egy füves 
pálya kialakítása érdekében kezdtük 
meg az előkészítést 2016 év derekán. 

Majd 2017 márciusában megkere-
sett a helyi futball szakosztály vezetője, 
hogy lehetőségünk van használt, de jó 
állapotú  műfű  megszerzésére,  csak  a  
szállítási  és  az  ezzel  kapcsolatos  költ-
ségek terhelik az Önkormányzatunkat. 
Ezen kívül a pálya kialakításával kap-
csolatosan  vállalták,  hogy  részt  vesz-
nek szabadidejükben a pálya végleges  
kialakításban. A munka elindulása ér-
dekében 2,5 millió forint keretösszeget 
állapított  meg  az  Önkormányzat.  Eb-
ből  az  összegből  2017-évben  2,3  mil-
lió  forintot  használtunk  fel.  570  ezer  
Forint  szállításra,  rakodásra,  mozga-
tás költségére, 1 millió 730 ezer forint 
pedig a pálya alapjának elkészítéséhez 

szükséges  anyagok  (növénytámfal,  
kü lön böző szemcseméretű murva be-
szerzésére) lett fordítva. 

A  gépi  munkálatokat  jelentős  
részét Trunk Zsolt helyi vállalkozó 
és  emberei  valamint  Zeke  Zoltán  
ürömi  vállalkozó  és  emberei  vé-
gezték.  Külön  köszönet  érte,  hogy  
ezen  munkálatokat  fizetség  nélkül  
a  település  érdekében  önzetlenül  
tették.  Mindenképpen  meg  kell  
köszönni  ifj  Selmeczi  Tamásnak,  
szüleinek  és  lelkes  segítőinek  azt  
a  rengeteg  munkát,  amivel  eddig  
eljutottunk,  valamint  a  Jenői  Faló  
üzemeltetőjének, Tóth Lászlónak a 
támogatását, aki a munkálatok so-
rán a segítők ellátásáról gondosko-
dott saját költségén. 

Az ilyen és ehhez hasonló összefo-
gás méltó példája lehetne annak a mód-
nak, ahogy mi a falu lakói közösen javí-
tunk  életünk  körülményein.  Köszönet  
mindenkinek, aki részt vett és részt vesz 
ebben a munkában. De sajnos most is  
vannak,  akik  a  fotelből  mondják  el  a  
kint dolgozóknak hogyan és miért kel-
lett (volna) jól csinálni a dolgukat. 

(Folytatás a 6. oldalon)

ÖNKORMÁNYZATI 
hírek

A sportpálya (kezdeti munkálatok)
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A  valóban  cselekvők  számára  
természetesen  érthetetlen  az  a  ne-
gatív kritikai hozzáállás, ami a pálya 
építési  folyamatát  ürügyül  használ-
va ismét megfogalmazódik. Ugyan-

ezek  számára  jó  volt  a  pálya,  úgy  
ahogy  évszázadok  óta  működött,  
most  miután  formálódik  és  kiala-
kul  valami  értékesebb,  szebb,  ők az 
ismert  és  unalomig  megszokott  tü-

relmetlenségükkel,  elégedetlenség-
gel illetik a valóban cselekvők tevé-
kenységét.

Legutóbb  a  pályával  szemközti  
területen lévő, még fel nem használt 
műfű  elszállításnak  hiányát  rótták  a  
szemünkre,  amelyet  nem  a  tétlen-
ség vagy az akarat hiánya miatt nem 
szállítottunk el onnan, hanem azért,  
mert a befejező munkálatokhoz arra 
még szükségünk van. Amint a pálya 
elkészül,  természetesen  az  Önkor-
mányzat  a  maradék  műfüvet  elszál-
lítja, és a területet rendezi.

A pálya  kiépítése  idén lezárul.  A 
végleges kialakításig azonban nagyon 
sok  még  a  tennivaló  (körbekerítés,  
magasító  hálók  elhelyezése,  padok  
kihelyezése szükséges sporteszközök 
kapuháló kiskapuk beszerzése stb.).

A  befejezésig  megértésüket,  tü-
relmüket  és  pozitív  hozzáállásukat  
előre is köszönjük!

Küller János 
polgármester

Pilisborosjenő Önkormányzata

Tisztelt Ingatlanhasználók!
A Zöld Bicske Nonprofit Kft. a 2018. január 1-jétől meg-
növekedett közszolgáltatási területet csak a szentendrei 
átrakóállomás  közbeiktatásával  tudja  ellátni.  A  pilisvö-
rösvári  átrakóállomás  évekkel  ezelőtti  megszüntetése  
óta minden járművünket Bicskén kényszerülünk üríteni. 
Ehhez minden forduló alkalmával kétszer végigmennek 
a ürömi körforgalom és Piliscsaba között az ország leg-
forgalmasabb  kétszámjegyű  útján,  majd  a  szinte  egy-
beépült  Tinnye,  Perbál,  Tök,  Zsámbék  településeken.  
A szállítás fordulónként kb. 3–3,5 órát vesz igénybe. A 
szentendrei átrakóállomás használatával a szállítási idő 
kb. fél órára rövidül és az így megtakarított időben már a 
következő gyűjtést végezhetjük. A szentendrei átrakóál-
lomás üzemeltetésére jogot  szerzett  konzorcium veze-
tője, az NHSZ Vértes Vidéke Nonprofit Kft. tegnap esti 
ígérete alapján január 12-én reggeltől fogadják a hulla-
dékot.  Társaságunknak  ettől  az  időponttól  csaknem  a  
duplájára nő a gyűjtési kapacitása, ezért napokon belül 
pótolni tudjuk az elmaradt szállításokat, és remélhetőleg 
a későbbiekben minden hulladékot el tudunk szállítani a 
hulladéknaptárban meghirdetett időpontban. 

Köszönjük a türelmüket.
Teszár Tamás ügyvezető

Zöld Bicske Nonprofit Kft.

FONTOSABB DÖNTÉSEK  
 A DECEMBER 14-EI KÉPVISELŐ  
 TESTÜLETI ÜLÉSRŐL
Módosították  a  szociális  rendeletet,  mely  alapján  több  rá-
szoruló juthat a költségvetés keretei között támogatáshoz a 
későbbiekben, valamint döntöttek a 70 év felettiek Karácso-
nyi támogatásnak bevezetésről. ez utóbbi Erzsébet utalvány 
formájában fog kifizetésre kerülni, 5000 forint összegben.

A Képviselő-testület döntést hozott egy új Pilisvörös-
vári  rendőrőrs  építésének  támogatásra  vonatkozóan.  A  
Pilisi KÖTET települései az új rendőrőrs építéshez lakos-
ságszám arányosan összesen 30 millió forintot biztosíta-
nának, amely Pilisborosjenő vonatkozásban 2–2,5 millió 
forintot fog jelenteni.

Döntöttek a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munka-
rendjéről is, amelyet külön hirdetményben olvashatnak, 
a Hivatal hirdetőtábláján és az Önkormányzat honlapján 
is megtekinthetnek.

Új  szerződést  kötöttek  a  Zöld  Bicske  Kft.-vel  a  hulla-
dékgazdálkodási feladatok ellátására vonatkozóan 2018. és 
2019. évekre, így a korábbi hulladékszállítási időpontok, és 
az ügyintézés módja a korábbiakhoz képest nem változik. 
A Zöld Bicske Kft. a környéken számos más településen is 
ellátja  ezen feladatokat,  így  a  döntésnek alapvetően szol-
gáltatói kör korlátozottsága és előbbi szempont volt az oka.

A  „Vis  major  támogatásból”  megvalósítandó  útfel-
újításokhoz szükséges tervezői feladatokra vonatkozóan 
lefolytatott beszerzési eljárás nyerteséről is döntés szüle-
tett, így a munka érdemi része 2018-ban megindulhat és 
az Önkormányzat szándéka szerint be is fejeződik majd.

Az  iskola  átköltözésével  összefüggésben  módosítot-
ták  az  Érdi  Tankerülettel  kötött  vagyonkezelési  szerző-
dést,  mely  alapján  az  „AURA”  épülete  a  Tankerület  va-
gyonkezelésbe  kerül,  a  szükséges  felújítási  munkálatok  
elvégezhetősége  érdekében.  Az  iskola  a  tervek  szerint  a  
2018/2019-es nevelési évet már itt kezdené.

A  közösségi  tyúktartás  megvalósíthatóságára  vonat-
kozó lakossági kezdeményezésre a SZEDMÁK ház feletti 
Önkormányzati  terület  hasznosításra  vonatkozó  verse-
nyeztetési eljárás kiírásról is döntés született. A Képvise-
lő-testület a versenyeztetés kiírástól jogszabályi kötöttség 
miatt nem tudott eltekinteni, azonban az ügyet támogat-
ták, azzal a feltétellel, hogy az eljáráson induljanak a kez-
deményezők, és a szomszédok hozzájáruló nyilatkozatait 
szerezzék be.

A  legnagyobb  lakossági  érdeklődésre  számító  napi-
rend keretén belül, rövidebb, de érdemi vita után döntöt-
tek a  települési  arculati  kézikönyv valamint  a  település-
képi rendelet véleményezésre bocsátásáról. Az elfogadott 
dokumentumok  még  csak  véleményezendő  tervezetek,  
így  annak formálása  a  lakossági  vélemények alapján le-
hetséges. A két témával összefüggésben 2018. január 10-
én, valamint kérés alapján külön a rendeletre vonatkozó-
an 2018. január 17-én lakossági fórumot is tartottak. Az 
arculati kézikönyvben az építési tevékenység, az építmé-
nyek vizuális megjelenésre vonatkozó ajánlások kerülnek 
rögzítésre, míg a rendelet arra szorosan épülve a konkrét 
szabályokat  és  eljárásrendet  tartalmazza.  Így  tehát  a  fa-
lukép  szempontjából  kiemelt  jelentőséggel  bírhat  majd  
a  jövőben,  alkalmazásukkal  és  a  rendelt  megalkotásával  
egy szabályozottabb településkép, és rendezettebb építé-
szeti tevékenység várható. Az új szabályok a már meglévő 
építményeket értelemszerűen nem érintik.

A kézikönyv és a rendelet tervezete az Önkormányzat 
honlapján elérhető, valamint a Hivatal Ügyfélszolgálatán 
is be lehet abba tekinteni.

Újra biztonságos 
a zebra

A Bécsi úti településrészen 
a  zebra  melletti  közvilágí-
tás egy korábbi tűzeset mi-
att  hosszú  ideig  nem  mű-

ködött. Örömmel értesítjük a lakosokat, hogy 
az Önkormányzat kérésére az ELMÜ a hibát 
kijavította, így újra teljes megvilágítás mellett, 
biztonságosan lehet átkelni a zebrán.
 

 Wéel

A sportpálya „madártávlatból” (jelenlegi állapot)

FIGYELEM!
Kedves dolgozó  

és dolgozni akaró nyugdíjasok! 

Engedjétek meg, hogy jogszabály módosításból 
adódó kedvező lehetőségre hívjam fel  

a figyelmeteket!

A közhasznú nyugdíjas szövetkezeten keresztül 
történő munkavállalás kedvező adó  

és járulékfizetési kötelezettséggel jár minden 
nyugellátásban részesülő,dolgozni akaró  

nyugdíjas társamnak.

Éljetek ezzel, keressetek meg közvetlenül, 
használjuk ki ezt a kedvező lehetőséget!

Tartsunk össze, mi nyugdíjasok!

Telefon: +36 (20) 274-1336 
e-mail: tapancs1955@vipmail.hu 

 
 Komlós Tiborné



Pályázati és saját források  
felhasználásával újult meg több utca 
Pilisborosjenőn 2016-ban és 2017-ben 

Az utak építésekor, a régi útfelület kiemelése után, minőségi 
útalapot készítettek a kivitelező cég szakemberei. Az utakat 
szegélykövekkel határolták és megfelelő vízelvezetést készí-
tettek.  Végül térburkoló anyagot fektettek az útfelületre.  A  
felújítás  során  új,  egységes  járdák,  autóbejárók  is  épültek,  
melyeket színes, téglautánzatú burkolóanyaggal raktak le.

Fenti  leírtaknak megfelelően az  alábbi  utcák épültek 
újjá 2017-ben falunkban: 

Patak utca, Ezüsthegyi út alsó része – és a Fenyő tér, 
Vár utca, Erdő utca, Rózsa utca, Templom utca és a Pa-
tak utca felső, eddig murvás szakasza

A Kevélyhegyi út elején, egy 50 méteres szakaszon új 
aszfaltréteg került lefektetésre.

Pilisborosjenő belső területén és a Bécsi úti faluré-
szen  lévő  sok,  murvás  utca  újult  meg  2017  nyarának  
végén.  Ezt  a  felújítást  a  Terramix-nek  nevezett  tech-
nológiával  egy  osztrák  cég  végezte  el.  Ezzel  a  folya-
mattal tulajdonképpen autópálya minőségű útalap lett 
elkészítve ezekben az utcákban, melyre a közeljövőben 
már  kisebb  költséggel  lehet  aszfalt  kopóréteget,  vagy  
valamilyen  térburkoló  anyagot  fektetni.  Ugyan  fedő  
réteg nélkül is hosszú évekig megmaradhat ezen utcák 
por  és  kátyúmentes  állapota,  mivel  a  technológiának  
köszönhetően az út nem fagy fel és azt idő múlásával, 
mint  a  beton,  erősödik,  de  az  önkormányzatnak  az  a  
szándéka, hogy ezek az utcák is minél hamarabb kap-

janak  fedőréteget.  Tavasszal  várható  a  felújított  utcák 
útfelületének „gépi lehúzása” a tél okozta sárfelhordás 
megszüntetésére.

A 2017-ben,  Terramix technológiával  felújított  pi-
lisborosjenői murvás utak:
Belső falu:

 Bajcsy,  Bem,  Olga,  Bánya,  Mária,  Vincellér,  Stein-
heim,  Kőfaragó,  Kőfuvaros,  Panoráma,  Szőlő  ut-
cák, Szilva köz, Szellő köz, Fürdőköz, 

Bécsi úti település rész:
 Panoráma út, Kavics utca, Hegyalja út és néhány ki-

sebb köz
Természetesen, mindezek mellett, tavaly is voltak na-

gyobb kátyúzási munkálatok Pilisborosjenőn. 
Sokan panaszkodnak olyan hibákra is, mely utak sajnos 

nem a pilisborosjenői önkormányzat kezelésében vannak. 
Ezek a Fő út a Kossuth tértől Ürömig, a Budai út és a „régi 
Budai” út egészen Ürömig. Az önkormányzat folyamato-
san keresi a közútkezelő illetékeseit ez ügyben. Forgalom-
számlálást is végeztek a szakemberek a régi úton. Szerintük 
a forgalom nagysága nem indokolja az út felújítását…

A  2017  tavaszvégi-nyár  eleji  viharok  okozta  károk  
enyhítésére  megkaptuk  az  állam  vis  major  keretéből  a  
megítélt  forrást.  Így  2018-tavaszán  végre  megkezdőd-
het  az  eddig  sokaknak  kellemetlenséget  okozó  úthibák,  
egyéb rongálódott műtárgyak helyreállítása.

2018-ban, az időjárás jobbrafordulásakor folytatódhat 
a megkezdett nagy volumenű útépítési program Pilisbo-
rosjenőn. 

Windisch László

PILISBOROSJENŐI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL 
2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. 
Tel.: +36 (26) 336-028 • Fax: +36 (26) 336-313 • Mail: hivatal@pilisborosjeno.hu

ÖNKORMÁNYZATI 
hírek
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Emlékeztetőül 
ÚTÉPÍTÉS, ÚTFELÚJÍTÁSI  
 MUNKÁK PILISBOROSJENŐN 
2016–2017

ÖNKORMÁNYZATI 
hírek

Vár utca

Az Ezüsthegyi út alsó szakasza, Fenyő tér          A Szent Vid Templom (Előtérben az új járda és úttest)

   A Patak utca                  Erdő utca

Kevélyhegyi út megújult szakasza

A Vincellér utca Terramix-es felújítása. (Mint látható, a folyamat részeként egy vastag, cementet és kötőanyagot tartalmazó  
réteget „darál” be az egyik gép az útfelületbe, melyet vízzel permeteztek be, majd hengerelték és marták a felületet.)



November  utolsó  hetében  rendeztük  meg  az  Európai  Hulla-
dékcsökkentési Hetet. 

Ezzel is próbáltuk felhívni a gyermekek figyelmét a hul-
ladék  keletkezés  megelőzésének,  a  keletkezett  mennyiség  
csökkentésének,  az  anyagok  újrahasznosításának  fontos-
ságára.  Barkácsolásainkkal  újra  értéket  kaptak  a  korábban  
már  kidobásra  ítélt  anyagok.  A  hét  zárásaként  bolhapiacot  
rendeztünk,  ahol  a  gyermekek  már  megunt  játékai  új  gaz-
dára találhattak. 

Óvodásainkhoz  idén  is  ellátogatott  a  Mikulás.  Lóháton  
érkezett  a  Kálváriához,  ahol  a  gyerekek  nagy  izgalommal  és  

énekszóval várták. Minden csoport külön is énekelt vagy ver-
selt  neki  németül  vagy  magyarul.  A  Mikulás  átadta  a  gyer-
mekeknek  hozott  csomagokat,  melyben  csokit,  narancsot  és  
mogyorót találtak az örömittas lurkók. De ő sem távozott üres 
kézzel, mert minden csoport rajzokat tartalmazó könyvet adott 
át neki.

A  csomagosztás  után  dallal  és  integetéssel  búcsúztunk,  
majd a jó öreg piros ruhás – fehér lova hátán – ellovagolt. Re-
méljük, jövőre újra eljön!

A  karácsonyi  készülődés  is  örömmel  és  várakozással  volt  
teli. Az adventi időszakban minden nap megajándékoztak va-
lakit az adventi angyalkák kis meglepetéscsomaggal, aminek a 
gyerkőcök nagyon örültek. Csillagszóró gyújtás és adventi dal 
éneklése, na meg az adventi koszorú gyertyáinak meggyújtása 
mellett kis dobozból húztuk ki a megajándékozottak jelét. 

Advent utolsó hetében ismét vásárt tartottunk, ahol a szülők által 
készített különleges tárgyakat, valamint a finom süteményeket árul-
ták óvodásaink. Ezúton is köszönjük a szülők segítő támogatását.

(Jövőre mézeskalács sütő versenyt hirdetünk két kategóriá-
ban. Az egyik az íz, a másik a forma.) 

Közben készültünk  a  karácsonyi  ajándékokkal  és  kis  mű-
sorral a szülőknek, amit az ünnepségen előadtunk – igazi meg-
hitt hangulatot varázsolva ezzel. 

A csoportok közösen is megünnepelték a kis Jézuska szüle-
tését a felállított karácsonyfa mellett, amely alatt sok-sok szép 
új játékot találtunk.

Óvodánkban, immár negyedik alkalommal nemzetiségi pro-
jekthetet tartunk, amely alkalmával az ovisok megismerked-
hetnek  a  régi  sváb  szokásokkal,  a  régi  emberek  életmódjá-
val.  Lesz  sváb kifli  sütés,  kékfestő készítés,  nemzetiségi  tánc 
tanulás,  nemzetiségi  baba  készítés,  Ulmer  Schachtel  (ulmi  
dereglye)  formázás,  „schnurrozás”  játék  megitanulása,  a  pi-
lisborosjenői  címer  elkészítése,  nemzetiségi  házak  készítése,  
egészalakos  nemzetiségi  népviselet  megfestése.  Hétfőn  ellá-
togathatunk  a  tájházba,  ahol  Perlinger  Györgyi  néni  mesél  
majd  nekünk  a  svábok  életéről  és  megmutatja  nekünk  az  ő  
használati tárgyaikat.

Óvodánk mind az öt csoportja február 2-án, a Medve Nap 
alkalmából ellátogat a Veresegyházi Medveparkba. Megfigyel-
jük,  hogy  meglátják-e  a  mackók  a  barlangból  kibújva  az  ár-
nyékukat, vagy nem. Viszünk mézet is, hogy megetessük őket, 

valamint a park dolgozói különféle programokkal készülnek az 
azon a napon hozzájuk látogatóknak. Terveink között szerepel 
a  szokásos  medve  kiállítás  megrendezése  is,  melynek  idén  is  
lesz „meglepetés vendége”. A két épület meglátogatja majd egy-
más kiállítását.

A telet idén is elbúcsúztatjuk egy vidám farsangi délelőttel. 
Lesz itt a színes jelmezeken kívül mindenféle vicces vetélkedő 
és ügyességi feladat, zene, tánc és finomságok, ebédre pedig az 
elmaradhatatlan farsangi fánk, amit a gyerekek mindig nagyon 
várnak. 

Ezután  reméljük,  hamar  megérkezik  majd  a  tavasz,  hogy  
minél több időt tölthessünk el a madárcsicsergős napsütésben, 
kint a szabadban!

 Jászovics Katalin 
a Süni csoport óvodapedagógusa

ÓVODAI 
hírek

ÓVODAI 
hírek
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EZ TÖRTÉNT AZ ÓVODÁBAN...

Következő programjaink



A Kis karácsony és a Csendes éj című da-
lokat a hegedű és ütő kamara szólaltatta meg 
majd  Két  tradicionális  karácsonyi  dal  hang-
zott fel furulya, ütő, zongora és basszus gitár  
előadásában. Az egyéni műsorszámok magas 
színvonalukkal elkápráztatták a hallgatóságot. 
A  kamarakórus  angyali  hangzásával  a  kará-
csonyi hangulatot fokozta. Hallhattuk a Csen-
des éjt zongora négykezessel, Carcassi műveit 
gitár,  Telemann  műveit  gitáron  és  fuvolán,  
Ennio  Morricone  filmzenéjét  hegedű,  cselló,  
klarinét és zongora előadásában.

A  koncert  zárószáma  meglepetésül  
szolgált  mindenkinek,  mert  az  iskola  ta-
nárainak  kórusa  egy  afrikai  tradicionális  
énekekkel  ajándékozta  meg  a  szülőket,  a  
hozzátartozókat és a diákokat.

Karácsonyi közös 
éneklés

Az  adventet  már  11  éve  egy  közös  kará-
csonyi  koncerttel  zárja  az  iskola  közössége.  
Minden osztály készül egy karácsonyi dallal, 
amit hangszeres kísérettel mutat be. A közös 
éneklés hatása felülmúlhatatlan. Ez, azon pil-
lanatok egyike, amelyre sok-sok év múlva is 
emlékezni fog a legtöbb diák. Eddig az aulá-
ban szólt az énekszó, de idén már nem fért  
be  a  13  osztály,  ezért  a  művelődési  házban  
került sor a koncert megrendezésére. 

Érzékenyítő órák

Iskolánkban lassan 2 és fél tartunk kutyás ér-
zékenyítő  órákat,  amelynek  pozitív  hatásait  
egyre több kisgyermeken tapasztaljuk. Mind-
ezt a TETRA 2002 Csapatának köszönhetjük, 
akik  Molly,  Bonzó  és  Heidi  kutyával  ingyen  
járnak hozzánk, a gyerekek legnagyobb örö-
mére.  Jelenleg  3-4  osztály  vesz  részt  aktívan  
a  programban,  de  reméljük hamarosan saját  
„iskolakutyával”  is  bővül  a  négylábú  segítők  
köre, és még több lurkó élvezheti a négylábú-
ak szeretetét, hiszen ezek a gyerekek felelősen 
gondolkoznak az állatokról, figyelnek és moti-
váltak az órákon, együttműködnek a kutyával, 
és rengeteg boldogságot adnak és kapnak.        

Adomány

Az iskola nagylelkű közösségének köszön-
hetően  az  idei  karácsonykor,  a  szokásos  
adományokon felül,  az L.Ritók Nóra neve 
fémjelezte  Igazgyöngy  Alapítvány  számá-
ra is küldtünk csomagokat. 115 személyre 
szóló  ajándék  indult  útjára  a  karácsonyt  
megelőző  héten  Berettyóújfalu  felé,  ame-
lyek rászoruló gyerekek beteljesült vágyait 
juttatták  el  azokra  a  vidékekre,  ahová  rit-
kán jut az ünnep fényéből. 

Lucázás – betleheme-
zés – regölés

Karácsony  környéke  hemzseg  a  szebbnél  
szebb  népszokásoktól.  Régente  az  őszi  
nagy munkák ilyenkorra véget értek, télen 
kevesebb a dolog, több az idő… Az iskolá-
ban hagyomány, hogy amit a régiek szoká-
saiból lehet,  mentsük át a mi kompjuteri-
zált,  gépesített,  okostelefonos  világunkba!  
Ha nekik jó volt 1000 évig, még egy kicsit 
jó lehet  ezután is… Régen is,  most  is  sok 
tanulással, készüléssel járt a szokások meg-
tanulása. A 2. osztályosok hetekig írták-ta-
nulták  a  maguk költötte  jókívánságokat  a  
lucázáshoz. A 6.b osztályosok a falut járták 
a betlehemesükkel, főpróba képpen a tan-
testületet is megörvendeztették előadásuk-
kal.  A 4.  osztályosok még karácsony előtt  
kezdték megtanulni a regölést, hogy aztán 
újév  és  vízkereszt  között  kiregölhessék  a  
szerelmeseket  az  osztályokban.  Az is  szo-
kás  volt,  hogy  a  jókívánságokért  cserébe  
kapnak valamit. A lucázók gyümölcsnapot 
tarthattak  (almát,  narancsot,  mandarint,  
mogyorót kaptak),  a  regölők kerestek egy 
kis  fagyipénzt.  A betlehemesek olyan sok 
mindent  kértek  –  kolbászt,  sört,  kalácsot  
– hogy nem tudom, megkaptak-e valamit 
is  belőle.  Egyvalamivel  biztosan  gazda-
gabbak  lettek  (és  mi  is):  egy  életreszóló  
élménnyel!

  
András-napi bál

Mi  köze  Szent  András  napjának  a  hű-
tőszekrényhez?  Nem  tudják?  Pedig  itt  Pi-
lisborosjenőn minden iskolás gyerek azon-
nal  rávágná  a  választ!  Jelesül,  hogy  régen  
nem volt hűtőszekrény! Azért vágtak And-
rás  napján  disznót!  A  november  végi  hi-
degben elállt a sok hús. A tél közeledtével 
más is fontossá vált: a fonó, a juhok behaj-
tása, a pásztorok kifizetése és felfogadása a 
jövő évre. Ez utóbbit rögtön meg is kellett 
pecsételni  az  áldomással,  úgyhogy rögtön 
pásztorbált is rendeztek.

Megtartottuk mi is a magunkét, no nem 
a  pásztorok,  hanem  a  Nebuló  Alapítvány  
javára. Ott volt a falu apraja-nagyja, de leg-
inkább  az  apraja.  Minden  alsós  évfolyam  
letáncolta a magáét (csak hogy a szülőknek 
is  megmutassák,  hogyan  kell),  játszottunk  
és  kézműveskedtünk.  Amikor  a  muzsiku-
sok is rázendítettek, táncoltunk egy nagyot, 
ne csak ők fáradjanak! Amikor elfáradtunk, 
leültünk,  hogy  mesét  hallgassunk.  Meg  is  
tudtuk belőle, hogy hogyan van a fehérnép 
dolga  az  ördöggel…  Végül  meggyújtottuk  
advent első gyertyáját. Aki nem hiszi, járjon 
utána! De a legjobb az lesz, ha eljön jövőre a 
következő András-napi bálba!

 
A Nebuló Alapítvány 
beszámolója  
a 2017. évi  
tevékenységéről

Az  alapítvány  2017.  évi  bevételei  magán-
személy  utalásából,  a  civil  szervezetek  
támogatásából,  az  Iskolagála  és  az  And-
rás-napi  bál  bevételéből,  önkormányzati  
támogatásból  és  a  személyi  jövedelemadó 
1 százalékából tevődött össze. 

Az  iskola  udvarán  több  változtatást  
tudtunk  megvalósítani,  két  mászóköte-
let  helyeztünk  ki,  egy  függeszkedőt,  egy  
lábizom-erősítőt,  valamint  kicseréltük  
a  csúszdatestet.  Gumilapokkal  fedtünk  
le  egy  területet  és  mezítlábas  tanösvényt  
valósítottunk  meg.  Korcsolyapályát  épí-
tettünk,  melyet  6  hétig  tudtunk  élvezni.  
Támogattuk  a  tanulmányi  versenyeket,  a  
kirándulásokat, a múzeum és színházláto-
gatásokat. Kiemelt programokat valósítot-
tunk meg, mint felelős állattartás, kígyó és 
hüllőbemutató,  jurta  állítása,  íjászat,  kéz-
műveskedés,  sportnap.  Fejlesztő  játékokat  
vásároltunk  és  fejlesztettünk  a  könyvtári  
állományt  is.  Örömmel  támogatjuk  az  is-
kola  által  megalapított  két  díj  jutalmának  
beszerzését. 

Ezúton  is  köszönünk  minden  támo-
gatást!

Mikulás

A Mikulást  minden évben nagy-nagy iz-
galommal várja kicsi és nagy gyerek, ezért 
már  hetekkel  az  érkezése  előtt  nagy  volt  
a  készülődés.  Sok  szép  dalt  énekeltünk  
neki,  rajzoltunk,  a  szorgalmasabbak  le-
velet  is  írtak  neki.  Nem  is  maradt  el  az  
ajándékozás, a Mikulás pontosan érkezett 
a krampuszával, és minden osztályba be-
vitte a csomagot. A nagyszakállúnak min-
denkihez volt egy-két jó szava. Megígérte, 
hogy jövőre ismét eljön hozzánk. Köszön-
jük Mikulás! Felsőseink a Mikulásbuli sok 
tréfás  vetélkedőjén  is  élvezték  az  ünnep  
adta rendezvényt. 

 
Alkotó gyermekek

November  hónapban  egy  nagyszerű  pá-
lyázatra  bukkant  kolléganőnk.  A  gödöllői  
Levendula  Galéria  „Szöktem  tőled  virra-
dásra”  címmel  rajz  és  meseíró  pályázatot  
írt  ki,  amelynek  témája,  „főszereplője”  a  
HINTALÓ volt.

Egy  osztállyal  rajzórán,  képzőművé-
szeti  szakkörön  pedig  több  évfolyamból  
verbuválódott  gyerekekkel  dolgoztuk  fel  
a  témát  és  kezdtük  meg  a  lelkes  alkotó-
munkát.

A pályázatra végül 14 gyermek 16 mű-
vét neveztük, ahol örömünkre két gyermek 
is helyezést ért el:

 Veres Beáta Júlia szobor kategóriában 
bronz-, 

 Rábai  András  novella  kategóriában  
ezüstérmet kapott.
Meglepetésünk és örömünk akkor lett  

még  nagyobb,  amikor  a  galéria  vezetője  
telefonban, majd levélben is jelezte, a pilis-
borosjenői gyermekek munkái olyan mély 
benyomást  tettek  a  zsűrire,  hogy  külön  
elismerésben  részesíti  az  iskola  alkotó  di-
ákjait! 

Tanulóink:  Fonyódi  Fruzsina,  Szládik  
Lili,  Király  Bálint,  Komlós  Dorka,  Lantos  
Katalin, Csender Lili – 1.a Bognár Dóra, Bé-
nyi Gizella – 2.b Király Márton, Prépostffy 
Bence,  Pavluska  Lőrinc,  Rábai  András  –   
3. o. Veres Beáta, Bényi Simon – 5. a

Gratulálunk az alkotóknak! 

Angyali szaloncukor 
posta

Képzeljék el a karácsonyi készülődés szép-
ségét,  az  angyalvárás  izgalmát  egy  olyan  
közösségben, ahol 270 kisdiák tölti együtt 
a  napjait!  Ekkora lelkesedésnek az angya-
lok  sem  tudnak  ellenállni,  és  minden  de-
cemberben,  a  téli  szünet  előtti  napokban  
kis  postát  rendeznek  be  maguknak  az  is-
kola aulájában. A postát üzemeltető földre-
szállt angyalok ezúttal a 8. osztály és az 5.a 
osztály  tagjai  voltak.  Feladatuk  évről  évre  
nagyon nehéz!

Minden kicsengetéskor el kell foglalniuk 
helyüket a csipkefüggönyökből, fenyőágak-
ból,  padokból tákolt  postahivatalban, mert  
azonnal  indul  a  roham.  A  tanítási  órákról  
kirontó diákság rögtön az aula felé veszi út-
ját. A postás angyalok saját készítésű képes-
lapot adnak át nekik, amelyeken a gyerekek 
megírhatják osztálytársaiknak, barátaiknak, 
tanáraiknak  karácsonyi  jókívánságaikat.  A  
képeslapokat  az  angyalok  egy  szaloncukor  
kíséretében kézbesítik a címzetteknek.  Sok 
a feladat és rövid a szünet!

Karácsonyi koncert

Varázsos  és  meghitt  hangulatú  koncer-
tet  adott  a  Zeneiskola  december  15-én  
a  Művelődési  Házban.  Az  ismert  kará-
csonyi  dallamok  mellett,  a  zeneiroda-
lom klasszikus művei is felcsendültek és 
megörvendeztették  a  lelkes  közönséget.  
Minden  tanszak  képviseltette  magát,  a  
kamaracsoportok, a növendékek és taná-
raik  közös  produkciója  vidám  hangula-
tot teremtett.

ISKOLAI 
hírek

ISKOLAI 
hírek
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Felnőtt háziorvosi rendelő
Telefon: 06 (26) 336-308

 Hétfő: 13.00–17.00 óráig Dr. Kovács Levente
 Kedd: 08.00–12.00 óráig Dr. Kovács Levente
 Szerda: 15.00–18.00 óráig Dr. Kovács Levente
 Csütörtök: 08.00–11.00 óráig Dr. Kovács Levente
 Péntek: 08.00–11,00 óráig Dr. Kovács Levente 

Gyermek háziorvosi rendelő
Bejelentkezés rendelési időben: 06 (26) 536-033

Betegrendelés:
 Kedd:  15.00–18.00 óráig Dr. Kerekes Ildikó
 Csütörtök: 15.00–18.00 óráig Dr. Kerekes Ildikó

Egészséges rendelés/tanácsadás:
 Szerda: 14.00–16.00 óráig  Dr. Kerekes Ildikó

Rendelés Ürömben: 
 Hétfő, szerda, péntek:  08.00–11.00 óráig

Védőnői szolgálat a gyerekrendelőben
Telefon: 06 (26) 536-033

 Gallai Judit védőnő  06 (30) 332-7615
 Szecsányi Bertalanné védőnő  06 (30) 9507-657
 Egészséges rendelés:  Szerda 14.00–16.00
 Terhes tanácsadás:  Szerda 16.00–18.00
 Szűrővizsgálat (1–6 éves):  Hétfő 14.00–16.00

Az  ügyeleti  szolgálat  hétköznapokon  17.00  órától  indul  és  
másnap 07.00 óráig tart. A hétvégi ügyelet pénteken 17.00 
órától hétfő reggel 07.00 óráig, ünnepnapokon értelemsze-
rűen a megelőző utolsó hétköznap 17.00 órájától az ünnep-
nap másnapjának 07.00 órájáig tart.
A pomázi orvosi rendelő Pomáz főútján, a polgármesteri hi-
vatal  mellett  található,  címe:  Kossuth  Lajos  utca  21.  Tele-
fonszáma: 06 (26) 326-211. Ha ajtaját zárva találják, kérjük 
csengessenek.
Dr.  Telegdi  András  elérhető  nappal,  rendelési  időben  a   
06 (26) 526-228-as telefonszámon. Összefoglalva a szüksé-
ges tudnivalókat:

Ügyeleti szolgálat
Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt.

Ügyeleti idő hétköznapokon: 17.00 órától másnap 07.00 óráig
munkaszüneti napokon:  07.00 órától másnap 07.00 óráig

Orvosi ügyelet hívószáma: 36 (30) 992-9257

Orvosi rendelő 
Pomáz, Kossuth Lajos utca 21. • Telefon: 06 (26) 326-211

Nagy Kevély Gyógyszertár
Farkas István

2097 Pilisborosjenő, Mester u. 10. • Telefon: 06 (26) 336-314

(Forrás: Pilisborosjenő Község Honlapja 2014. 03. 22.)

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK



Az adománykiosztó ünnepségen felléptek: Papp Domini-
ka – fuvola, Selmeczi Márta – pánsíp, Csillag Orsolya – kla-
rinét. Beszédet mondott: Küller János polgármester, Wilheim 
Péter plébániai kormányzó, Ludasi Éva szolgálatvezető. 

Nagy örömünkre anyagi  és  tűzifa  felajánlások is  érkeztek,  
a három kaloda tűzifa hamar megtalálta méltó helyét. A 2097 

Egyesület  által  gyűjtött  pénzadományból  nehéz  élethelyzetű  
családok  közüzemi  díjtartozásainak  egy  részét  fizettük  ki,  és  
egy  egyedülálló,  gyermekes  édesanyát  támogattunk.  A  kiosz-
tott  csomagok  mellé  a  maradék  pénzből  a  legrászorultabbak  
kaptak még egy kis segítséget.

Az élelmiszercsomagok mellett „cipős doboz” ajándékokat 
is gyűjtöttünk, ami teljes egészében dr. Csányi Márta önzetlen 
és kitartó munkáját dicséri!  Márta az egész karácsonyi előké-
születben, adománygyűjtésben, cipősdoboz ajándékok szerve-
zésében,  élelmiszercsomagok  szortírozásában,  kihordásában  
itt  volt  velünk,  adta  az  idejét,  erejét,  és  ami  a  legfontosabb  a  
SZERETETÉT!

Hálás  szívvel  köszönjük  mindazoknak  az  odaadó  mun-
káját,  akik  idejükkel,  energiájukkal,  élelmiszer  és  ajándék-
csomagjaikkal,  vagy  anyagiakkal  járultak  hozzá,  hogy  ezt  a  
fantasztikus  mennyiségű  ajándékot  kioszthattuk!  Egyúttal  
kérjük  a  tisztelt  falubelieket,  hogy  amennyiben  tudomásuk  
van nehéz élethelyzetű falubeli családról, egyedülállóról vagy 
idős  személyről,  jelezze  Szolgálatunk  felé,  hogy  hozzájuk  is  
elérjen segítségünk.

 
Ezúton  szeretnénk  minden  kedves  lakosnak  Boldog  Új  Évet  
kívánni! 

 
Szeretettel és tisztelettel:
 Ludasi Éva 

 szolgálatvezető

Bár tudjuk, hogy a karácsony már elmúlt, és sokan visszatértek 
a hétköznapi teendőkhöz, szeretnénk tájékoztatást adni arról, 
miképpen zajlott a Család és Gyermekjóléti Szolgálat karácso-
nyi időszaka.

Szolgálatunk  minden  évben  gyűjt  tartós  élelmiszert  a  rá-
szoruló családoknak. 2017-ben három áruházban gyűjthettünk 
négy napon keresztül, az ürömi CBA-ban, a budakalászi Met-
ro-ban és a solymári AUCHAN-ban. A gyűjtésben sokan részt 
vettek áldozatos munkájukkal, amit ezúton is hálás szívvel kö-
szönünk! Az adományok gyűjtését végezték: Medveczky Réka, 
Hoffmann Rita, Bereczkiné Szendrey Éva, Szarvas Magdolna, 
Jakabné Szávuly Joli, Biró Anna, Héjja Zsombor, Hevesné Ilus, 
Rafainé Erzsi, dr. Csányi Márta, Aczél András, Kara Fruzsina, 
Aczél Ferenc, Csillag Kata, Rest János, Csillag Orsolya, Kmetz-
né Klári,  Komlósné Erzsi,  Király Kata,  Kovács Kinga,  Kovács 
Bence, Ludasi Éva, Rostásné Rafai Orsolya, Huarachi Martin, 
Frigyes Barnabás,  Csillag Orsolya,  valamint Kopcsay Péter és 
családja.  Az adománycsomagok összeállításában és szállításá-
ban részt vettek: Szilágyi Zsolt, Szegedi Dániel, Lökkös Kriszti-
na és családja, Heves László, Windisch László és Küller János.

A karitatív tevékenységünkhöz kapcsolódott a Német Nem-
zetiségi  Általános  és  Alapfokú  Művészeti  Iskola,  a  Mesevölgy  
Óvoda és a Szent Vid a 14 Segítő Szent Plébániatemplom hívei.

A három áruházban, az iskolában, az óvodában és a katoli-
kus hívektől összesen 3 tonna adományt kaptunk. Az adomány-
ból  60 családnak,  egyedülállónak,  idős nyugdíjasnak tudtunk 
25–60  kg-os  csomagokat  átadni  a  Karácsonyi  Ünnepségünk  
keretein  belül,  amely  december  19-én  került  megrendezésre.  
Varga Anikó ötletességének és szépérzékének köszönhetően a 
Családsegítő irodája méltó lett a karácsonyi ünnepi műsorhoz. 
Fantasztikusan gyönyörű lett! 

Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy előző év augusztu-
sában lehetőséget kapott Szolgálatunk a NOE helyi szervezeté-
től az ALDI üzletlánc által felajánlott élelmiszerek kiosztására. 
Többségében  pékárut,  zöldséget  és  gyümölcsöt  van  lehetősé-
günk  kiosztani  nehéz  élethelyzetben  lévő  falubeliek  között,  
melyet minden hétfőn és pénteken a Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat irodájában vehetnek át.

Az élelmiszeradomány koordinálását a NOE helyi vezető-
je, Lökkös Krisztina végzi nagy gondossággal. Mike Ferencné, 
Gyarmati Zsuzsa, Páldi Katalin, Rósa Márta, Richter Flóra saját 

idejükből és költségükön vállalták, hogy az élelmiszert eljuttas-
sák  a  Családsegítő  irodájába.  Munkájukért  ezúton  is  hálásak  
vagyunk!

Szeretnénk  felhívni  a  kedves  lakosok  figyelmét,  hogy  az  
érkezett  mennyiségtől  függően  mindenkinek  szeretnénk  biz-
tosítani a lehetőséget, így akik élni kívánnak vele, azokat a fent 
nevezett napokon délután 13 órától szeretettel várjuk. 

        
Ludasi Éva Biró Anna
szolgálatvezető családsegítő     

Család és Gyermekjóléti Szolgálat 
hírei

Család és Gyermekjóléti Szolgálat 
hírei
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KARÁCSONYI ADOMÁNYOSZTÁS
 Család és Gyermekjóléti Szolgálat  

 tájékoztatója

További híreink az évközi ALDI élelmiszeradományról

Csillag Orsolya 

Selmeczi Márta

Papp Dominika

Küller János polgármester Wilheim Péter plébániai kormányzó



Gábeli  Gyurit  sokan  szerették.  Sok  barátja  volt.  Nem  csak  jó  ízű,  
szívvel-lélekkel  készült  boraival,  hanem  örökké  vidám,  mindig  
mosolygós  természetével  is  lenyűgözte  környezetét.  A  számtalan  
díj,  amelyeket  boraiért  kapott  öregbítette  falunk  hírnevét  is.  Nem  
a dicsőség, vagy a siker utáni vágy hajtotta! Büszke volt arra, hogy 
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utóbbi években fia, Gyurika vette át az itteni teendőket. Gyuri már 
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Kiváló borokat készített!  Megtisztelő, hogy hosszú évek óta az 
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zetiségi Önkormányzat Nyugdíjas Karácsonyán léptek fel.

Gábeli  Gyuri  szerény  ember  volt.  Akik  ismertük,  szerettük,  
tudjuk, hogy érdemes volt szeretetünkre. De vajon mi érdemesek 
voltunk-e az Ő barátságára, szeretetére? Erről a kérdésről már, saj-
nos nélküle kell számot vetni magunkkal. 

2018. január 13-án, 15 órakor, a pilisborosjenői temetőben vettek 
végső búcsút családjának tagjai, barátai, tisztelői Gábeli Györgytől.

 Rengeteg  gyászoló  tisztelgett  az  elhunyt  emléke  előtt,  ezért  a  
sok-sok koszorút, virágot már a szertartás előtt a sírnál helyezték el. 

A gyászszertartást Bakos Zsolt atya, volt pilisborosjenői plébános, 
az elhuny jóbarátja celebrálta. Az Ezüsthegyi Borosgazdák egyesüle-
tének nevében búcsúbeszédet mondott Huszti Gábor elnök. 

Windisch László

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk 

Gábeli György
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak. Azoknak is köszönjük részvétét, sugárzó szeretetét, segítségét, akik valamilyen okból 

nem tudtak részt venni a temetésen. Mindannyiuknak köszönjük, hogy múlhatatlan fájdalmunkat enyhítették, gyászunkban osztoztak. 

 A gyászoló család

MŰVELŐDÉSI HÁZ 
hírei GYÁSZHÍR
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2018. február 17-én délelőtt 10-től 12-ig óráig 

BOLHAPIAC 
Helyszín: 
Reichel József Művelődési Ház  
és Könyvtár nagyterme
Helyfoglalás 9.30-tól

FEBRUÁRI PROGRAMOK

MÁRCIUSI ELŐZETES

Február 9. péntek, 18. óra: 
 

FARSANGI KEREKES TÁNCHÁZ

Február 23. péntek, 14 óra:  
„HÉTMÉRFÖLDES CSIZMÁBAN HETEDHÉT HATÁRON”

ORSZÁGOS MESEVETÉLKEDŐ II. FORDULÓJA

Február 10. szombat, 20 óra 

FARSANGI BÁL 

 

TÜDŐSZŰRÉS

Február 13–14. 
8-tól 18 óráig

Február 21., 10 óra
LÁBITA 
BÁBSZÍNHÁZ 
Csernik Szende

2018. március 3-án (szombaton) délelőtt 10 órától 14 óráig, 
ismét Egészségnapot szervezünk  

a Pilisborosjenői Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár épületében  
a tavaszi megújulás jegyében.  

A tavalyi évhez hasonlóan egészséggel kapcsolatos, érdekes, 
ismeretterjesztő előadásokkal színesítjük a programot.

 Idén hagyományos egészségmegőrző, ingyenes állapotfelméréseken,  
szűréseken vehetnek részt (hallásvizsgálat, fogászati szűrés, szívstressz mérés stb).

Ismét lesz biobüfé sok egészséges finomsággal  
és egy különleges édességgel – Nagy István helyi biogazda jóvoltából.

A BELÉPÉS INGYENES!  
A programról részletes tájékoztatást a kihelyezett plakátokon illetve  
a Művelődési Ház honlapján, valamint facebook felületén találnak!

GYÁSZ
Szomorú szívvel és mély 
megrendüléssel tudatjuk 
Pilisborosjenő lakóival, hogy 
2017. december 30-án a 
korareggeli órákban, tragi-
kus hirtelenséggel elhunyt 
falunk lakója Gábeli György, 
a kiváló borász és asztalos 
mester. Néhány napja, 2017. 
december 18-án töltötte be 
66. életévét.

TÜDŐSZŰRÉS!
 

2018. február 13-án és 14-én 8-tól 18 óráig
 

 A vizsgálat helye: Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár kistermében
  Kérjük, a vizsgálatra hozza magával:  Lakcímkártyáját, valamint TB kártyáját!

 A vizsgálat díja 40 év felett ingyenes.
  14–18 év közötti gyermekek szűrése is ingyenes, de BEUTALÓ és szülői belegyező nyilatkozat szükséges.

 A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt előírja a vizsgálat  
természetesen ingyenes.  

40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, amely befizetéséhez a polgármesteri 
iroda ügyfélszolgálati irodáján kaphatnak előre csekket. 

(Kedden csak 14 óráig van nyitva a Posta, így aki kedden délután érkezne, kérjen előre csekket!)

a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat szervezésében

ÉRDEKLŐDNI LEHET: PERLINGER GYÖRGYI 06 (30) 388-0261
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HIRDETÉSEKHIRDETÉSEK
PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ 11

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

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt.
Nyomás: PrintPix nyomda

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

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz.

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

konténer-rendelés, Gépi 
földmunka, hulladékátvétel, 

termôföld kiszállítással.

T R U N K
Elérhetôségek:

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

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

PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

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

Cserpes és COOP termékek kaphatók
Naponta friss pékáru! 

BOLTI ELADÓT FELVESZÜNK!

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

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

Aczél Ferenc
(Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

Állatorvosi rendelôÁllatorvosi rendelô
dr. Hatvany Gábor (70/60 56166)

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.

Megváltozott nyitvatartás:
Hétfô, szerda: 17–19h, 

Szombat: 10–12h

IGÉNY ESETÉN 
INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

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

Egyedi, különleges kerti pavilon
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ÓbudánTúl Ingatlaniroda
Pilisborosjenôi ingatlanok irodája

www.pilisborosjenoi.hu 

SZALAI PÉTER
építészmérnök, ingatlanközvetítô ügyvezetô, irodavezetô

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

FEL NÔTT ÉS GYER MEK 
FÜL-ORR-GÉ GÉ SZE TI 

MA GÁN REN DE LÉS
Pilisborosjenôn,

az Egész ség ház ban
Rendelési idô:

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

Te lefon be je lent ke zés: 
06 20 322 6776 

dr. Csányi Már ta

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK
Fel nôtt há zi or vo si ren de lô

Te le fon: 06-26/336-308

Hét fô 13-17 Dr. Ko vács Le ven te 
Kedd 8-12 Dr. Ko vács Le ven te
Szer da 15-18 Dr. Ko vács Le ven te
Csü tör tök 8-11 Dr. Ko vács Le ven te
Pén tek 8-11 Dr. Ko vács Le ven te

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

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

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

Ren de lés Üröm ben: Hét fô, Szer da, Pén tek: 08.00-11.00

Vé dô nôi szol gá lat a gye rek ren de lô ben
Te le fon: 06-26/536-033

Gallai Judit vé dô nô 06-30/33-27-615 
Szecsányi Bertalanné vé dô nô      06-30/95-07-657
Egész sé ges ren de lés: Szer da 14-16
Ter hes ta nács adás: Szer da 16-18
Szû rô vizs gá lat (1–6 éves): Hét fô 14-16

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

A pomázi or vo si ren de lô Pomáz fô út ján, a pol gár mes te ri hi va tal
mel lett ta lál ha tó, cí me: Kos suth La jos ut ca 21. Te le fon szá ma: 06 26
326-211. Ha aj ta ját zár va ta lál ják, kér jük csen ges se nek.

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

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

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

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

Or vo si ren de lô:
Pomáz, Kos suth La jos ut ca 21. Te le fon: 06 26/326-211

Nagy Kevély Gyógyszertár
Farkas István

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

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

Építés-felújítás
– generál kivitelezés

Vállaljuk lakások, házak 
teljes felújítását!

(Gipszkarton, festés, burkolás, 
villanyszerelés, külsô szigetelés 
(dryvitozást), kômûvesmunkát!
Kerítések, támfalak készítését!

A hirdetés felmutatása
esetén 10% kedvezmény!

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

pfeifferbaubt@gmail.com

PILISBOROSJENÔI ASZTALOS MESTER
vállalja egyedi ajtók, ablakok készítését, egyéb asztalosmunkák

kivitelezését:
06-26-336-260

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

Manikûr–mûköröm
Pilisborosjenôn és Ürömön

házhoz megyek!
CSERNUS SZILVIA

Telefon: 06 70 639-4030
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gyümölcs, vegyi áru, stb.

Cserpes és COOP termékek kaphatók
Naponta friss pékáru! 

BOLTI ELADÓT FELVESZÜNK!

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

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

Aczél Ferenc
(Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

Állatorvosi rendelôÁllatorvosi rendelô
dr. Hatvany Gábor (70/60 56166)

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.

Megváltozott nyitvatartás:
Hétfô, szerda: 17–19h, 

Szombat: 10–12h

IGÉNY ESETÉN 
INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

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

Egyedi, különleges kerti pavilon
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Kft.Kft.
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Ilo na u. 7.
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Csütörtök: 8-12 14-18
Péntek: 14–18
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Utánfutó bérelhetô 250-Ft/órától
3 óra a minimális bérlési idö

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt.
Nyomás: PrintPix nyomda

Megjelenik: kéthavonta, 1300 példányban.
Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.
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Fô út 013/31 Hrsz.
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ÓbudánTúl Ingatlaniroda
Pilisborosjenôi ingatlanok irodája

www.pilisborosjenoi.hu 

SZALAI PÉTER
építészmérnök, ingatlanközvetítô ügyvezetô, irodavezetô

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

FEL NÔTT ÉS GYER MEK 
FÜL-ORR-GÉ GÉ SZE TI 

MA GÁN REN DE LÉS
Pilisborosjenôn,

az Egész ség ház ban
Rendelési idô:

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

Te lefon be je lent ke zés: 
06 20 322 6776 

dr. Csányi Már ta

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK
Fel nôtt há zi or vo si ren de lô

Te le fon: 06-26/336-308

Hét fô 13-17 Dr. Ko vács Le ven te 
Kedd 8-12 Dr. Ko vács Le ven te
Szer da 15-18 Dr. Ko vács Le ven te
Csü tör tök 8-11 Dr. Ko vács Le ven te
Pén tek 8-11 Dr. Ko vács Le ven te

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

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

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

Ren de lés Üröm ben: Hét fô, Szer da, Pén tek: 08.00-11.00

Vé dô nôi szol gá lat a gye rek ren de lô ben
Te le fon: 06-26/536-033

Gallai Judit vé dô nô 06-30/33-27-615 
Szecsányi Bertalanné vé dô nô      06-30/95-07-657
Egész sé ges ren de lés: Szer da 14-16
Ter hes ta nács adás: Szer da 16-18
Szû rô vizs gá lat (1–6 éves): Hét fô 14-16

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

A pomázi or vo si ren de lô Pomáz fô út ján, a pol gár mes te ri hi va tal
mel lett ta lál ha tó, cí me: Kos suth La jos ut ca 21. Te le fon szá ma: 06 26
326-211. Ha aj ta ját zár va ta lál ják, kér jük csen ges se nek.

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

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

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

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

Or vo si ren de lô:
Pomáz, Kos suth La jos ut ca 21. Te le fon: 06 26/326-211

Nagy Kevély Gyógyszertár
Farkas István

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

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

Építés-felújítás
– generál kivitelezés

Vállaljuk lakások, házak 
teljes felújítását!

(Gipszkarton, festés, burkolás, 
villanyszerelés, külsô szigetelés 
(dryvitozást), kômûvesmunkát!
Kerítések, támfalak készítését!

A hirdetés felmutatása
esetén 10% kedvezmény!

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

pfeifferbaubt@gmail.com

PILISBOROSJENÔI ASZTALOS MESTER
vállalja egyedi ajtók, ablakok készítését, egyéb asztalosmunkák

kivitelezését:
06-26-336-260

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

Manikûr–mûköröm
Pilisborosjenôn és Ürömön

házhoz megyek!
CSERNUS SZILVIA

Telefon: 06 70 639-4030
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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

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt.
Nyomás: PrintPix nyomda

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

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz.

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

konténer-rendelés, Gépi 
földmunka, hulladékátvétel, 

termôföld kiszállítással.

T R U N K
Elérhetôségek:

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

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

PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

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

Cserpes és COOP termékek kaphatók
Naponta friss pékáru! 

BOLTI ELADÓT FELVESZÜNK!

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

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

Aczél Ferenc
(Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

Állatorvosi rendelôÁllatorvosi rendelô
dr. Hatvany Gábor (70/60 56166)

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.

Megváltozott nyitvatartás:
Hétfô, szerda: 17–19h, 

Szombat: 10–12h

IGÉNY ESETÉN 
INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

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

Egyedi, különleges kerti pavilon
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Vé dô ol tás ok, ult ra hang, 
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ve szé lyes ál la tok gyógy szer be lö vé se,

ku tya koz me ti ka
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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

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt.
Nyomás: PrintPix nyomda

Megjelenik: kéthavonta, 1300 példányban.
Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.
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gyümölcs, vegyi áru, stb.

Cserpes és COOP termékek kaphatók
Naponta friss pékáru! 

BOLTI ELADÓT FELVESZÜNK!

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.
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Vé dô ol tás ok, ult ra hang, 
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ve szé lyes ál la tok gyógy szer be lö vé se,

ku tya koz me ti ka
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hét fô, pén tek: 17-19, kedd, 

csü tör tök: 14-19, szom bat: 9-12
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ÓbudánTúl Ingatlaniroda
Pilisborosjenôi ingatlanok irodája

www.pilisborosjenoi.hu 

SZALAI PÉTER
építészmérnök, ingatlanközvetítô ügyvezetô, irodavezetô

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

FEL NÔTT ÉS GYER MEK 
FÜL-ORR-GÉ GÉ SZE TI 

MA GÁN REN DE LÉS
Pilisborosjenôn,

az Egész ség ház ban
Rendelési idô:

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

Te lefon be je lent ke zés: 
06 20 322 6776 

dr. Csányi Már ta

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK
Fel nôtt há zi or vo si ren de lô

Te le fon: 06-26/336-308

Hét fô 13-17 Dr. Ko vács Le ven te 
Kedd 8-12 Dr. Ko vács Le ven te
Szer da 15-18 Dr. Ko vács Le ven te
Csü tör tök 8-11 Dr. Ko vács Le ven te
Pén tek 8-11 Dr. Ko vács Le ven te

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

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

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

Ren de lés Üröm ben: Hét fô, Szer da, Pén tek: 08.00-11.00

Vé dô nôi szol gá lat a gye rek ren de lô ben
Te le fon: 06-26/536-033

Gallai Judit vé dô nô 06-30/33-27-615 
Szecsányi Bertalanné vé dô nô      06-30/95-07-657
Egész sé ges ren de lés: Szer da 14-16
Ter hes ta nács adás: Szer da 16-18
Szû rô vizs gá lat (1–6 éves): Hét fô 14-16

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

A pomázi or vo si ren de lô Pomáz fô út ján, a pol gár mes te ri hi va tal
mel lett ta lál ha tó, cí me: Kos suth La jos ut ca 21. Te le fon szá ma: 06 26
326-211. Ha aj ta ját zár va ta lál ják, kér jük csen ges se nek.

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

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

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

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

Or vo si ren de lô:
Pomáz, Kos suth La jos ut ca 21. Te le fon: 06 26/326-211

Nagy Kevély Gyógyszertár
Farkas István

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

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

Építés-felújítás
– generál kivitelezés

Vállaljuk lakások, házak 
teljes felújítását!

(Gipszkarton, festés, burkolás, 
villanyszerelés, külsô szigetelés 
(dryvitozást), kômûvesmunkát!
Kerítések, támfalak készítését!

A hirdetés felmutatása
esetén 10% kedvezmény!

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

pfeifferbaubt@gmail.com

PILISBOROSJENÔI ASZTALOS MESTER
vállalja egyedi ajtók, ablakok készítését, egyéb asztalosmunkák

kivitelezését:
06-26-336-260

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

Manikûr–mûköröm
Pilisborosjenôn és Ürömön

házhoz megyek!
CSERNUS SZILVIA

Telefon: 06 70 639-4030
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KEVÉLY GÁZ BT.
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG

2097 Pilisborosjenő, Tölgyfa utca 10.
Telefon: 06-26-336-246, 06-30-931-8212

– Zsitnyányi Attila magántervező –
Központi fűtőberendezés, szellőztetés-klimatizálás, propán-bután  

gázellátás, vízellátás, csatornázás, külső csatornabekötések tervezése  
és kivitelezésének megszervezése, hatósági eljárások és engedélyek  

beszerzése és ügyintézése. Anyagkivonatok és költségvetések készítése.
ZSITNYÁNYI ZOLTÁN

Gázkészülék javító és szerelő mester
Telefon: 06-30-222-3583

PILISBOROSJENŐI 
ASZTALOS MESTER 
vállalja egyedi ajtók, ablakok készítését, 

egyéb asztalosmunkák kivitelezését:

06-26-336-260
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Ez történt a Képviselő-testületi
    üléseken

Zöld iskola

Ünnepi megemlékezés

Önkormányzati akciók 
    falunk szépítéséért

Folytatódik 
    az útépítési program

A tartalomból:



PILISBOROSJENŐI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL 
2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. 
Tel.: +36 (26) 336-028 • Fax: +36 (26) 336-313 • Mail: hivatal@pilisborosjeno.hu
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EZ TÖRTÉNT 
 A 2018. FEBRUÁRI ÉS A MÁRCIUSI
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKEN

ZÖLD ISKOLA

Jelentős döntések születtek az elmúlt  
két testületi ülésen.

Elfogadták  két  körös  tárgyalást  követően  a  2018.évi  
költségvetést,  amely  már  nem  tartalmaz  hitelfelvételt,  
és abban tervezési feladatokra kiemelt összeget biztosí-
tottak. A bölcsőde beindításra és új óvodai csoport indí-
tására céltartalékot különítettek el. Jelentős útfelújítások 
várhatóak,  a  vis  major  keretből  és  egyéb pályázati  for-
rásokból, elsősorban a tavaly „terramix” technológiával 
előkészített utaknál, azonban nem kizárólag. Külön for-
rást biztosított a Képviselő-testület az iskola új épületé-
hez vezető járda és az a melletti közvilágítás kialakításá-
ra. A Waldorf Óvoda új épületének megvalósításhoz 2,6 
millió forint egyszeri támogatást ítéltek meg részükre.

Elfogadták  hosszú előzetes egyeztetési eljárást köve-
tően a Helyi Építési Szabályzatot,  amely 2018. március 
18-ánlépett életbe. 

Döntöttek  az  óvodai  beiratkozás  időpontjáról,  és  
zárva tartásának időtartamáról is. A beiratkozás 2018. áp-
rilis 23–24-ei napokon lesz, míg az óvoda nyáron 2018. jú-
lius 16-tól augusztus 17-ig lesz zárva. Utóbbiakról a szülők 
körében végzett felmérés eredménye alapján csak hárman 
igényelték volna a nyári folyamatos üzemelést.

Új közterület-használati rendeletet alkottak,  amely 
tartalmát tekintve a  korábbi  rendelethez hasonló,  azon-
ban az előző megalkotása óta eltelt idő, szükségessé tet-
te az átfogó felülvizsgálatot. Új elem, hogy a használatra 
vonatkozóan megállapodás kerül megkötésre, amelyben 
minden azzal összefüggő lényeges kötelezettség meghatá-
rozásra kerül. A díjtételek is emelkedtek, de csak elvisel-
hető mértékben. Egyik, a lakosságot érintő legfontosabb 
változás,  hogy  a  konténer  közterületen  történő  elhelye-
zéshez is engedélyt kell kérni, mint pl. az építőanyag-tá-
roláshoz. Előbbiekkel összefüggésben új rendeletet alkot-
tak  továbbá a  közterület-felügyeletről,  azaz  a  közterület  
felügyelő feladatairól.

Jóváhagyták a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájá-
ról szóló, a Hírmondó 2017. évi munkájáról szóló, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat és a Reichel József Művelődési 
Ház és Könyvtár 2017. évi munkájáról szóló beszámolókat, 
valamint a Művelődési Ház 2018. évi rendezvénytervét is.

Megválasztották a szavazatszámláló Bizottságok tag-
jait  és  póttagjait,  akik  a  jelölő  szervezetek  által  delegált  
tagokkal együtt lebonyolították az április 8-ai választást. 
Köszönet munkájukért! Elfogadták továbbá a képviselők 
vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettségének  teljesítésre  
vonatkozó beszámolót is.

Az idősek  házi  segítségnyújtásnak  változatlan  mi-
nőségben  történő  ellátása  érdekében  támogatták  Üröm  
Önkormányzatának többletforrás igényének biztosítását a 
feladatellátáshoz. Így a korábbi 4 óra helyett 8 órában lesz 
foglalkoztatható a feladatellátásban közreműködő személy.

Döntöttek  a  Lazaréti  Víziközmű  Társulattal  való  
egyeztetések folytatásával összefüggésben az LMB, illetve 
annak elnökének felhatalmazásáról is, mivel az elkészült 
csatornát  az  Önkormányzat  át  szeretné  venni,  azonban  
ennek VKT által meghatározott feltételei vonatkozásban 
további  tárgyalások  szükségesek.  Előbbiekkel  összefüg-
gésben két korábbi határozatát is visszavonta az Önkor-
mányzat, amely a tárgyalások előmozdítása érdekében.

2018-ban eddig az alábbi rendeleteket alkotta a Képvise-
lő-testület:
1/2018 (II.16.) önkormányzati  rendelet:  egyes  önkor-

mányzati  rendeletek  hatályon  kívül  he-
lyezéséről (deregulációs rendelet)

2/2018 (II.16.)   önkormányzati  rendelet:  településfej-
lesztéssel,  településrendezéssel,  és  te-
lepüléskép  érvényesítéssel  összefüggő  
partnerségi egyeztetés szabályairól

3/2018 (II.16.) önkormányzati  rendelet:  Pilisborosjenő  
Község Helyi Építési szabályzatáról

4/2018 (II.16.) önkormányzati  rendelet:  Vagyonrende-
let módosítása

5/2018 (III.19.)  önkormányzati  rendelet:  2018.  évi  költ-
ségvetésről  és  a  költségvetés  szabályai-
nak végrehajtásáról

6/2018 (III.19.) önkormányzati  rendelet:  a  közterület  
használat szabályairól

7/2018 (III.19.) önkormányzati  rendelet:  a  közterü-
let-felügyeletről

Fentiek csak a fontosabb döntések, a felsorolás nem tel-
jes körű. Teljes körűen az önkormányzat honlapján (www.
pilisborosjeno.hu)  tájékozódhatnak,  ahol  mind  a  meghí-
vókat, mind az előterjesztéseket, mind pedig a meghozott 
határozatokat,  megalkotott  rendeleteket  megtalálhatják. 

Pilisborosjenő Község Önkormányzata

Beszámoló az iskola (Zöld iskola, Aura) 
oktatással és elhelyezéssel  
kapcsolatos jelenlegi helyzetről

Mint minden érintett számára ismert a hosszú ideje fennálló 
probléma a jelenlegi iskolaépület szűkös kapacitása. Amikor 
Önkormányzatunk visszakapta a „Zöld iskolát” már akkor 
azon gondolkodtunk, hogy milyen módon és költségekkel  
van  lehetőségünk az  épületet  ismételten  oktatási  céloknak  
megfelelő  intézménnyé  vissza  alakítani.  Erre  vonatkozóan  
készült egy teljes felújításra vonatkozó tanulmány. mely szá-
molt az épület rekonstrukciójával (falak bontása eredeti álla-
pot helyreállítás, gépészet, stb) Tervként megfogalmazódott 
a mindenki által régóta várt tornaterem, valamint szükség-
szerűen a hozzávezető biztonságos gyalogút+kerékpár sáv,  
valamint egy biztonságos gyalogátkelő és közvilágítás.

1. Iskolaépület felújítása:
Első  lépésként  sikerrel  pályáztunk  még  2015-évben  az  
épület  nyílászáróira,  valamint  külső  hőszigetelési  mun-
káira  kiírt  pályázatra.  A  (131  MFt)  elnyert  támogatási  
összeg,  és  még  abban  az  évben  befejeződött  kivitelezés  
eredményeként biztosítottuk az épület  energiatakarékos 
üzemeltetését (elnyert megvalósult pályázat).

További forráslehetőség vizsgálata során
Önkormányzatunk megállapodást kötött a Tankerületi 

központtal, miszerint a Zöld iskola felújítására vonatkozó-
an  egyéb  kormányzati  források  lehetőségeit  kihasználva  
megkezdik az ingatlanon a szükséges munkálatokat. Ez a 
folyamat 2017. szeptember folyamán indult és a végülis a 
mai nap arról tudok beszámolni, hogy 2018 április–máju-
sában befejeződik a kivitelezés, és ennek eredményeként a 
2018–2019 tanév már a lenti iskolában kezdődhet.

2. Tornaterem:
Többször  több  cikluson  keresztül  megpróbált  az  Önkor-
mányzat  egy  tornaterem  megépítésére  forrást  teremteni,  
Végül  a  1281/2017.(VI.2)  kormányhatározatban A Nem-
zeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program kereté-
ben Pilisborosjenő településen egy „A” típusú tornaterem 
beruházása valósul meg. Ennek érdekében Megállapodást 
kötöttünk a Nemzeti Sportközponttal 2017. november 29- 
edikével.  Az  azóta  eltelt  idő  fejleményei  alapján  úgy  néz  
ki, hogy az engedélyezett terveket követően a kivitelezésre 
egy közbeszerzési eljárást lefolytatva várhatóan 2018 ápri-
lis-májusában  megkezdődik  a  kivitelezés.  A  munkálatok  
előre láthatóan 270 napig fognak tartani.

3.) Megközelítés biztonsága:
A 2018-as tanév indításához elengedetlenül szükséges az 
iskolához és tornateremhez vezető biztonságos megköze-
lítés biztosítása. Előbbiek keretén belül három fontos ele-
met emelnék ki, amelynek megvalósítására vonatkozólag 
az elmúlt hónapokban megkezdtük az előkészítést. 

A meglévő járdaszakasz felújítása, esetlegesen kerékpá-
rúttal való szélesítése érdekében felvettük a kapcsolatot a  
közútkezelővel,  mivel az út és a mellette lévő ingatlansáv 
teljes szélességében a magyar állami tulajdonában, a közút-
kezelő kezelésében van. Az egyeztetések a munkálatokkal 
összefüggésben folyamatosak, a végrehajtáshoz a forrást a 
2018. évi költségvetésben biztosította az Önkormányzat. 

Másik fontos elem a biztonság érdekében a közvilágítás, 
amellyel összefüggésben a meglévő hálózathoz való csatla-
kozás tervezési és engedélyezési eljárás hosszú időtartama 
miatt az engedélyek nélkül is kiépíthető, környezettudatos-
ságot is tükröző napelemes világítótestek elhelyezése ügyé-
ben már több ajánlatot is bekértünk. A forrás a megvalósí-
táshoz szintén biztosított a 2018-as költségvetésben. 

Minden  erőnkkel  azon  vagyunk  és  leszünk,  hogy  a  
szeptemberi iskolakezdésig előbbi két feladat megoldott, 
és végrehajtott legyen.

A  biztonság  biztosításának  harmadik  eleme  egy  gyalo-
gátkelő létesítése az iskolánál, amely komoly és hosszadalmas 
tervezést és engedélyeztetést igényel a külterületi elhelyezke-
dés miatt. A folyamat gyorsabb lehet, amennyiben az érintett 
területrész belterületbe van vonva. Ennek érdekében már az 
új  HÉSZ-ben  az  iskoláig  vezető  rész  belterületbe  vonandó  
területként van feltüntetve, amely alapján a belterületbe vo-
nási eljárást igyekszünk a lehető leghamarabb lefolytatni.  A  
belterületi és a külterületi eltérő sebességhatárok, valamint az 
eltérő tervezési szabályok egyaránt ezt követelik meg tőlünk. 
A gyalogátkelőhely kialakítása ügyében is elkötelezett az Ön-
kormányzat, azonban előbbiek miatt ez előre láthatólag csak 
az iskolakezdés után, a későbbiekben tud megvalósulni. Ad-
dig is, minden lehetséges eszközzel és módon azon leszünk, 
hogy az úton való átkelést biztonságossá tegyük, táblák, és a 
gyalogosveszélyre felhívó elektronikus kijelző elhelyezésével,  
valamint a kapitányságtól az iskola környékén a reggeli és dél-
utáni órákban rendszeres rendőri jelenlét kérésével.

Bízunk abban, hogy a fenti intézkedéseinkből és ter-
veinkből mindenki látja, a pilisborosjenői iskola ügye, és 
az oda járó gyermek biztonsága fontos szempont, és ki-
emelt célja az Önkormányzatnak!

 Küller János
 polgármester

ÖNKORMÁNYZATI 
hírek



PILISBOROSJENŐI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL 
2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. 
Tel.: +36 (26) 336-028 • Fax: +36 (26) 336-313 • Mail: hivatal@pilisborosjeno.hu

ÖNKORMÁNYZATI 
hírek

PILISBOROSJENŐI Hírmondó www.pbjhirmondo.hu 2018. április4 5

ÖNKORMÁNYZATI AKCIÓK 
KÖZÖSSÉGI ÖSSZEFOGÁSSAL  

  FALUNK  SZÉPÍTÉSÉÉRT!

Tisztelt Lakosok!

A  tavasz  beköszöntével  idén  is  
szeretnénk játszóterünket a tava-
lyi  évhez  hasonló  összefogással  
rendbe  tenni,  annak  érdekében,  
hogy  a  falu  fiatal  csemetéi  azt  a  

megfelelő  környezetben  és  felté-
telekkel használhassák.

Kérem, hogy amennyiben fen-
tiek  megvalósításban  ideje  enge-
di, és részt kíván venni, úgy ezen 
szándékát  személyesen,  vagy  a  
jegyzo@pilisborosjeno.hu  e-mail  
címre  jelezze,  telefonos  elérhető-
ségét is megadva.

A  közösségi  összefogás  kere-
tén  belüli  szépítő  akció  kezdő  
időpontja: 2018. április 22. 9.30 
óra. 

Bízunk  abban,  hogy  a  mun-
kálatokba  minél  többen  be  fog-
nak kapcsolódni,  és  segítségük-
kel,  valamint  összefogással  a  
játszótér idén is teljes pompájá-
ban, és mindenki megelégedésre 
szolgálhatja  Pilisborosjenő  la-
kosságát.

Pilisborosjenő, 2018. március 05.

Küller János
 polgármester

ÖNKORMÁNYZATI 
hírek

Több  olyan  akciót  is  meghirdet  az  Önkormányzat  az  elmúlt  és  következő  időszakban, amelyek  
során a lakosság segítségét kérve próbálta, próbálja megszépíteni falunkat!

Ezek: 
„Játszótér tavaszi rendbetétele” (2018. április 14. 9.30.)
„Fogadjon örökbe egy buszmegállót”
„Település elején fogadó és elköszönő táblára vonatkozó ötletek, javaslatok kérése”

Fentiekkel is az a célja  a település vezetésének, hogy a korlátozott humán erőforrás kapacitások 
ellenére, falun szépüljön, a környeztünk minél gondozottabb lehessen.

A későbbiekben tervezzük a patak medrének megtisztítását is, amelyhez szintén számítunk majd 
önkéntesek segítségére!

Minden, településünkért aktívan tenni kívánó lakosra, illetve jelentkezőre számítunk, és segítsé-
güket előre is köszönjük községünk minden lakója nevében!

Pilisborosjenő Község Önkormányzata,
 dr. Szabó József Zoltán,

 jegyző

Tisztelt Lakosok!

Pilisborosjenő buszmegállóit sze-
retnénk lefesteni, rendbe tenni ta-
vasszal, amint az időjárás engedi, 
egy hétvégén. Sajnos a Falugond-
nokság  humán  erőforrás  kapaci-
tásai korlátozottak, így ezen mun-
kálatokat  önerőből  jelenleg  nem  
tudjuk  elvégezni,  csak  lakossági  
segítséggel.

Ehhez  keresünk  olyan  önkén-
teseket, akik a lakóhelyükhöz leg-
közelebbi  buszmegálló  szépítés-
ben örömmel vennének részt.

Az  anyagot  és  eszközöket  az  
Önkormányzat biztosítaná.

Kérjük,  hogy  jelentkezzen,  aki  
az ügyet magáénak érzi, és szívesen 
segít településünk szebbé tételében!

A jelentkezéseket elektroniku-
san  a  jegyzo@pilisborosjeno.hu  

e-mail  címre,  vagy  papír  alapon  
az ügyfélszolgálaton várjuk.

Segítségüket előre is köszönjük!

Pilisborosjenő, 2018. március 05.

Küller János
 polgármester

Tisztelt Lakosok!

Pilisborosjenő  Község  határában  
szeretnénk  üdvözlő  és  visszaváró  
táblákat elhelyezni, mivel egy-egy 
ilyen  tábla  minden  településen  
fontos  arculati  elem  lehet,  amely  
az  itt  élőket  és  az  ide  utazókat  
fogadja,  illetve  elköszön  tőlük! 

Ön milyet szeretne? Van ötlete?

Kérjük, gondolja át, tervezze meg, 
juttassa el hozzánk!

Olyan  ötleteket  várunk,  ame-
lyek  tükrözik  az  itt  élők  igényeit,  
valamint a helyi értékeket is!

Fentiek  alapján  várjuk  min-
den olyan személy pályázatát, aki 
úgy gondolja, hogy ezek megva-
lósításban ötleteivel, elképzelése-
ivel  segítni  tud  a  táblák  kialakí-
tásban.

A  pályázatokat  rövid  leírással  
és  egy  skiccszerű látványtervet  is  
tartalmazó megjelenítéssel együtt 
várjuk.

Olyan  pályázatokat  várunk,  
amelyek  elérhető  műszaki  tech-

nikák  és  anyagok  alkalmazásával  
könnyen legyárthatóak, megvaló-
síthatóak.

A  pályázatokat,  ötleteket  a  
jegyzo@pilisborosjeno.hu  e-mail  
címre  2018.  április  30-ig,  várjuk  
melyeket  a  Humán  és  Vnyk,  Bi-
zottság véleménye alapján terjesz-
tenék a Képviselőtestület elé dön-
téshozatalra.

Pilisborosjenő, 2018. február 13.

Küller János
 polgármester

Fogadjon örökbe egy buszmegállót!

PÁLYÁZAT! Üdvözlő és Elköszönő táblákra vonatkozóan
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Lomtalanítás
Az  évi  egyszeri,  házhoz  menő  lomtalanítást,  amelynek  
költségét az éves díj tartalmazza, alábbi feltételekkel le-
het igényelni:

 Időpont  egyeztetése  ügyfélszolgálatunkon,  az  
info@zoldbicske.hu  e-mail  címen  bármikor,  a   
+36  22  350  111  telefonszámon és  a  2060  Bicske,  
Csákvári út 45. alatti ügyfélszolgálati irodán hétfőn 8 
és 16, szerdán 8 és 20, pénteken 8 és 12 óra között

 a  lom nem tehető  ki  közterületre,  a  kapun belül  kell  
elhelyezni, ahhoz a lehető legközelebbi helyre

 ÚJ!  a  lomhulladék  elszállításakor  hiánytalan  elektro-
nikai hulladékot és személygépkocsi abroncsot is át-
veszünk  valamint  csomagolási  üveghulladék  (sörös,  
boros, befőttes üveg) elszállítását is vállaljuk

 a lom nem tartalmazhat veszélyes hulladékot (festék, 
festékes doboz, olaj, vegyszer), kommunális hulladé-
kot,  szelektív hulladékot (papír,  műanyag, fém),  zöld 
hulladékot és építési-, bontási hulladékot, síküveget

 a lom mennyisége max. 3 m3 lehet
 a szállítás lomhulladék szállítására alkalmas gyűjtőau-
tóval történik (tehát nem lehet konténert igényelni)

 a szállítási  időpontban az ügyfélnek otthon kell  tartóz-
kodni és a rakodás végén a szállítólevél aláírásával iga-
zolni, hogy csak az általa kirakott lom került elszállításra.

Kérjük  Önöket,  hogy  környezetünket  óvjuk  közösen,  
lépjünk fel együtt, összefogással az illegális hulladék le-
rakással szemben, és mindenki mutasson példát fentiek 
igénybe vételével!

Pilisborosjenő, 2018. március 5. Küller János
 polgármester

 
Köszönjük a türelmüket. Teszár Tamás ügyvezető
 Zöld Bicske Nonprofit Kft.

NYÍLT VÁLASZLEVÉL HIRTLING ISTVÁNNAK

Bizonyára sokukhoz eljutott a 2097 Facebook csoport, Mi 
újság, Jenő? című kiadványa az írások egy kivétellel alá
írás nélkül a 2097 csoport Egyesület nevében születtek, 
mesékre, kitalációkra, feltételezésekre nincs értelme re
agálni, habár a mesék általában tartalmaznak valamilyen 
szintű valóságtartalmat. Itt még az írások címei is vete
kedhetnek  a  bulvár  sajtóban  megszokott  szenzációhaj
hász  megnevezésektől,  amelyek  alkalmasak  a  lakosok  
félretájékoztatására. 
Egyedül Hirtling István színművész Úr nyílt levele van el
látva a művész úr nevével, amelyre az alábbiakban vála
szolok.

Művész Úr kedves! 
Kezdem olyannak érezni az Ön időnkénti megszólalása-
it, mintha beülnék az egyik darabjára és előadás közben 
mindent  és  mindenkit  figyelmen  kívül  hagyva  időről  
időre fölpattannék arra utasítva Önt, hogy az épp aktu-
ális jelenetbe lépjen be újra, mert, ahogy a színre lépett 
szerintem lanyha volt.  Aztán ha ezt mégsem teszi meg, 
akkor én még hangosabban követelném, pláne hogy fi-
zettem a jegyért. Egy falu élete meg a színház is olyasféle 
lehet,  mint  a  foci:  mindenki  ért  hozzá.  Magamnak  va-
lahogy mégsem vindikálnám a jogot a fenti lépésre. Ön 
mégis rendszeresen ezt teszi. Növekvő hangerejével, túl-
zó  gesztusaival  arányosan  nő  bennem  a  meggyőződés,  
hogy  nagyon  csekély  ismeretei  vannak  az  önkormány-
zatiságról,  egy  falu  stratégiai  és  napi  működtetéséről.  
Mindezzel nem a bírálat jogát zárom ki. Legfeljebb elvár-
nám, hogy az egy bizonyos értékelhető színvonal fölött 
történjen.  Akkor  segít,  akkor  nyújt  hasznot,  különben  
csak ricsaj.

Annak, hogy úgy érzem, Művész úrnak nem sok fo-
galma van az Önkormányzat működésével kapcsolatban, 
arra  a  legeredményesebb  és  leghatásosabb  eddigi  fellé-
pései  kínálnak  érvet.  Nyolc  évvel  ezelőtt  a  2010-es  vá-
lasztásoknál arcát adta a választásokat később megnyert 
csapathoz, majd alig másfél év elteltével, miután a kassza 
kiürült,  sorra  lemondtak  az  Ön  által  támogatott  csapat  
tagjai.  Ahogy  most,  akkor  is  egészen  más  szakmában  
szerzett hírnevét felhasználva vezette félre és egyben zsá-
kutcába a falu lakosságát. Ilyenkor azért jól mutat egy kis 
alázat, csend.

Amikor megjelent Paksi úr adópolitikai koncepciója 
(hogy a működést a helyi  adókból befolyó bevételekből 
tartja  finanszírozhatónak)  felhívtam minden érintett  fi-
gyelmét, ez egyértelmű adóemeléshez fog vezetni. Senki 
nem hallgatott  rám,  sőt  azt  kommunikálták:  az  egy vá-

lasztásokat vesztett sértődött ember felesleges riogatása. 
Szeretném  leszögezni,  és  ha  nem  hiszi,  kérem,  nézzen  
utána: nem Küller emelt adót Pilisborosjenőn! 2013-ban 
ott  sem  voltam.  Az  Ön  korteskedése  nyomán  született  
rossz  választási  eredmény következményeként  kialakult  
rossz kormányzás, az előző polgármester gyatra teljesít-
ménye  vonta  maga  után  az  adóemelés  szükségességét.  
De mondom, ezt a döntést nem én, hanem az Önök ve-
zetése hozta meg. Vajon mennyire hiteles az Ön hangos 
bírálata most, ha a befolyása révén egyszer már sikerült 
olyanokra bízni  a  települést,  akik ezt  a  helyzetet  tudták 
produkálni?

„Sajnálatos,  hogy Önnek nincs se gyereke, se unoká-
ja, így nem kell rájuk gondolnia, amikor meghozza dön-
téseit.”  –  írja  Ön.  Egy másik  nyilatkozatában pedig  így 
fogalmaz: „Más kérdés, hogy mi tartozik a nyilvánosság-
ra, és mi nem. Az intim, belső ügyek semmiképpen. Sze-
rintem  nem  kell  minden  függönyt  letépni”  –  Igaz,  ezen  
utóbbi esetben önmagáról, a saját magánéletének védel-
méről  beszél  egy  interjúban.  Micsoda  ízléstelen  kettős  
mérce ez? Az én magánéletemhez, családomhoz senki-
nek semmi köze,  ezen a szinten nem beszélgetünk. Én 
sem kutakodom az Ön hálószobájában,  maradjon ez a 
celebhíreket közlő bulvársajtó szokása. Általában is ér-
tetlenkedve fogadom az Önt és barátait  jellemző foko-
zódó  személyeskedést.  Nem  látom  miként  vezet  célra,  
mi történik,  ha engem becsületsértő rágalmakkal  vagy 
minősítésekkel illetnek? Ez jó a falunak? A jelek szerint 
nagyjából  ennyiben  merül  ki  a  kardcsörtetős  „telepü-
lésmentő” munka, amelyet koncepció hiányában Ön és 
társai képviselnek.

Ön  könnyen  és  felelőtlenül  fogalmaz  meg  olyan  ál-
lításokat,  és  von  le  olyan  következtetéseket  személyem-
mel  és  munkámmal  kapcsolatban,  mely  erősen  torzítja  
a valóságot. Össze-vissza zagyvál mindenféle Ceausescu 
falurombolásról,  kétes  üzelmekről,  hiteltelenségről,  in-
tézményesített szabálysértésekről, táj és természetellenes 
tervekről, büntető adókról stb., ami valótlanság. Ha már 
ilyen dolgokról kommunikál,  üdvös lenne hitelt érdem-
lően bizonyítani azokat. Addig ez nem más, mint szemé-
lyem sértegetése és rágalmazás. 

Kérem, ne általánosítson, és ne ködösítsen. Ha konk-
rét  kérdése van,  amelyre  választ  vár,  arra  konkrétan tu-
dok válaszolni. Sajnálatos, hogy Ön ismertségét feláldoz-
va  olyan  személy  irányítása  alapján  cselekszik  most  is,  
mint annak idején, akinek a nevétől, ahogy Ön fogalmaz 
„kétes üzelmeitől” hangos az ország!

 Üdvözlettel, 
 Küller János
 Pilisborosjenő polgármestere

Tisztelt Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Községünk Lakosságát,  hogy a  Képviselőtestület  221/2017 (XII.14.)  számú határozata alapján 
Önkormányzatunk  2018.  és  2019.  évre  újra  megállapodást  kötött  a  korábbiakban  hulladékhasznosítási  feladatokat  
ellátó, helyismerettel rendelkező Zöld Bicske Nonprofit Kft-vel.

Fentiek alapján 2018. január 1. napjától a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a továbbiakban is Pilisborosjenőn: 
a Zöld Bicske Nonprofit Kft. látja el.

 Kommunális hulladék: csütörtök
 Szelektív hulladék (műanyag, papír): minden hónap első péntek
 Az évi egyszeri,  házhoz menő lomtalanítást,  amelynek költségét az éves díj tartalmazza, alábbi feltételekkel lehet 
igényelni:
– Időpont egyeztetése ügyfélszolgálatukon, az info@zoldbicske.hu e-mail címen bármikor, a +36 (22) 350-111 tele-

fonszámon és a 2060 Bicske, Csákvári út 45. alatti ügyfélszolgálati irodán hétfőn 8 és 16, szerdán 8 és 20, pénteken 
8 és 12 óra között 

–  a lom nem tehető ki közterületre, a kapun belül kell elhelyezni, ahhoz a lehető legközelebbi helyre 
– ÚJ! a lomhulladék elszállításakor hiánytalan elektronikai hulladékot és személygépkocsi abroncsot is átvesz-

nek valamint csomagolási üveghulladék (sörös, boros, befőttes üveg) elszállítását is vállalják
–   a  lom  nem  tartalmazhat  veszélyes  hulladékot  (festék,  festékes  doboz,  olaj,  vegyszer),  kommunális  hulladékot,  

szelektív hulladékot (papír, műanyag, fém), zöld hulladékot és építési-, bontási hulladékot, síküveget 
–  a lom mennyisége max. 3 m3  lehet – a szállítás lomhulladék szállítására alkalmas gyűjtőautóval történik (tehát 

nem lehet konténert igényelni) – a szállítási időpontban az ügyfélnek otthon kell tartózkodni és a rakodás végén 
a szállítólevél aláírásával igazolni, hogy csak az általa kirakott lom került elszállításra. 

Irodájuk címe: 2060 Bicske, Csákvári út 45. • Ügyfélszolgálat: hétfő 8–16, szerda 7–19, péntek 8–12
Tel: + 36 (22) 350-111 (ügyfélszolgálati napokon) • e-mail: info@zoldbicske.hu
Honlapjukon további hasznos információk olvashatóak (www.zoldbicske.hu). 

 
Pilisborosjenő, 2018. február 08.  Dr. Szabó József Zoltán

 jegyző

Folytatódik az 
útépítési program 

Pilisborosjenőn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Megkezdték a Búza utca útépítését. Éppen a 
szegélyköveket  rakják  le  a  szakemberek.  Az  
úttest térburkolatot kap.

(a szerk.)



Kedves Olvasók! 

A  közelmúltban  a  Pesti  Srácok  című  internetes  újságban  
Füssy  Angéla  riporter  által  jegyzett,  Küller  Jánost,  falunk  
polgármesterét hamis vádakkal támadó cikk jelent meg. Az 
írás, érezhetően a falunkból érkező felkérésre készült. Vala
kik rosszindulatú, téves információkat adtak a cikkhez.
Az alábbiakban a Füssy Angéla által feltett újabb kérdé
sekre ad választ Küller János polgármester.
Csak remélni tudjuk a Pesti Srácok oldalon való teljes, vál
tozatlan  formában  történő  megjelenést.  A  hiteles  közlés  
miatt a Hírmondó hasábjain hozzuk le először a válaszokat.

 (a szerk.)

– Füssy Angéla: Tisztelt polgármester úr! 
Ismételten megkereséssel élek ön felé a pilisborosjenői in-
gatlanfejlesztési tervek kapcsán.

–  Küller  János:  Szeretném pontosítani  nem ingatlanfej-
lesztési tervekről, hanem több mint 20-éve tartó terve-
zési, fejlesztési folyamatról van szó!

– Ezúttal  Hirtling  István országos  ismert,  elismert  színművész  
nyílt levele irányította ismételten figyelmemet a településükre.

– Nagy örömömre szolgál, hogy az országosan ismert, elis-
mert színművész úrral szerepelhetek egy színpadon. Ha-
bár maga a darab egy, a tényeket célzottan és koncepció-
zusan torzító médiakampánnyal fűzerezett népszínmű.

– Bízom benne, hogy választ kapok végre a kérdésemre.
– Ön ezt  a  cikket  is  mint  az előzőt  úgy jelenítette  meg,  

hogy esélyt sem adott a válaszaimra, ismert, de etikát-
lan módszert alkalmazva cikkének megjelenésével egy 
időben  keresett  meg  kérdéseivel.   Ezt  megírtam  Ön-
nek, de az előadásának részletéből ez kimaradt.

– Mi az oka annak, hogy a település lakosságának akarata 
ellenére milliárdos ingatlanfejlesztők projektjeit preferál-
ja, azok érdekeit tartja szem előtt?

– Nincs tudomásom milliárdos ingatlanfejlesztőkről, a fej-
lesztéssel érintett területek magán kézben vannak, kivéve 
egyet, a Budai Tégla Zrt. területét. Ha veszi a fáradságot, 
erről Ön is meggyőződhet. Ön az önjelölt „véleményve-
zérek”  egyoldalú  meglátását  fogalmazza meg,  melyben  
olyanok véleményét is tolmácsolni törekszenek, akiknek 
tudomásuk sincs a véleményvezérek létezéséről.

– Miért  tartja  jó  gondolatnak  megkétszerezni,  ha  nem  
megháromszorozni a település lakosságát?

–  Az  agglomerációba  történő  kiköltözés  változó  inten-
zitással,  ugyan  de  évtizedek  óta  állandóan  fennálló  
folyamat.  (KSH kimutatás) Budapest és zöldövezete e 
tekintetben semmivel sem tér el a világ más nagyváro-
saitól.  Ha ez szabályozott  keretek között  történik,  ak-
kor a települések számára nem jár negatív következmé-
nyekkel. A tények, tendenciák, társadalmi és gazdasági 

folyamatok ál naiv figyelmen kívül hagyása, felelőtlen-
ség! Ezt ábrándos magánember megteheti, aki azonban 
kormányzati, önkormányzati felelősséget visel, kényte-
len tudomásul venni a realitásokat.
A  fejlesztési  területeket  2002-ben  jelölte  ki  az  első  
Helyi  Építési  Szabályzatban  az  Önkormányzat  akko-
ri  Képviselő-testülete,  amelyhez  az  elmúlt  ciklusban  
2010–2014 között szerződések megállapodások nélkül 
térítésmentesen újabb 8 hektárt szabályoztak ki.
A  fejlesztési  területekkel  kötött  szerződésekben  alap-
elv,  hogy az infrastrukturális  fejlesztések költségeit  az 
adott terület viseli és azon felül abból az Önkormány-
zatnak olyan plusz bevétele származik, amelyet további 
fejlesztésre tud fordítani.
Azok a lakosok, akik most hangjukat hallatják a területek 
beépítése és lakosságszám növekedése ellen azok is jöttek 
valahonnan. Ki egy éve ki húsz éve. Akkor is volt terület-
felosztás, terület kiszabályozás azért, hogy ők nem sokkal 
később itt házat tudjanak építeni ki egyet ki többet. Volt, 
aki eladta és másikat épített, vannak olyanok, akik többet 
építettek és bérbe adják. Ha most nem ellenségként kezel-
nék a fejlesztendő területek tulajdonosait, akkor a telepü-
lésünk, mint erre az általam vezetett önkormányzat már 
szállított sikeres példát, forrásokhoz juthatna, elsősorban 
az elmaradt infrastruktúra megépítéséhez. 

– Miként és  főleg milyen pénzből  szeretné pótolni  azokat 
az infrastrukturális hiányosságokat, ami nélkül a telepü-
lés ilyen mértékű kibővítése több mint lehetetlen? 

– Ahogy az előző kérdésére adott válaszomban már utal-
tam rá,  a pályázati  forrásokon túl,  a  jellemzően zsák-
falunkat elkerülő ipari kereskedelemi, logisztikai vagy 
más komoly iparűzési adót generáló ágazat hiánya mi-
att elsősorban a fejlesztési területekről befolyó bevéte-
lek teszik lehetővé a jelenleg fennálló infrastrukturális 
hiányosságok finanszírozását

– Lenne-e kedves felsorolni a településen az életminőséget 
javító  intézkedéseket,  fejlesztéseket  csak  címszavakban,  
mondjuk csak itt az utolsó ciklusában.

– A 2017 augusztusi Hírmondó, Félidőben című írás tar-
talmazza az Ön által feltett kérdésekre a választ.

– Milyen kapcsolatban áll Nyíri Ivánnak és Tölgyesi Péterrel, 
és mit tud róluk, kik ők? Mi közük van Pilisborosjenőhöz? 

–  Semmilyen  és  semmit.  Nyíri  Ivánt  kétszer  láttam  az  
elmúlt 15 év alatt a Malomdűlő Kft.-vel történt egyez-
tetések során. Tölgyesi Pétert soha nem láttam, egyál-
talán nem ismerem.

– Jelenleg  hány  darab  hatósági  eljárás  van  folyamatban,  
illetve  hány  hatósági  határozat  érinti  a  pilisborosjenői  
külterületek belterületbe-vonását,  illetve az ingatlanfej-
lesztéseket?

–  A  szerződésben  vállalt  kötelezettségek  és  a  képviselő  
testület  által  meghozott  határozatok  végrehajtásához  

szükséges hatósági eljárások vannak folyamatban. Ezek 
száma azonban lényegesen kevesebb,  mint  az  ellenük 
különböző  hatóságokhoz,  szervekhez  névtelenül  be-
nyújtott feljelentéseké.

– Hogy  áll  Sáhó  Tibor  3  milliárdos  nyereségelmaradása  
miatt az önkormányzat ellen folytatott pere, ügye, ami 
a települést csődhelyzettel fenyegeti?

– Nem Sáhó Tibor, hanem a Malomdűlő Kft. a telektu-
lajdonosok által alakított gazdasági társaság, amely a 
ciklus eleje óta a jogi eljárásokat az Önkormányzattal 
szemben  szünetelteti.  A  2014-es  választásokat  köve-
tően  ellenzéki  képviselőkből  bizottságot  hozott  létre  
a  képviselő  testület,  amelynek  feladata  a  korábban  
érvényesnek és hatályosnak ítélt szerződésben vállalt 
kötelezettségek áttekintése  és  amennyiben szükséges 
egy  módosított  megállapodás  előkészítése.  Sajnos  a  
bizottság  az  elmúlt  három  évben  érdemben  semmit  
nem tett az ügy rendezése és előrehaladásának érde-
kében. Véleményem szerint ezt a kérdést azon szemé-
lyek  (a  művész  úr  és  alkalmi  színtársulata)  irányába 
kéne  feltennie,  akiknek  a  tevékenysége  megalapoz-
hatja  az  Önkormányzattal  szembeni  kártérítési  fele-
lősséget!

– Mi a terve arra az esetre, ha ezt az összeget ki kell fizetni 
az önkormányzatnak Sáhó Tibor úr felé?

– Mint már említettem fejlesztési területek és azokkal 
kötött  szerződések  be  nem  tartása  alapozhat  meg  
kártérítési  igényt.  Azoknak  az  embereknek  kell  el-
gondolkodniuk ezen a kérdésen, akik azon érdekek 
mentén ténykednek, hogy a kártérítési igény megala-
pozott legyen! 
Én  a  szerződésben  rögzített  több  százmillió  Ft-os  
Önkormányzati  bevétel  realizálása  érdekében  cse-
lekszem, amelyet az infrastrukturális hiányok finan-
szírozására kívánunk fordítani.

– Várom válaszait! 
–  Kellemes  meglepetést  okozna  számomra,  ha  vá-

laszaimat  megjelentetné  ugyanazon  a  hírportálon  
ahol velem szemben korábban már megalapozatlan, 
lejárató média kampányt indítottak. A művész úr Pi-
lisborosjenőért  végzett  „áldozatos”  tevékenysége  és  
más  frusztrált  agresszív  megnyilvánulásai  a  telepü-
lésen  élő  lakosok  megosztásához  és  apránként  egy  
rosszhangulatú élhetetlen társadalmi közeg kialaku-
lásához vezet.

 Üdvözlettel:  Küller János polgármester
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Tel.: +36 (26) 336-028 • Fax: +36 (26) 336-313 • Mail: hivatal@pilisborosjeno.hu
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Válasz 
 FÜSSY ANGÉLA KÉRDÉSEIRE

Tisztelt Pilisborosjenői Polgárok!
Pilisborosjenő Község  

Önkormányzatának Képviselőtestülete

2018. április 20-án, pénteken, 17 órakor

a Reichel Jósef Művelődési Házban
(Pilisborosjenő, Fő u. 16.)

KÖZMEGHALLGATÁST   
tart.

Minden érdeklődő pilisborosjenői  
polgárt szeretettel várunk!

Pilisborosjenő, 2018. március 05.  

 Küller János, polgármester

Tisztelt Pilisborosjenői Polgárok!
Pilisborosjenő Község  

Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. május 4-én, pénteken, 17 órakor

a Szarvas Csárda épületében
(Solymár, 2083 Külső Bécsi út 4.)

LAKOSSÁGI FÓRUMOT      
tart.

A Külső-Bécsi úti településrész lakosainak.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Pilisborosjenő, 2018. március 05.  

 Küller János, polgármester

KÖSZÖNTŐ
Ma,  2018.  április  4-én köszöntöttük 100.  szü-
letésnapján  Gál  Józsefnét,  született  Mogyoró  
Máriát, Marika nénit.
1918. április 4.-én Kiskunfélegyházán született.
Négy gyermeke köszöntötte ma 100. Születés-
napján.
Pilisborosjenőn lakott  közel 90 éves koráig, az-
óta lányánál él Ürömön.
Mindenki Gál nénije, ikonikus egyéniség, a fa-
luban mindenki tiszteli, szereti.

Isten éltesse sokáig!

Küller János Pilisborosjenő polgármestere, 
Bereczkiné Szendrey Éva képviselő,  

és Kishalmi Ildikó a Humán Bizottság  
külsős tagja köszöntötte az ünnepeltet  

(Fotó: Bereczkiné Szendrey Éva)

Gál Józsefné, Marika néni 
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ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
Az 1848–49-es szabadságharc 170. évfordulója alkalmából 
ünnepi megemlékezést, koszorúzást tartottak március 14-
én 17 órakor Pilisborosjenőn a Művelődési  Ház falán el-
helyezett emléktábla előtt és az intézmény nagytermében.

A megjelenteket Bereczkiné Szendrey Éva, a művelődé-
si ház igazgatója, képviselőasszony köszöntötte.  Ezután, az  
ünnepség nyitányaként az Ezüsthegyi Dalkör Kossuth nótá-
kat énekelt. A koszorúzáson a helyi egyesületek, társadalmi 
szervezetek, intézmények, a Katolikus Egyház és az önkor-
mányzat képviselői helyezték el a megemlékezés virágait. A 
helyi általános iskola zenekara kísérte az eseményt.

A nagyteremben Küller János polgármester mondott 
beszédet, majd a helyi általános iskola tanulóinak nagysi-
kerű előadása zárta az ünnepi megemlékezést.

(Windisch László)

Új rendőrünk van

Gyetkó Tibor, aki eddig a körzeti  
megbízotti feladatokat látta el Pi-
lisborosjenőn, családi okok miatt 
kérte áthelyezését egy másik, tá-
volabbi körzetbe.
 (a szerk.)

Apáti Szabolcs r.ftőrm 
körzeti megbízott
2005-ben  szereltem  fel  a  Budapesti  
Rendőr-főkapitányság  XV.  kerületében  
járőrként, 2007-ben járőrvezető lettem.

2009.  évben  neveztek  ki  Újpalotán  
körzeti megbízottnak.

2011 novemberében kértem áthelye-
zésem  a  pilisvörösvári  rendőrőrsre,  és  
Solymár  nagyközségben  lettem  körzeti  
megbízott 2018. 02. 28.-ig.

A rendőri pályát hívatásomnak tekin-
tem és a rám bízott településért mind szak-

mailag,  mind  emberileg  megteszek  min-
dent, hogy azt biztonságosabbá tegyem.

Munkámat  mióta  körzeti  megbízott  
vagyok  folyamatosan  segítette  az  ön-
kormányzat,  valamint  a  polgárőrség,  és  
örömmel tapasztaltam, hogy ez Pilisbo-
rosjenőn is így van.

Remélem, hogy a Gyetkó Tibor ren-
dőrzászlós  által  elért  jó  közbiztonságot  
fent  tudom  tartani  és  lehetőség  szerint  
azon még javítani tudok.

Mivel iskolarendőr vagyok, így célja-
im között van, hogy már az iskolában is     
megerősítsük a gyerekekben a szabályok 
betartását  valamint,  hogy  a  rendőrtől  
nem félni kell, hanem mi azért vagyunk, 
hogy segítsünk.

A  céljaim  elérésében  támogatást  ka-
pok  feleségemtől,  aki  szintén  rendőr  és  
nyomozóként  dolgozik  a  pilisvörösvári  
rendőrőrsön, és 4 éves kisfiamtól Ádámtól.

Apáti Szabolcs

FELHÍVÁS
Tájékoztatom a tisztelt falu-és környékbeli lakosokat, hogy a Deutschklub Weindorfer Singkreis továbbra is örömmel hív 
és vár minden németül énekelni vágyó, a német kultúrát kedvelő személyt. A próbákat heti rendszerességgel, keddenként a 
Német Nemzetiségi Tájházban tartjuk. Számos fellépésünk van, kórustalálkozókon és különféle rendezvényeken.

Perlinger Györgyi elnök
   06 (30) 388-0261

Pilisborosjenő Német 
Nemzetiségi Önkormányzat

Meghívó
megemlékező koszorúzásra 

Pilisborosjenő  történetének  legsötétebb  korszakában  1946.  
április  27-én és  május 2-án a német lakosság 85 %-át  mar-
havagonokba  kényszerítve,  családokat,  barátokat  egymástól  
elszakítva kitelepítették Németországa.
72  év  távlatából  a  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  e  
tragikus  eseményre  emlékezve  meghívja  Önt  és  Kedves  
Családját

2018. április 22-én vasárnap 9 órakor
a  Reichel  József  Művelődési  Ház  előtt  lévő  emlékoszlop  
megkoszorúzására.

Selbstverwaltung Der Deutschen 
Nationalität Weindorf

Einladung
zur Kranzniederlegung  

Zu  den  düstersten  Epochen  der  Geschichte  von  Weindorf  
zählt  die  Vertreibung  von  85  %  seiner  deutschstämmigen  
Bewohner am 27. April und am 2. Mai 1946. Ohne Rücksicht 
auf Banden der Familien und der Freunde wurde dieser Teil 
der Bevölkerung nach Deutschland ausgesiedelt
In Erinnerung an jene tragischen Ereignisse vor 72 Jahren 
lädt die Selbstverwaltung Der Deutschen Nationalität We-
indorf Sie und Ihre Familie am

Sonntag, dem 22 April 2018 um 9 Uhr
zu einer Kranzniederlegung an der Gedenktafel vor dem 
Josef Reichel Kulturhaus.



A Budai út 14. sz. alatt álló öreg családi ház hamarosan 
új funkcióban éled újjá: közösségi összefogással Waldorf 
óvodát alakítanak ki belőle. Az ingatlant tavaly tavasszal 
vásárolta  meg  a  helyi  Waldorf  óvodát  működtető  egye-
sület,  amely jelenleg a régi óvoda egyik csoportszobájá-
ban  működik.  Az  új,  immáron  saját  tulajdonú  ingatlan  
átalakításának  tetemes  költségeit  az  egyesület  tagjai  –  a  
gyermekek  szülei  –  részben  bankkölcsönből,  részben  
pedig  adományokból  igyekeznek  finanszírozni,  ehhez  
kapcsolódott a hétvégén lezajlott garázsvásár is, amelyre 
számos pilisborosjenői család ellátogatott. A márciusban 
kezdődő építési munkálatok a tervek szerint a nyár végé-
ig befejeződnek, a kialakított 25 óvodai férőhely nagyobb 
részét helybéli kisgyermekek vehetik majd igénybe.

A házban a Kondacs család élt az elmúlt évtizedekben, 
Gyuri bácsiról rengeteg szép történetet hallunk a faluban. 
A kedvességéről, dolgosságáról, a rengeteg zöldségről, gyü-
mölcsről,  amit  a  kertben termelt  és  eladott  a  helyieknek,  
szomszédoknak. Kondacs bácsi örökösei, a lányai nagyon 
örültek,  amikor  megtudták,  hogy óvodaként,  kisgyerme-
kekkel,  élettel  telítve  élhet  tovább édesapjuk  háza,  kertje.  
Szeretnénk  méltó  gazdái  lenni  a  gyönyörű,  domboldali  
gyümölcsöskertnek, megőrizni, továbbvinni ezt az értéket.

Egy család régi otthonát ezentúl 25 kisgyermek és csa-
ládjai lakják majd be. A szülők, akikből az óvodát fenn-
tartó nonprofit egyesület áll, a legtöbb feladatot önerőből, 
önkéntes munkával látják el. Az egyesület az összes bevé-
telét, így a szülőktől kapott havi rendszeres hozzájárulást 
is az óvoda fenntartására fordítja.

Mivel ellenszolgáltatás nélkül végezzük ezt a munkát, 
így a havi díjakat alacsony szinten tudjuk tartani.

Az új óvoda építése egy újabb mérföldkő az életünk-
ben, ami még inkább összekovácsolja a közösséget.

Van  egy  közös  álmunk  –  megteremteni  a  gyerme-
keinknek azt  a  fizikai,  lelki,  szellemi  környezetet,  ami  a  
fejlődésüket leginkább szolgálja. Biztosítani a  jó levegőt, 
egészséges  ételeket,  biztonságos,  elfogadó,  szeretetteljes  
környezetet, a természetben való tapasztalatszerzést.

Ezért fogunk össze, teszünk időt, energiát, pénzt bele, 
és  építjük  az  óvodát.  Ebben a  projektben  is  a  szülőké  a  
munka oroszlánrésze.

Andris a tervező, az építési projektvezető. Gergő szer-
vezi  a  kivitelező  csapatot.  Évi  a  pénzügyes,  pályázatíró.  
Az  apukák  végzik  az  építési  segédmunkát,  jönnek  falat  
bontani, földet talicskázni.

A nagy sikerrel  és  szép bevétellel  zárult  garázsvásárt   
négy  anyuka  szervezte.  Peti  és  Zoli  az  informatikusok,  
honlapgondozók, listák őrei. Barbi a házi pénztáros. Bea 
rendeli  az  ebédet,  és  végzi  a  grafikai  munkákat.  Andi  a  
beszerző, aki heti szinten biztosítja, hogy minden élelmi-
szer,  tisztítószer  megérkezzen  az  oviba.  Az  apukák  csa-
pata  végzi  a  karbantartási  feladatokat,  szerel  leszakadt  
függönykarnist, készít csizmatartó polcot, javít vízcsapot. 
A gyönyörű cégtáblánk Kati kézműves munkája. A hét-
végéken ovit  takarítunk felváltva  és  hazavisszük a  mos-
nivalót.  A kis  törülközőket,  abroszokat,  selymeket  nagy 
gonddal mossák, vasalják az anyukák, hogy hétfőre üdén, 
tisztán, illatosan kapják vissza a gyerekek.

Közben  tudatosan  részei  vagyunk  a  gyermekeink  
óvodai életének, és észrevétlenül jó hangulatú, összetartó 
közösséggé kovácsolódunk. A közös munka és az együtt 
megélt ünnepek, sikerek és  nehézségek összekapcsolnak 
minket. Életre szóló barátságok születhetnek a családok 
között.  A  gyerekeink  pedig,  kicsik  és   nagyok  azt  élik  
meg, hogy a családjuk egy közösség része, ahol számítha-
tunk egymásra, ahol bízhatunk egymásban.

Tények és adatok

 Nonprofit szervezetként 25 kisgyermek óvodai ellátá-
sát biztosítjuk.

 A csoport nagyobbik része helybéli.
 Három képzett, tapasztalt óvodapedagógus, egy dajka és 

egy művészeti pedagógus óvja és neveli a gyermekeket.
 A teljes beruházás költsége 60–65 millió forint.
 Az ingatlant 30 milliós bankhitellel vásároltuk meg.
 A szülők és barátok 12  millió forint önerőt tettek ed-

dig bele a projektbe.
A Pilisborosjenői Önkormányzat Képviselő Testülete 

megszavazott nekünk egy egyszeri 2,6 milliós beruházási 
támogatást, amit ezúton is nagyon köszönünk!

Pályázatokat nyújtottunk be itthon és külföldön. Egy 
német  alapítványtól  a  helyszíni  tájékozódás  után  már  
kaptunk  is  biztatást,  és  ígéretet  a  támogatásra  és  arra,  
hogy  minden  egyéb  forrásból  összegyűjtött  adományt  
megdupláznak nekünk!
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 SZÜLŐI ÖSSZEFOGÁSSAL ÉPÜL

A GYÖNGYHARMAT WALDORF ÓVODA   PILISBOROSJENŐN

Még nem látjuk a végét,  de optimisták vagyunk. Hi-
szünk abban, hogy munkánkkal értéket teremtünk mind 
a hozzánk járó családoknak,  mind a falunknak.  Gazda-
gítjuk  az  oktatási  palettát,  oktatási  intézményt  hozunk  
létre és óvodai férőhelyeket biztosítunk Pilisborosjenőn.

Ha úgy érzed, hogy segítenél minket, köszönettel fo-
gadunk  minden  egyszeri  vagy  rendszeres  támogatást,  
adó 1%-ot! Most minden támogatás a dupláját éri a szá-
munkra!

Honlap: www.gyongyharmatovi.hu
Bankszámlaszám: Magnet Bank 16200168-00118499
Adószám: 18129724-1-13

Köszönettel:
 a Gyöngyharmat Waldorf Óvoda közössége

WALDORF 
óvoda

Szeretettel írta: Révész Árpádné (Marika néni)

A kutya nem eszi meg a telet. Az idei márciusi hónap, 
ezt a közmondást be is igazolta.

A helyi nyugdíjas klub tagjainak kedvenc témája a 
kertészkedés. Virágmagot, palántát, növényeket csere-
berélnek.  Gyakran kérdezgetik: – Mit, hova ültessek? 
– Milyen a talaj? – Napra vagy árnyékra van szüksége a 
növénynek és hogyan kezeljem?

Pilisborosjenőn,  évszázadokon  keresztül  a  svábok,  
szorgos munkával sokféle gyümölcsfát, mezőgazdasági 
növényt,  virágot  telepítettek,  hogy  élhető  környezetet  
hozzanak létre.

Ma inkább díszkertek létesülnek.
Nagyon sokféle növény ültethető a településünkön.
Pár példa, napos helyet kedvelő egynyári virágokból: 

muskátli, büdöske, szarkaláb, körömvirág, tátika, petú-
nia, kokárda virág.

Évelő virágok: margaréta, krizantém, nyuszifül, ka-
kukkfű, levendula, tatár virág.                                  

Napos helyet kedvelő cserjék: cserszömörce, arany-
vessző, orgona, gyöngyvessző, tűztövis és a rózsák.

Félárnyékos  helyet  kedvelő  virágok:  árnyékliliom,  
szívvirág, tulipán, jácint, hóvirág, téltemető, sáfrány.  

Az öntözés nagyon fontos, főleg a déli napos oldalon.
Kis  ízelítővel  kívántam  kedvet  csinálni  a  kertész-

kedéshez. 
A kert maga az élet.

KERT-ÉLET

Meghívó
 

A Kevélyhegy Dalkör szeretettel meghívja az érdeklődőket 
2018. 05. 12.-én 14. órától megrendezésre kerülő

Dalos Találkozóra. 
A találkozó helyszíne a Reichel József Művelődési Ház, Pilisborosjenő, Fő út 16.



Február 2-án óvodásainkkal nagy öröm-
mel  látogattunk el  a  veresegyházi  Med-
ve-otthonba,  ahol  közelről  figyelhettük  
meg  az  ott  élő  macikat,  farkasokat,  de  
láttunk őzeket, borzot is.  A park dolgo-
zói meleg teával és mackó formájú süte-
ményekkel vártak bennünket.

Februárban  kiemelkedő  esemény  
volt óvodánk életében a farsang. A gyer-

mekek nagy örömmel öltötték magukra 
a szebbnél szebb jelmezeket. Voltak her-
cegnők,  szuperhősök,  különleges  állat-
kák és  meseszereplők is.  A vidám zene,  
a játékos vetélkedők és a farsangi fánkok 
idén  is  elmaradhatatlan  részei  voltak  a  
mulatságnak.

Márciusban nagy hangsúlyt fektettünk 
az  1848-as  szabadságharchoz  kapcsolódó  
megemlékezésre.  A  gyermekekkel  papír-
kardokat,  nemzeti  színekkel  díszített  csá-
kókat,  pártákat  készítettünk,  az  óvoda  
helyi  ségeit  piros-fehér-zöldbe  öltöztettük.  
Szép  ünneplő  ruhákban  énekeltünk,  és  
egy kis felvonulás keretében emlékeztünk 
a  hős  katonákra.  Óvodásaink  lelkesen  
szavalták Petőfi Sándor Nemzeti dal című 
költeményének első versszakát.  

A Víz Világnapja alkalmából sok szí-
nes  programmal  készültünk  az  óvodá-
soknak.  A  víz  körforgásáról,  a  vízcsepp  
útjáról  nemcsak  beszélgettünk,  hanem  
készítettünk is közös képeket, felakaszt-
ható felhőmodelleket. Kisfilmet néztünk 
a  témával  kapcsolatban.  A  víz  halma-
zállapot-  változásait  kísérletek  útján  
mu  tattuk  be  a  gyerekeknek.  Készültek  
vizes  terepasztalok,  só-liszt  halak,  vízi  
élőlényes  festmények.  Sokat  beszélget-
tünk arról, hogy miért fontos vigyázni a 
környezetünkre, hogyan tudunk spórol-

ni  az  ivóvízzel.  Zöld  óvoda  lévén  rend-
kívül fontosnak tartjuk azt, hogy már az 
óvodában tudatosítsuk a gyermekekben 
környezetünk védelmének fontosságát. 

A  gyermekek  minden  évben  nagy  
örömmel  készülnek a  húsvétra  is.  Boldo-
gan keresik az udvaron a nyuszi apró aján-
dékait,  énekelnek,  verseket  szavalnak.  A  
fiúk lelkesen locsolják meg a  kislányokat.  
akik apró finomságokkal kínálják őket. 

A nevelési  év  utolsó  hónapjai  is  sok 
izgalmat  tartogatnak  még  a  kis  ovisok  
számára.  Fogunk  kirándulni,  lesznek  
bábelőadások,  gyereknap,  ballagás,  és  
még  sok  érdekes  program,  amelyek  él-
ményekkel gazdagítják majd a gyerekek 
óvodában eltöltött napjait.

Fazekasné Schieszl Mónika 
és Petkovicné Wágner Anikó

ÓVODAI 
hírek
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ÜNNEPEK AZ ÓVODÁBAN

Tisztelt Szülők!

AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS
2018. április 23-án és 24-én 7 és 15 óra között lesz a Fő utcai épületben.

 Szükséges dokumentumok: 	•	 a	gyermek	születési	anyakönyvi	kivonata
	 	 •	 lakcím	kártyája,	szülők	lakcímkártyája
	 	 •	 a	gyermek	TAJ	kártyája

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik 
életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több 
településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek 
óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy 
órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét 
szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai neve-
lésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

ISKOLAI 
hírek

Rajzverseny

A rendszerint márciusban megrendezés-
re  kerülő  rajzverseny  létszámát  illetően  
idén  szokatlan  rekordot  írtunk.  A  ter-
vezett  két  időpontot,  amelyek  az  alsós  
illetve  a  felsős  alkotómunkának  adtak  
teret,  végül  egy újabb délutánnal  kellett  
kiegészítenünk,  mert  összességében  69  
tanuló érzett kedvet és merített bátorsá-
got a feladat megvalósításához!

A különlegesség egyelőre a jelentke-
zők számában mutatkozott meg, de úgy 
érzem,  a  kiemelkedő  alkotások  száma  
sem lesz csekély.

A  munka  az  illusztráció  jegyében  
zajlott.

Március 6-án, 8-án és 13-án a feladat 
minden korosztályban Michael Ende: A 
végtelen történet című művéhez kapcso-
lódó  illusztrálás  volt.  A  szövegrészletet  
Jávor Csaba olvasta fel, magam az alkal-
mazható,  lehetséges  technikák  sajátos-
ságait és a rendelkezésre álló eszközöket 
mutattam be a gyerekeknek. 

A  tanulók  csodás  ötleteket  vetettek  
papírra.  A  munkák  véleményezésére  
március  végéig  kerül  sor.  A  legkiemel-
kedőbb alkotásokból április első hetében 
„hagyományos”  kiállítást  tekinthetnek  
majd meg az érdeklődők.

A résztvevőknek ezúton is szeretettel 
gratulálunk! 

Sítábor

Immáron ötödik éve kerekedünk fel febru-
árban,  hogy  felkeressük  a  számunkra  oly  
kedves  veitsch-i  síterepet,  Ausztriában.  A  
tábor  egyik  különlegessége  az,  hogy  csa-
ládi  tábor,  így  nem  csak  a  gyerekeknek,  
hanem szüleiknek is remek kikapcsolódás. 
A gyerekek nagyon szeretik ezt a picike pá-
lyarendszert. Ismerik az erdei kis ösvénye-
ket, a jól bevált ugratókat. A szállásadónk 
régi ismerősként üdvözöl bennünket.

Azt gondolnánk, hogy sok meglepe-
tést  nem tartogathat  már  ez  a  hely  szá-
munkra, pedig ez nem így van. Idén egy 
újabb  sípályával  bővült  a  terület,  illetve  
olyan pompás hóviszonyok között csúsz-
kálhattunk, amire egyikőnk sem számí-
tott így február végén.

Voltak  akik  a  szállás  melletti  erdő-
ben  ismerkedtek a sífutás rejtelmeivel és 
olyan gyerekek is, akik idén először pró-
bálták ki a síelést.

Az  esték  vidáman  teltek,  gyerekek  
társasoztak, felnőttek beszélgettek dano-
lásztak hajnalig.

Szuper volt ez a néhány nap együtt!

Német versmondó  
verseny

A versenyt idén a budaörsi I. sz. Általá-
nos  Iskolában  rendezték,  március  2-án,  
egymás után tartva a területi és a megyei 
fordulót. Iskolánkat Kormány Karolin 2. 
b, Juhász Klára 3.,  Halász Lilla és Varga 
Hajnalka  4.  b  osztályos  tanulók  képvi-
selték.  Az  ötven  1–2-os  és  a  kilencven-
hat (!) 3–4-es gyermek színvonalas pro-
dukciójával  nehéz  döntés  elé  állította  a  
zsűrit.  Lányaink  a  szoros  versenyben  a  
középmezőnyben végeztek. A következő 
fordulóba  ugyan  nem  jutottak  tovább,  
ám  rengeteg  tapasztalatot  szereztek.  
Gratulálunk a gyerekeknek! Köszönjük a 
felkészítő  tanárok  munkáját  és  a  szülők  
támogatását, segítségét!

Ki mer ma?

Ezt a kérdést tették fel nekünk az év ele-
jén  és  mi  azt  mondtuk,  hogy  majd  mi.  
No  de  mit  takart  ez?  Február  27-én  az  
Operaházba  mentünk  a  6.a  osztállyal  
a  „Ki  mer  ma?”  televíziós  műsor  felvé-
telére.  A  műsor  vendége  Bartal  László  
karmester  volt,  aki  operákkal  kapcsola-
tos  kérdésekre  válaszolt,  miközben  sa-
ját,  munkájával  kapcsolatos  élményeit  
is  elmesélte.  Nagyon  érdekes  volt  egy  
televíziós  felvétel  menete,  hangulata,  
miközben a gyerekek rengeteg operáról, 
énekesről  hallottak,  tanultak.  A  műsor  
tétje  az  volt,  hogy a  karmester  úr  vajon 
megnyeri-e az osztályunk számára a Va-
rázsfuvolára szóló jegyeket. Aki kíváncsi 
rá, nézze meg a műsort az április 23-i hé-
ten az M5-ön!

Tavasszal korcsolyázni

Ezt is kipróbáltuk. Hagyományos szom-
bat-munkanapi korcsolyázásunkat némi 
nehézségek  kísérték.  Nehezen  találtunk  
pályát,  ami  nyitva  volt.  Nehezen  talál-
tak  a  buszsofőrök  a  pályához.  Nehezen  
fagyasztották  a  gépek  a  pályát.  Végül  
a  nap,  tavasz  győzött,  hatalmas  tócsák  
alakultak a jégen. De a gyerekek nagyon 
élvezték. Volt jó zene, olcsó büfé és nem 
volt iskola! Akik nem jöttek, azok kirán-
dulni  mentek  a  gyönyörű  napsütésben.  
Mindenki kedvére valót választhatott!

Ha FEBRUÁR, akkor 
MATEMATIKAVERSENY!

Iskolánk  tanulói  közül  az  idén  is  jóné-
hányan szerették volna megméretni ma-
gukat a Zrínyi Ilona Megyei Matematika 
Versenyen.  Íme  kiemelkedő  versenyző-
ink névsora, amelyből 2 tanulónk igazán 
kimagasló  eredményt  ért  el:  Lieber  Dá-
niel, 4.b és Papp Georgina, 6.b
2. évfolyam (Észak-Pest megyéből 394 
induló közül):

34. helyezett: Négyesi Antal  
91. helyezett: Bognár Dóra  

3. évfolyam (Észak-Pest megyéből 547 
induló közül):

79. helyezett: Rábai András  
4. évfolyam (Észak-Pest megyéből 519 
induló közül):

7. helyezett: Liber Dániel  
21. helyezett: Mészáros Mátyás  
77. helyezett: Susán Rebeka  
82. helyezett: Osztrovics Zsombor

6. évfolyam (Észak-Pest megyéből 351 
induló közül):

9. helyezett: Papp Georgina 
51. helyezett: Dömötörfy Soma  
88. helyezett: Hivert Kornél  

8. évfolyam (Észak-Pest megyéből 233 
induló közül):  

48. helyezett: Papp Viktória
79. helyezett: Vad Réka  

Összesített  csapatversenyben  a  4.  és  a  6.  
évfolyamunk  szerepelt  kiválóan.  Min-
denkinek gratulálunk a teljesítményéhez!

Kazinczy verseny

11 jól felkészült indulóból 3 kiemelkedő 
volt:  Mészáros  Mátyás,  Barsi  Olivér  és  
Vizdák Nóra. Gratulálunk!



CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
hírei

EGYHÁZI
hírek
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A Család és Gyermekjóléti Szolgálat szeretettel várja a kedves 
érdeklődőket,  családokat  az  áprilisban  megrendezett  Tavaszi  
Játszóház programra, Újra lesz kézműveskedés, ügyeskedés és 
tavaszi finomságok várják a résztvevőket!

       Üdvözlettel:
                         Ludasi Éva

                       szolgálatvezető

Egy nyári programot is szeretnénk hirdetni a nagy érdeklődés-
re való tekintettel! Szeretettel várjuk a gyermekeket a   X. Jubi-
leumi Indián Táborba! 

A tábor zárónapján a szülőknek is meglepetés programmal ké-
szülünk!!! Örömmel várjuk az eddigi táborok résztvevőit is, jó lenne  
találkozni újra a ,,régi” táborosokkal,  akik felfedezhetik magukat a 
9 év alatt készült képeken ( kiállítás) és a táborról készült filmben!

X. Indián TáborTavaszi játszóház

KEDVES PILISBOROSJENŐIEK!

Asszisztens személyi változás miatt szerdánként ismét a régi időpontban 15–18 óráig van 
orvosi rendelés a pilisborosjenői Egészségházban.

A közölt ügyeleti és rendelési idők tájékoztató jellegűek, mivel a Hírmondó egyes számainak kiadása 
között eltelt időben azok változhatnak. Az orvosi vizsgálatra való bejelentkezéskor, illetve a rendelő-

be való indulás előtt kérjük, szíveskedjenek érdeklődni, hogy a közölt időpontban van-e rendelés.

(a szerk.)

Orvosi rendelési időpontváltozás

„Nézzétek, most van itt az alkalmas idő! Most van itt az 
üdvösség napja.”

Ezzel  a  második  Korintusi  levélben  található  gondolat-
tal indítjuk, majd járjuk körbe keresztény életünk legna-
gyobb  ünnepére,  hitünk  középpontjának,  megünneplé-
sére, húsvétra való készületünket.

Az idő fontos tényezővé vált mindannyiunk életében. 
Óránk mindig ott van a kezünkön, de ha óránk nincs is, 
telefonunkon mindig nézegetjük az idő múlását. Sokszor 
bilincsnek érezzük a karunkon lévő órát, máskor meg há-
lásan tekintünk rá, még milyen sok időnk van. Az ősem-
ber csak a napfelkeltét-naplementét tudta megkülönböz-
tetni, később már mérni tudtuk az órákat, és a perceket is, 
de az idő csak sokára lett az emberiség életének ennyire 
keretet  adó,  ám  egyben  sürgető,  és  feszélyező  részévé.  
Manapság a Mennyország előízének érezzük azokat a pil-
lanatokat,  időket,  amikor nem kell  néznünk az óránkat,  
nem feszélyezi az együttlétet, vagy pusztán csak létünket 
az idő sürgetése. Kimondhatjuk, amennyire segíti az éle-
tünket, mert egy keretet ad a napnak, segít annak értékes 
felhasználásában, ugyanakkor rabjává is tesz minket.

Természetesen  nem  az  idő  semmisé  tétele  ennek  a  fe-
szültségnek  a  feloldása,  hanem  meglátni  az  alkalmas  időt,  
vagyis felfedezni az idő értünk való létének, pozitív oldalának 
kincsszerűségét. Fiatalként, felnőttként megtanultuk már azt, 
hogy nincs mindig mindennek itt  az ideje.  Húsvétkor nem  
karácsonyt, vagyis Krisztus születését ünnepeljük, és nyáron 
furcsa lenne a havas Mikulás érkezése. Ugyanakkor tudjuk azt 
is, hogy ünnepeink minden évben elérkeznek, várjuk, készü-
lünk rájuk, hiszen tudjuk, mikor lesz itt az idejük.

Így a nagyböjti idő is egy évente visszatérő idő, amit 
azért  ad  Isten,  hogy  végre  legyen  időnk  Rá,  és  önma-
gunkra.  Időhiányunk,  és  az  elmaradásaink  elleni  állan-
dó küzdelem lassan felőröl minket. Ezért is mondhatjuk 

azt, hogy bizony most van itt az alkalmas idő arra, hogy 
megálljunk,  és  Istenre figyelve,  ugyanakkor önmagunk-
kal is törődve átéljünk egy olyan időszakot, ami valóban 
megállítja az időt. No, nem a külsőt, vagyis az órákat és a 
napokat, de a belső lelki időt igen, ami az igazi lényeghez, 
Istenhez emeli lelkünket, figyelmünket, gondolatainkat. 

Böjt, imádság, alamizsnálkodás, bűnbánat-bűnbocsá-
nat,  megújulás,  megtérés.  Ezek  a  szavak  biztosan  isme-
rősen csengenek,  hiszen Nagyböjtben újra,  és  újra  ezek  
hangoznak  el.  De  nem  értjük  meg  igazi  jelentésüket,  
jelentőségüket,  ha  nem  tudunk  megállni,  befelé  figyel-
ni,  elcsendesedni,  legfőképpen  Istenre  figyelni.  Mindig  
pont  Őt  hagyjuk  ki  sűrű  napjainkból.  Mindig  minden-
re, és mindenkire figyelünk, időt szakítunk, de megállni 
és  a  lélek  csöndjébe  visszahúzódni,  vagyis  magunk  kö-
rül csendet teremtve semmi teendővel, másik személlyel 
nem  törődve,  picit  gondolatainkba  merülve,  Istenről  és  
önmagunkról elgondolkodni, visszavonulni már nem tu-
dunk. Így válik újra, és újra mókuskerékké, örvénnyé az 
idő, ami szépen lassan a mélybe húz bennünket. 

A nagyböjti és húsvéti idő nagyon nagy segítség ennek 
kivédésében. Az ünnepek, és az ezt megelőző, un. előké-
születi idők éppen ebben segítenek. Hiszen tudvalevő, az 
ünnepi idők kiszakítanak bennünket a hétköznapok for-
gatagából  megállítják  az  embert,  hogy lelkét  ünneplőbe  
öltöztetve, álljon meg, és a lényegre, az ünnepre figyeljen. 
Igen, ez is idő, ami végre nem nyomasztó, hanem öröm, 
boldogság, és békét hoz mindenki szívébe.

Mire van itt az alkalmas idő? Bizonyára mindenkinek 
másra! Egyben viszont biztos megegyezhetünk, most van 
itt az alkalmas idő arra, hogy megálljunk, megteremtsük 
a benső csendet, és végre Istenre figyeljünk.

Ezekkel  a  gondolatokkal  kívánok  minden  kedves  
Testvéremnek áldott Húsvétot!

Wilheim Péter
plébániai kormányzó

ELÉRHETŐSÉGEK: 2096. Üröm, Fő utca 47. 
Tel.: (+36) 26/950-879; 
http://szentgyorgyplebania.wix.com/plebania
IRODA  SZOLGÁLATI  IDŐ:  Hétfő,  és  Péntek  16–18  
óra; Szerda 9–12 és 13–16 óra

TEMPLOMUNK  FELÚJÍTÁSÁRA  SZÁNT  ADOMÁ-
NYAIKAT hálás köszönettel vesszük az Ürömi Takarék-
szövetkezet erre szolgáló külön számláján: 
Ürömi Templom: 65700093-50090611
Pilisborosjenői Templom: 65700093-50090604

HÚSVÉT
 VAGYIS AZ ALKALMAS IDŐ  
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Az Önkormányzat és az Egyesület között 
létrejött  együttműködési  szerződésnek  
megfelelően  elkészítettük  a  2017-es  év-
ben végzett és a továbbiakban is végzen-
dő feladatainkat, hogy képet kapjanak az 
egyesületünk működéséről és a szükséges 
faladat  ellátásáról.  Egyúttal  tisztelettel  
megköszönjük  az  egyesületünk  számára  
nyújtott  2017-es  évi  anyagi  támogatásu-
kat és a 2018-as évre is tisztelettel kérjük.

A Pilisborosjenői Polgárőrség elhivatott 
tagjai (jelenleg 17 fő a fiatalokkal együtt) 
legnagyobb  feladatuknak  tartják  a  köz-
biztonság,  közrend  védelmét  valamint  
a  bűnmegelőzést.  Ezért  fontos  a  lehető  
legtöbb időt a falu területén járőr szolgá-
latban eltölteni. Járőrözéseink eredménye 
talán,  hogy  falunkban  évek  óta  tartósan  
alacsonyak  a  bűnözési  mutatók.  Jelenlé-
tünk  visszatartó  erőként  szolgál.  Szolgá-
latainkat hétvégén rendszeresen, hétköz-
nap  változó  napokon  2–3  alkalommal  
végezzük.  Rendszeresen  veszünk  részt  a  
környékben történő személy  és  kármen-
tésbe a tűzoltóssággal karöltve,  bár ez az  
elmúlt években ez egy kissé lecsökkent. A 
kialakult jó kapcsolatnak eredményeként 
az elmúlt években a tűzoltóság SMS-es ér-
tesítést küldött olyan rendkívüli esemény-
ről  mely  Pilisborosjenő  és  környékbeli  
településeken történik. Rendszeresen vet-
ték igénybe szolgálatunk segítségét a Pilis 
hegységben  történő  baleset  és  tűzesetek  
kapcsán, bár az elmúlt évben szerencsére 
nem  volt  gyakori  az  ilyen  felkérés.  Ezen  
feladatok ellátására egyesületünk tulajdo-
nában  lévő  terepjáró  használatával  adó-
dik lehetőségünk. 

A 2017-ben vállalt feladataink közül 
kiemelkedő jelentőséggel  bír  a  rendsze-
res  járőrszolgálat  végzése mellett  a  köz-
ségben lévő rendezvények biztosítása is.

Fontos és állandó faladattal jár a falu 
központjától  távol  (12  km)  de  még  Pi-
lisborosjenő  területéhez  tartozó  üdülő  
övezet  védelme  a  téli  tavaszi  időszak-
ban. Ezen időben ugyanis az ott találha-
tó  üdülök lakatlanok és  ezt  kihasználva  
több  besurranásos  betörés  is  előfordult.  
A község körzeti megbízottjával idősza-
konként  közösen  látunk  el  ezen  a  terü-
leten is rendszeres járőrözési feladatokat, 
de  a  rendszeres  szervezett  szolgálat  is  
minden alkalommal ellenőrzi a területet.

Az  elmúlt  években  sikerrel  szerző-
dést  kötöttünk  több  középiskolával,  a  
közösségi munka végzéséhez nyújtunk a 
fiataloknak segítséget, mint fogadó szer-
vezet,  ezzel  kívánjuk  a  fiatalok  körében  
is népszerűsíteni a polgárőr életformát.

Részt vettünk több rendőrségi akci-
óban is a helyi kmb. járőr segítőjeként. 
Az  Önkormányzat  és  a  Kmb-s  rendő-
rünk  között  létrejött  szerződés  kereté-
ben havi 50 órás foglalkoztatása idejére 
igyekszünk  polgárőrtársat  biztosítani  
részére.

Kiemelt célunk még az illegális hulla-
dék lerakók felszámolása és az elkövetők 
felderítése,  valamint a természeti  adott-
ságainkat  károsító  illegális  fakitermelé-
sek megszüntetése. A Környezetvédelmi 
és Vízügyi minisztérium által még 2007 
évben  meghirdetett  „Zöld  kommandó”  
nevet  viselő  akciósorozatnak  megha-
tározott  feladatait  magunkra  vállalva  
teszünk  meg  mindent  a  környék  tiszta-
ságáért.  Sikeresen  léptünk  fel  hulladék  
lerakók  megszüntetése  valamint  a  már  
elhelyezett  szemét  eredetének  felderí-
tésében  is  bár  ez  a  munka  folyamatos,  
hiszen a  hulladék lerakók folyamatosan 
újra képződnek és újabb feladatokat ad-
nak a falunknak és nekünk.

Komoly  problémát  jelent  a  tájvédel-
mi  körzetben  elszaporodó  motorosok,  
quad-osok akik tönkre teszik a környék 
ősi növényeit, elijesztik az erdők és me-
zők állatait és nagymértékben zavarják a 
kirándulókat, amelyre az elmúlt évben is 
több  bejelentést  kaptunk.  Ennek  meg-
fékezésére  próbáltunk  szervezni  közös  
akciókat  a  helyi  rendőrséggel,  mezőőr-
séggel.  Tekintettel  arra,  hogy  a  Polgár-
őrségnek nincs  intézkedési  joga  így  ha-
tósági segítség nélkül nem megoldható a 
probléma elhárítása. 

Terveinkben  szerepelt  még  az  Ön-
kormányzattal  és a Tűzoltósággal kötött 
hármas  szerződés  értelmében  megka-
pott  iroda  helység  használhatóvá  tétele,  
a  2011-es  évben  elkészült  a  tetőcsere,  
villanyszerelés  és  az  épület  külső  bepu-
colása,  a  2013-as  évben  elkészült  a  gáz  
bekötés, a víz- és csatornabekötés, a köz-
ponti fűtés, valamint a vizesblokk kiala-
kítása. A 2017-es évben a gépkocsi tároló 
is elkészült funkcionálisan működik, bár 
a  belső  és  a  külső  burkolatok  még  hiá-
nyoznak, amelyeket a 2018-as évben sze-
retnénk befejezni.

Egyesületünknek  jelenleg  két  sze-
mélygépjárműve van, amelyeket a 2017-
es  évben  sikerült  fiatalabbra  cserélni  
őket,  az  egyik  egy  Toyota  terepjáró  a  
másik  egy  Opel  Astra  Caravan.  A  fel-
adatok  ellátásában  nagy  szerepe  van  
mind a két járműnek, viszont a jelenle-
gi adójogszabályok szerint cégautóként 
nagyon sok adót kell utánuk fizetni (kö-

szönet  az  önkormányzatunknak  azért,  
hogy  súlyadót  legalább  nem  kell  fizet-
nünk).  A  járművek  kora  és  környezet-
védelmi  besorolása  alapján  történik  az  
adó  kivetése,  és  az  idős  járművekre  ez  
negatív hatással van. 

Polgárőrségünk  jelenleg  2  db.  ügye-
leti  mobilkészülékkel  rendelkezik,  
amelyek  a  nap  24  órájában  elérhetőek.  
Ezeken  fogadjuk  az  állampolgári  beje-
lentéseket,  esetlegesen  a  tűz  és  egyéb  
rendellenességeket.  A  bejelentést  köve-
tően,  ha  az  számunkra  is  feladattal  jár,  
a  lehetőségeink  szerint  a  település  bel-
ső  részén  1-2  percen  belül  a  helyszínre  
sie  tünk  vagy  értesítjük  a  megfelelő  ha-
tóságot,  szolgáltatót.  Az  elmúlt  évben  
ezeknek a bejelentéseknek a száma meg-
haladta a 150 esetet. A telefonszámaink a 
falu honlapján, a helyi újságban, illetve a 
művelődési házban megtalálhatók. 

A  községben  működő  önkéntes  
tűzoltósággal  igyekszünk  a  meglévő  jó  
kapcsolatot  tovább  mélyíteni  és  így  1-1  
tűzeset kapcsán egymást segítve tudunk 
hatékonyan  együttműködni.  Sokszor  
előfordult  és  a  továbbiakban  is  állunk  
rendelkezésre,  hogy a rosszul megköze-
líthető helyekre terepjárónkkal szállítot-
tuk fel  a  felszereléseiket  és  a  tűzoltókat,  
meggyorsítva  ezzel  az  oltást,  bár  az  el-
múlt évben erre nem volt szükség. 

Községünk összes hivatalos, közössé-
gi – kérésre nagy létszámú magán – ren-
dezvényét tagjaink biztosítják (útlezárás, 
forgalomterelés,  forgalomlassítás,  jelen-
lét, ügyelet). 

A 2017-es évben 152 szervezett szol-
gálatot láttunk el,  47 esetben vonultunk 
ki  lakossági  bejelentésre,  14  esetben  
láttunk  el  rendezvénybiztosítást  és  27  
esetben végeztünk rendkívüli  riasztásos  
szolgálatot. 

Összesen a Polgárőrség tagjai a 2017-
es évben 2638 óra szolgálatot  látott  el  a  
település szolgálatában.

Fentiekre tekintettel, tisztelettel meg-
köszönjük  a  támogatást,  amelyet  köz-
ségünk  és  környéke  állampolgárainak  
érdekében  használtunk  fel  és  egyben  
kérjük a tisztelt képviselőtestület hozzá-
járulását ahhoz, hogy az előző évi pénz-
maradványt  a  jelen  évi  működésünk  és  
a  beruházási  tervein  megvalósítására  
fordíthassuk.

Pilisborosjenő, 2018. január 27.

Köszönettel:   Varga István Csaba 
              elnök

Beszámoló a polgárőrség 2017. évi tevékenységéről

2018. január 26-án elhunyt falunk lakója 
Taskovics János. Sokan János bácsi, Hansi 
bácsi néven ismerték, szólították.

János a Dél- Magyarországi Kisszál-
láson született 1946. június 1-jén.

Tanult szakmáit, a géplakatosságot és a 
kovácsolást már egészen fiatalon gyakorol-
ta. Bármerre dolgozott, tisztelték és kedvel-
ték vidám, barátságos természete,  szakmai  
tudása, precizitása miatt.

1980 óta itt Pilisborosjenőn is sokfelé 
látható a keze munkája. Kapuk, kerítések, 

korlátok, kisebb-nagyobb díszmű-kovács 
munkák,  cégérek,  gyertyatartók,  ková-
csolt  rózsák  jelzik  nagyszerű  szakértel-
mét.  Sokáig  dolgozott  Németországban  
is. Innen ered a Hansi Bácsi megszólítás. 
Itt is nagyon szerették Jánost.

Taskovics János tagja volt a Kevélyhe-
gyi  Dalkörnek.  Számtalan  falurendezvé-
nyen  és  a  kórus  utazásai  alkalmával  más  
községekben, városokban is fellépett. Élete 
vége felé megtanult citerázni is.

Temetésén,  amely ez év február 3-án 

zajlott le a pilisborosjenői temetőben, csa-
ládja, a rokonok és a megjelent sok-sok is-
merős, barát és szomszéd búcsúzott tőle.

Isten  nyugosztaljon  János!  Nyugodj  
Békében!

A gyászoló család köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik fájó szívvel búcsúztak 
szeretett halottuktól.

2018. március  
19-én, elhunyt falunk 
lakója, Juhász  
Jánosné, Erzsike.

Pilisborosjenőn  közismert  volt  pénz-
ügyi, számviteli szaktudása, alapossága. 
Könyvelőként  sok  helybéli  vállalkozó  
könyvelését végezte.  Munkájára a helyi 
önkormányzat  is  felfigyelt.  Segítségül  
hívták a helyi Csatornatársulat könyve-
lésének rendbetételéhez, a társulat mű-
ködésének  lezárásához.  Erzsike  azóta  

is,  rövid megszakítással  a Pénzügyi Bi-
zottság  külsős  tagja  volt.  Magas  szintű  
szakmai munkájára, lelkiismeretes hoz-
záállására mindig számítani lehetett.

Erzsike  alapító  tagja  volt  a  Kevély-
hegyi  Dalkörnek.  Éppen  a  Dalkörrel  
voltak vidéki szakmai úton, amikor da-
los  társai  körében  elhunyt.  Hetvenkét  
évet élt.

Temetését 2018. április 6-án, pénte-
ken, 12 órakor tartották a pilisborosje-
női temetőben.

(a szerk.)

GYÁSZHÍR

Elhunyt Taskovics János

Felnőtt háziorvosi rendelő
Telefon: 06 (26) 336-308

 Hétfő: 13.00–17.00 óráig Dr. Kovács Levente
 Kedd: 08.00–12.00 óráig Dr. Kovács Levente
 Szerda: 15.00–18.00 óráig Dr. Kovács Levente
 Csütörtök: 08.00–11.00 óráig Dr. Kovács Levente
 Péntek: 08.00–11,00 óráig Dr. Kovács Levente 

Gyermek háziorvosi rendelő
Bejelentkezés rendelési időben: 06 (26) 536-033

Betegrendelés:
 Kedd:  15.00–18.00 óráig Dr. Kerekes Ildikó
 Csütörtök: 15.00–18.00 óráig Dr. Kerekes Ildikó

Egészséges rendelés/tanácsadás:
 Szerda: 14.00–16.00 óráig  Dr. Kerekes Ildikó

Rendelés Ürömben: 
 Hétfő, szerda, péntek:  08.00–11.00 óráig

Védőnői szolgálat a gyerekrendelőben
Telefon: 06 (26) 536-033

 Gallai Judit védőnő  06 (30) 332-7615
 Szecsányi Bertalanné védőnő  06 (30) 9507-657
 Egészséges rendelés:  Szerda 14.00–16.00
 Terhes tanácsadás:  Szerda 16.00–18.00
 Szűrővizsgálat (1–6 éves):  Hétfő 14.00–16.00

Az  ügyeleti  szolgálat  hétköznapokon  17.00  órától  indul  és  
másnap 07.00 óráig tart. A hétvégi ügyelet pénteken 17.00 
órától hétfő reggel 07.00 óráig, ünnepnapokon értelemsze-
rűen a megelőző utolsó hétköznap 17.00 órájától az ünnep-
nap másnapjának 07.00 órájáig tart.
A pomázi orvosi rendelő Pomáz főútján, a polgármesteri hi-
vatal  mellett  található,  címe:  Kossuth  Lajos  utca  21.  Tele-
fonszáma: 06 (26) 326-211. Ha ajtaját zárva találják, kérjük 
csengessenek.
Dr.  Telegdi  András  elérhető  nappal,  rendelési  időben  a   
06 (26) 526-228-as telefonszámon. Összefoglalva a szüksé-
ges tudnivalókat:

Ügyeleti szolgálat
Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt.

Ügyeleti idő hétköznapokon: 17.00 órától másnap 07.00 óráig
munkaszüneti napokon:  07.00 órától másnap 07.00 óráig

Orvosi ügyelet hívószáma: 36 (30) 992-9257

Orvosi rendelő 
Pomáz,	Kossuth	Lajos	utca	21.	•	Telefon:	06	(26)	326-211

Nagy Kevély Gyógyszertár
Farkas István

2097	Pilisborosjenő,	Mester	u.	10.	•	Telefon:	06	(26)	336-314

(Forrás: Pilisborosjenő Község Honlapja 2014. 03. 22.)

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK
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MÁJUS

4 
péntek

ÁPRILIS

20 
péntek

MÁJUS

2 
szerda

MÁJUS

26 
szombat

ÁPRILIS

24 
kedd

ÁPRILIS

18
szerda

JÚNIUS

18–22

JÚNIUS

25–29

JÚLIUS

16–20

JÚLIUS

23–27

TÁNCHÁZ
18.00 órától a Reichel József Művelődési Ház  
és Könyvtár nagytermében  
(2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.)
Vendéglátók a Kerekes Együttes tagjai!

TÁNCHÁZ 18.00–22.00 óráig a Reichel József 
Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében 
(2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.)
Élő zenével!
A lányok finom süteményről, a fiúk innivalóról gondoskodjanak!

MEGHÍVÓ
ANYÁK NAPJA alkalmából a nagymamák  
köszöntése lesz 2018. május 2-án 16 órakor
a Reichel József Művelődési Házban, 
melyre szeretettel várunk minden nagymamát!

GYEREKNAPI FORGATAG
Színes programok délután 15–19 óráig: Gólyalábas lufi hajtogatás 15–17-ig • 
Csernik Szende lábbábos 16 órakor a nagyteremben • Lovaglás 15–17-ig • Állatsimogató • Bemu-
tatkoznak cserkészek • Gokart autók, akadálypályával • Ugrálóvár • Büfé, kürtős kalács • Kézmű-
ves foglalkozások • Népi játékok • Arcfestés • Hip-hop és rocky bemutató 17.30-tól • záró buli

NÉMET NYELVŰ INTERAKTÍV BÁBELŐADÁS
„A brémai muzsikusok” – „Die Bremer Stadtmusikanten” címmel
Kezdés: 10.00 óra 
Helyszín: Reichel József Művelődési Ház  
és Könyvtár (2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.)

3D TÉRHATÁSÚ VETÍTÉS
„Gerecsétől Újzélandig” címmel
Kezdés: 14.00 óra 
Helyszín: Reichel József Művelődési Ház  
és Könyvtár (2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.)

KÖRNYEZETVÉDELMI KIRÁNDULÓ TÁBOR
Várunk mindenkit, aki szeret sokat mozogni, szeretné  
megismerni az erdők élővilágát, vagy csak egyszerűen  
szeretne egy játékkal teli hetet a szabadban tölteni!

KÉZMŰVES TÁBOR
Egy kis kreativitás, pár jó barát, és néhány óra szükséges 
csak ahhoz, hogy kedves, egyszerű dolgokat készíts!
A hét folyamán különféle technikákkal ismerkedhetsz,
és a kész alkotásokat hazaviheted!

MESETÁBOR
Pilisborosjenőn Reichel József Művelődési Ház és Könyvtárban 
 
Július 16–20 és július 23–27, 9–16 óráig

Egy kis kreativitás, pár jó barát, és néhány óra szükséges csak ahhoz, hogy 
kedves, egyszerű dolgokat készíts! MESEHALLGATÁS és sok-sok játék!

Kézműves programok: agyagozás; gyöngyfűzés; spatulanemezelés;  
fonás és csomózás;

A gyermekekkel a nap folyamán Bereczki Melinda és Bognár Viktória óvónők 
s Bereczkiné Szendrey Éva néptánc és népi kismesterség oktató foglalkozik

A lányok finom ropogtatnivalóról, a fiúk a hozzávaló itókáról gondoskodnak! 
Zenél: Vizeli Bálint és bandája 
Támogatói jegy: 600 Ft/fő Mindenkit várunk szeretettel!

BELÉPŐ: 600 Ft/fő          Mindenkit várunk szeretettel!

A klasszikus mese humoros élőzenés drámapedagógiai elemekben bővelkedő interaktív feldolgozása. 
Tanulságos, mozgalmas, interaktív foglalkozás        Támogató jegy: 600 Ft/fő

Hazánk mellett Ausztria, Korzika, Plitvicei tavak, Zakynthos és Új-Zéland legszebb tájai! Egzotikus állatok (fókák,  
teknősök, delfinek), csodás vízesések. Búvár – és légifelvételek 3D-ben. Érdekes információk az egyes országokról! 
A belépés ingyenes

Részvételi feltételek:
6–14 éves kor, megfelelő kondíció
Étkezés: otthonról hozott hideg élelem
A tábor díja: 6000 Ft/fő/hét; 
(1200 Ft/nap/fő, ha nem tudsz mindennap jönni!)
Jelentkezni: 06 (30) 596-7573, személyesen  
a könyvtárban
50%os befizetéssel május 15ig!

Minden nap 2–2 órás kézműves foglalkozás a kis-
teremben, népi kismesterségeket oktató és nép-
művészek vezetésével. Nagyteremben népi játé-
kok, dalok, mondókák és sport játékokkal tarkított 
szabadfoglalkozások. Ebéd után mesehallgatás, kis 
csendes pihenő!

Minden nap 2–2 órás kézműves foglalkozás a kiste-
remben. Nagyteremben népi játékok, dalok, mondókák 
és szabadfoglalkozások. Minden nap játszótéri progra-
mok, séta kis kirándulással. Ebéd után mesehallgatás, 
csendes pihenő!

Részletes program:
A  szélrózsa  irányába  tett  kirándulások:  Ezüst-hegy– 
Nagy Kevély–Mackó barlang–Macska barlang – Ismerke-
dés különleges ásványokkal. Sziklamászás. Ismerkedés a 
környezetvédelem kérdéseivel. Vadászház. Kirándulás a 
Háziréti-tóhoz. Ismerkedés a környező állatvilággal. Eg-
ri-vár. Teve szikla. Állati kvíz és állatos játékok. Köves bérci 
erdő. Ismerkedés a növényvilággal. Számháború.

Részvételi feltételek: 5–12 éves kor
Étkezés: a vendéglőben
Maximális létszám: 30 fő
A tábor díja: 18 000 Ft/fő/hét
Jelentkezés: a könyvtárban, május 15-ig, 50%-os előleg 
befizetéssel

Részvételi feltételek: 4–7 éves kor
Étkezés: a vendéglőben
Maximális létszám: 30 fő
A tábor díja: 18 000 Ft/fő/hét
Jelentkezés: a könyvtárban, május 31-ig, 50%-os előleg 
befizetéssel 
Részletes felvilágosítás:  a könyvtárban  
és a 06 (30) 596-7573;
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ÓbudánTúl Ingatlaniroda
Pilisborosjenôi ingatlanok irodája

www.pilisborosjenoi.hu 

SZALAI PÉTER
építészmérnök, ingatlanközvetítô ügyvezetô, irodavezetô

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

FEL NÔTT ÉS GYER MEK 
FÜL-ORR-GÉ GÉ SZE TI 

MA GÁN REN DE LÉS
Pilisborosjenôn,

az Egész ség ház ban
Rendelési idô:

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

Te lefon be je lent ke zés: 
06 20 322 6776 

dr. Csányi Már ta

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK
Fel nôtt há zi or vo si ren de lô

Te le fon: 06-26/336-308

Hét fô 13-17 Dr. Ko vács Le ven te 
Kedd 8-12 Dr. Ko vács Le ven te
Szer da 15-18 Dr. Ko vács Le ven te
Csü tör tök 8-11 Dr. Ko vács Le ven te
Pén tek 8-11 Dr. Ko vács Le ven te

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

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

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

Ren de lés Üröm ben: Hét fô, Szer da, Pén tek: 08.00-11.00

Vé dô nôi szol gá lat a gye rek ren de lô ben
Te le fon: 06-26/536-033

Gallai Judit vé dô nô 06-30/33-27-615 
Szecsányi Bertalanné vé dô nô      06-30/95-07-657
Egész sé ges ren de lés: Szer da 14-16
Ter hes ta nács adás: Szer da 16-18
Szû rô vizs gá lat (1–6 éves): Hét fô 14-16

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

A pomázi or vo si ren de lô Pomáz fô út ján, a pol gár mes te ri hi va tal
mel lett ta lál ha tó, cí me: Kos suth La jos ut ca 21. Te le fon szá ma: 06 26
326-211. Ha aj ta ját zár va ta lál ják, kér jük csen ges se nek.

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

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

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

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

Or vo si ren de lô:
Pomáz, Kos suth La jos ut ca 21. Te le fon: 06 26/326-211

Nagy Kevély Gyógyszertár
Farkas István

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

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

Építés-felújítás
– generál kivitelezés

Vállaljuk lakások, házak 
teljes felújítását!

(Gipszkarton, festés, burkolás, 
villanyszerelés, külsô szigetelés 
(dryvitozást), kômûvesmunkát!
Kerítések, támfalak készítését!

A hirdetés felmutatása
esetén 10% kedvezmény!

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

pfeifferbaubt@gmail.com

PILISBOROSJENÔI ASZTALOS MESTER
vállalja egyedi ajtók, ablakok készítését, egyéb asztalosmunkák

kivitelezését:
06-26-336-260

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

Manikûr–mûköröm
Pilisborosjenôn és Ürömön

házhoz megyek!
CSERNUS SZILVIA

Telefon: 06 70 639-4030
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PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ 11

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

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt.
Nyomás: PrintPix nyomda

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

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz.

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

konténer-rendelés, Gépi 
földmunka, hulladékátvétel, 

termôföld kiszállítással.

T R U N K
Elérhetôségek:

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

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

PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

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

Cserpes és COOP termékek kaphatók
Naponta friss pékáru! 

BOLTI ELADÓT FELVESZÜNK!

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

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

Aczél Ferenc
(Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

Állatorvosi rendelôÁllatorvosi rendelô
dr. Hatvany Gábor (70/60 56166)

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.

Megváltozott nyitvatartás:
Hétfô, szerda: 17–19h, 

Szombat: 10–12h

IGÉNY ESETÉN 
INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

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

Egyedi, különleges kerti pavilon
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PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ 11

ArCo-Mag ArCo-Mag 
Kft.Kft.

Pilisborosjenô, 
Ilo na u. 7.

Tel.: 06-70-670- 0075
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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

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt.
Nyomás: PrintPix nyomda

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

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz.

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

konténer-rendelés, Gépi 
földmunka, hulladékátvétel, 

termôföld kiszállítással.

T R U N K
Elérhetôségek:

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

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

PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

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

Cserpes és COOP termékek kaphatók
Naponta friss pékáru! 

BOLTI ELADÓT FELVESZÜNK!

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

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

Aczél Ferenc
(Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

Állatorvosi rendelôÁllatorvosi rendelô
dr. Hatvany Gábor (70/60 56166)

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.

Megváltozott nyitvatartás:
Hétfô, szerda: 17–19h, 

Szombat: 10–12h

IGÉNY ESETÉN 
INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

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

Egyedi, különleges kerti pavilon
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Cserpes és COOP termékek kaphatók
Naponta friss pékáru! 
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(ren de lé si idô ben)
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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: 
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PILISBOROSJENŐI ASZTALOS MESTER 
vállalja egyedi ajtók, ablakok  

készítését, egyéb asztalosmunkák kivitelezését:
06 (26) 336-260

PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ 11

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

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt.
Nyomás: PrintPix nyomda

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

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz.

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

konténer-rendelés, Gépi 
földmunka, hulladékátvétel, 

termôföld kiszállítással.

T R U N K
Elérhetôségek:

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

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

PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

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

Cserpes és COOP termékek kaphatók
Naponta friss pékáru! 

BOLTI ELADÓT FELVESZÜNK!

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

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

Aczél Ferenc
(Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

Állatorvosi rendelôÁllatorvosi rendelô
dr. Hatvany Gábor (70/60 56166)

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.

Megváltozott nyitvatartás:
Hétfô, szerda: 17–19h, 

Szombat: 10–12h

IGÉNY ESETÉN 
INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

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

Egyedi, különleges kerti pavilon
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Kft.Kft.

Pilisborosjenô, 
Ilo na u. 7.
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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
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konténer-rendelés, Gépi 
földmunka, hulladékátvétel, 
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Telefon/Fax: 06-26-336-066 
www.trunk-epitoanyag.hu
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Cserpes és COOP termékek kaphatók
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Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

F Ö L D M É R É S
•épületfeltüntetés, -bontás
• telekalakítás, -osztás, -egyesítés
• felmérések, kitûzések
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Vé dô ol tás ok, ult ra hang, 
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ve szé lyes ál la tok gyógy szer be lö vé se,

ku tya koz me ti ka
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ArCo-Mag ArCo-Mag 
Kft.Kft.

Pilisborosjenô, 
Ilo na u. 7.

Tel.: 06-70-670- 0075

Várjuk kedves vásárlóinkat!
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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

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt.
Nyomás: PrintPix nyomda

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

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz.

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

konténer-rendelés, Gépi 
földmunka, hulladékátvétel, 

termôföld kiszállítással.

T R U N K
Elérhetôségek:

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

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

PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

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

Cserpes és COOP termékek kaphatók
Naponta friss pékáru! 

BOLTI ELADÓT FELVESZÜNK!

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

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

Aczél Ferenc
(Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

Állatorvosi rendelôÁllatorvosi rendelô
dr. Hatvany Gábor (70/60 56166)

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.

Megváltozott nyitvatartás:
Hétfô, szerda: 17–19h, 

Szombat: 10–12h

IGÉNY ESETÉN 
INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

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

Egyedi, különleges kerti pavilon
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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
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ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
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Cserpes és COOP termékek kaphatók
Naponta friss pékáru! 

BOLTI ELADÓT FELVESZÜNK!

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

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

Aczél Ferenc
(Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com
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dr. Hatvany Gábor (70/60 56166)

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.

Megváltozott nyitvatartás:
Hétfô, szerda: 17–19h, 

Szombat: 10–12h

IGÉNY ESETÉN 
INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

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

Egyedi, különleges kerti pavilon
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ÓbudánTúl Ingatlaniroda
Pilisborosjenôi ingatlanok irodája

www.pilisborosjenoi.hu 

SZALAI PÉTER
építészmérnök, ingatlanközvetítô ügyvezetô, irodavezetô

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

FEL NÔTT ÉS GYER MEK 
FÜL-ORR-GÉ GÉ SZE TI 

MA GÁN REN DE LÉS
Pilisborosjenôn,

az Egész ség ház ban
Rendelési idô:

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

Te lefon be je lent ke zés: 
06 20 322 6776 

dr. Csányi Már ta

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK
Fel nôtt há zi or vo si ren de lô

Te le fon: 06-26/336-308

Hét fô 13-17 Dr. Ko vács Le ven te 
Kedd 8-12 Dr. Ko vács Le ven te
Szer da 15-18 Dr. Ko vács Le ven te
Csü tör tök 8-11 Dr. Ko vács Le ven te
Pén tek 8-11 Dr. Ko vács Le ven te

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

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

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

Ren de lés Üröm ben: Hét fô, Szer da, Pén tek: 08.00-11.00

Vé dô nôi szol gá lat a gye rek ren de lô ben
Te le fon: 06-26/536-033

Gallai Judit vé dô nô 06-30/33-27-615 
Szecsányi Bertalanné vé dô nô      06-30/95-07-657
Egész sé ges ren de lés: Szer da 14-16
Ter hes ta nács adás: Szer da 16-18
Szû rô vizs gá lat (1–6 éves): Hét fô 14-16

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

A pomázi or vo si ren de lô Pomáz fô út ján, a pol gár mes te ri hi va tal
mel lett ta lál ha tó, cí me: Kos suth La jos ut ca 21. Te le fon szá ma: 06 26
326-211. Ha aj ta ját zár va ta lál ják, kér jük csen ges se nek.

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

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

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

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

Or vo si ren de lô:
Pomáz, Kos suth La jos ut ca 21. Te le fon: 06 26/326-211

Nagy Kevély Gyógyszertár
Farkas István

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

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

Építés-felújítás
– generál kivitelezés

Vállaljuk lakások, házak 
teljes felújítását!

(Gipszkarton, festés, burkolás, 
villanyszerelés, külsô szigetelés 
(dryvitozást), kômûvesmunkát!
Kerítések, támfalak készítését!

A hirdetés felmutatása
esetén 10% kedvezmény!

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

pfeifferbaubt@gmail.com

PILISBOROSJENÔI ASZTALOS MESTER
vállalja egyedi ajtók, ablakok készítését, egyéb asztalosmunkák

kivitelezését:
06-26-336-260

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

Manikûr–mûköröm
Pilisborosjenôn és Ürömön

házhoz megyek!
CSERNUS SZILVIA

Telefon: 06 70 639-4030
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KEVÉLY GÁZ BT.
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG

2097 Pilisborosjenő, Tölgyfa utca 10.
Telefon: 06-26-336-246, 06-30-931-8212

– Zsitnyányi Attila magántervező –
Központi fűtőberendezés, szellőztetés-klimatizálás, propán-bután  

gázellátás, vízellátás, csatornázás, külső csatornabekötések  
tervezése és kivitelezésének megszervezése, hatósági eljárások  

és engedélyek beszerzése és ügyintézése. Anyagkivonatok  
és költségvetések készítése.

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelő mester

Telefon: 06-30-222-3583

PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelős kiadó: Pilisborosjenő Község Önkormányzata
Tipográfia: Római Bt.

Nyomás: PrintPix nyomda
Megjelenik: kéthavonta, 1300 példányban.

Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1ű.
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Ez történt  
a Képviselő-testületi üléseken

Tájékoztató  
parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

Helyi népszavazás 
2018. július 29-én

Folytatódik 
az útépítési program

A tartalomból:

Az Egri Vár díszlet építménye a pilisborosjenői 
Várvölgyben.
Szeptemberenként itt tartják meg a Pilisbo-
rosjenői Várjátékokat, mely az idén már  XI. 
alkalommal kerül megrendezésre.
Az esemény szervezője a helyi Reichel József 
Művelődési Ház és Könyvtár.



PILISBOROSJENŐI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL 
2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. 
Tel.: +36 (26) 336-028 • Fax: +36 (26) 336-313 • Mail: hivatal@pilisborosjeno.hu

ÖNKORMÁNYZATI 
hírek
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MIRŐL IS SZÓL A 

 HELYI NÉPSZAVAZÁS 
 2018. JÚLIUS 29-ÉN

A  fenti  kérdés  lényege  a  jelenlegi  és  az  azt  megelőző  
HÉSZ szabályozása közötti különbség a „Várvölgy”-ként 
emlegetett terület vonatkozásában.

A jelenlegi szabályozás szerint 0% ezen területek 
beépíthetősége, míg korábban volt erre lehetőség. A 
változásra  tekintettel  egyes  ingatlan  tulajdonosok  
kártérítésiigényt  nyújtottak  be  (több  mint  kétszáz  
millió  forint  összegre  vonatkozóan),  melynek  ösz-
szegszerűsége  egy  esetleges  perben  előre  pontosan  
nem  meghatározható.  A  tulajdonosok  nyitottak   a  
kártérítési  igénytől  való  elállásra,  amennyiben  a  
HÉSZ szabályozáson változtatunk.

A kérdés tehát hogy a jelenlegi 0%-os beépíthető-
séget maradjon kártérítés fizetési kötelezettség mel-
lett (ez esetben a nem választ tudja majd bejelölni), 
vagy pedig, hogy visszaállítsuk a korábban hatályos 
állapotot és ne kelljen ezáltal kártérítést fizetni. (igen 
választ kell ebben az esetben megjelölnie).

Kérjük fentieket tekintse át, gondolja végig, vegyen részt a népszavazáson, és döntsön az Ön által a fa-
lunak legjobbnak ítélt módon.
 Pilisborosjenő Község Önkormányzata

2018. március 18 előtt hatályos HÉSZ adatai:

Ma hatályos HÉSZ adatai:

ÖNKORMÁNYZATI 
hírek

Tisztelt Pilisborosjenői Polgárok!

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. április 26-ai ülésén 
az alábbi kérdésben

HELYI NÉPSZAVAZÁS 
elrendelésről döntött:

„Támogatja-e Ön az előző állapot visszaállítását a „Várvölgy” vonatkozásában a korábban ha-
tályos HÉSZ szabályozásnak megfelelően, amennyiben a tulajdonosok a jelenleg Hatályos 
HÉSZ alapján benyújtott kártérítési igényüktől elállnak. Melynek bírósági megítélése a község 

gazdálkodását ellehetetlenítené, és a lakosság terheit növelné.”

A Helyi Választási Bizottság a helyi népszavazás időpontját 1/2018 (V.24) határozatában

2018. július 29-ére tűzte ki.

A szavazás helyéről és részleteiről külön értesítőt kapnak a választójoggal rendelkező lakosok!

Pilisborosjenő, 2018. június 06. Küller János
           polgármester

 

A feltett kérdés:
„Támogatja-e Ön az előző állapot visszaál-
lítását a „Várvölgy” vonatkozásában a ko-
rábban  hatályos  HÉSZ  szabályozásnak  
megfelelően,  amennyiben  a  tulajdonosok  
a  jelenleg  Hatályos  HÉSZ  alapján  benyúj-
tott kártérítési igényüktől elállnak. Mely-
nek  bírósági  megítélése  a  község  gazdál-
kodását  ellehetetlenítené,  és  a  lakosság  
terheit növelné.”

SZABÁLYOZÁSI TERV kivágat                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hatályos:
2018. március 18. napjáig

Jelmagyarázat:

Üü-2: Üdülő üdülőházas terület
Ksp: Különleges sportpályák területe
Má-1: Általános mezőgazdasági övezet
Má-2:  Farmgazdálkodást  szolgáló  épít-

mények  elhelyezését  megengedő  
mezőgazdasági terület

Ev: Védelmi erdőterület

Jelmagyarázat:

Má-2:  Tájképvédelmi  mezőgazdasági  te-
rület

If-1:  Intézményi  alapellátást  szolgáló  
vegyes fejlesztési terület

Má-1:  Tájképvédelmi  mezőgazdasági  te-
rület

Ek: Közjóléti erdő terület
Ev: Védelmi erdő terület

SZABÁLYOZÁSI TERV kivágat                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hatályos:
2018. március 18. napjától

Övezet, építési 
övezet jele

Kialakítható 
legkisebb telek 
(m2)

Beépíthetőség 
legnagyobb 
mértéke (%)

Építmény  
magasság  
(m)

Üü-2 3000 15 2,5–9,0
Ksp 3000 20 3,0–10,0

Má-1 3000 3 3,5
Má-2 10000 15 2,5–7,5

Ev építmény nem helyezhető el

Övezet, építési 
övezet jele

Kialakítható 
legkisebb telek 
(m2)

Beépíthetőség 
legnagyobb 
mértéke (%)

Építmény  
magasság  
(m)

Má-2 6000 0
If-1 3000 30 6,5

Má-1 6000 0
Ek 0
Ev építmény nem helyezhető el



PILISBOROSJENŐI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL 
2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. 
Tel.: +36 (26) 336-028 • Fax: +36 (26) 336-313 • Mail: hivatal@pilisborosjeno.hu

ÖNKORMÁNYZATI 
hírek

PILISBOROSJENŐI Hírmondó www.pbjhirmondo.hu 2018. február4 5

ÖNKORMÁNYZATI 
hírek

PILISBOROSJENŐI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL 
2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. 
Tel.: +36 (26) 336-028 • Fax: +36 (26) 336-313 • Mail: hivatal@pilisborosjeno.hu

ÖNKORMÁNYZATI 
hírek

PILISBOROSJENŐI Hírmondó www.pbjhirmondo.hu 2018. június4 5

EZ TÖRTÉNT 
 AZ ÁPRILIS 26-ÁN ÉS A MÁJUS 31-ÉN TARTOTT  
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKEN – RÖVIDEN

A  Képviselő-testület  több  pá-
lyázat kiírásról is döntött. Szo-
ciális  alapon  2  megüresedett  
önkormányzati  lakást  hirdet-
tek  meg,  míg  a  műfüves  foci-
pálya  üzemeltetésre  is  jelent-
kezőket kerestek. 

Módosították  a  behajtási  
rendeletet  annak  érdekében,  
hogy az új ingatlant építőknek 
az építkezéssel járó ezen terhei 
előre kiszámíthatóak legyenek, 
és  egy  maximum összegig  ter-
jedhessenek csak. 

Elfogadták  a  2017.  évi  zár-
számadást,  és  módosították  a  
2018.  évi  költségvetést,  mely  
módosítások  inkább  csak  az  
eddigi  döntéseket  és  norma-
tívákkal  összefüggő  változá-
sokat  vezették  át.  A  zárszá-
madásból  az  látható,  hogy  az  
Önkormányzat  gazdálkodása  
kiegyensúlyozott,  és  elfogadá-
sával növelhetővé válik az álta-
lános tartalék összege a szabad 
pénzmaradvánnyal. 

Módosították  az  óvoda  ala-

pító  okiratát,  kiegészítve  a  
bölcsődei  ellátással.  Még  áp-
rilisban  2  mini  bölcsődei  cso-
port  indításáról  döntöttek,  
melynek  beindítását  szeptem-
ber  elsejétől  tervezik,  azonban 
a működési engedély megszer-
zése a indulás időpontján még 
módosíthat. 

Elfogadták  több  szervezet  
2017. évi beszámolóját (Idősek 
Klubja, családsegítő, Polgárőr-
ség,  Tűzoltóság,).  Tárgyaltak  
az  LMB  bizottság  beszámoló-
járól is, melyet a hosszabb vita 
után  a  Képviselő-testület  nem  
fogadott el. 

Döntöttek  a  Várvölgy  Hész- 
beli  szabályozásának  népszava-
zás  kertén  belül  történő  eldön-
téséről,  mivel  egyes  tulajdono-
sok  jelentős  kártérítési  igényt  
nyújtottak be az új, jelenleg ha-
tályos 0%-os beépíthetőségre te-
kintettel.  A kérdés arra irányul,  
hogy ki  melyik  utat  támogatná:  
Kártérítés  +  jelenlegi  szabályo-
zás  megtartása  vagy  kártérítési  
igény  megszűntetése  mellett  az  
előző szabályozás visszaállítása. 

Újabb  útépítési  pályázatot  
is jóváhagytak, melyből az Ön-
kormányzat  útjaink  javításra  
vonatkozó  törekvése  egyértel-
műen látszik. 

Végezetül  döntöttek  a  dísz-
polgári  cím  adományozásról  
is, melyet – posthumus – néhai 
Gábeli Györgynek ítéltek meg.

ÖNKORMÁNYZATI 
hírek

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS 
 VÍZKÁROK ELKERÜLÉSE, MEGELŐZÉS ÉRDEKÉBEN!
Az  utóbbi  időszakban  Magyarországon  átvonuló  egy-
re  intenzívebb  erősségű  viharok  jelentős  anyagi  károkat  
okoznak  az  épített  környezetben  és  sok  feladatot  adnak  
a  katasztrófavédelmi  szerveknek.  A  hirtelen  nagy  meny-
nyiségben  lehulló  csapadék,  leginkább  ott  veszélyezteti  a  
lakosságot, ahol nem kellő gondossággal ápolják környeze-
tüket – árkok, csapadékvíz átereszek, aknák gondozatlansá-
ga hordalékkal telítettsége. Sok gondot okoz a viharos szél 
azokon  a  helyeken,  ahol  az  épületek  tetőszerkezetén  lévő  
héjazat (borítás) nem kerül kellően rögzítésre, illetve annak 
meglazulásakor  a  karbantartás  nincs  elvégezve,  továbbá  a  
rossz  szerkezetű  kémény  ledőlése  és  az  ingatlanok  héja-
zatán  elmozdult  cserepek  lecsúszása  is  okozhat  balesetet.  
Több ízben vonulnak tűzoltóink olyan esetekhez, amikor a 
magasra  nőt  faágak  a  villanyvezetéket  szinte  körbe  növik  
és a viharos szél a faágakkal együtt tépi a villanyvezetéket 
is,  melynek földre  kerülése  baleset-,  élet-,  és  tűzveszélyes.  
Az elektromos szolgáltatók igyekeznek az utcáról látható és 
elérhető ilyen ágakat eltávolítani, de nem minden esetben 
jutnak be az ingatlanok kertjébe, annak érdekében, hogy a 
vezetékszakítást megelőzzék. Az ingatlanok kertjében, ud-
varában a kiöregedett – sokszor levéltelen, hajtás nélküli – 
fák kivágásáról gondoskodni szükséges, mert egy-egy szél-

vihar esetén a kiszáradt lehulló faágak, esetenként a földből 
kiforduló, kidőlő fák is okozhatnak az emberéletben, illetve 
a járművek, ingatlanok állapotában is komoly károkat.

Az  Érd  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  szeretné  fel-
hívni a lakosság figyelmét a vízkárok elkerülésének érdeké-
ben az alábbi teendőkre:
  Vízelvezető  árkok,  csatornák tisztántartása,  rendszeres  

karbantartása,
  pincék,  garázsok  előtti  aknák  vízelvezetők  hordalék-

mentesítése, tisztán tartása, javasolt vízgyűjtő zsomp (a 
vízgyűjtőben kialakított kis mélyedés) kialakítása és jó 
szolgálatot tehet egy zsomp szivattyú is

  hibás  tetőszerkezetek  –  rögzítetlen  palák,  tetőfedő  le-
mezek – javítása, rögzítése,

  Tető héjazatán elmozdult cserép helyreigazítása, rögzí-
tése,

  vezetékekbe – villanyvezeték – benőtt faágak eltávolítás, 
metszése,

  fák ültetésénél figyelembe kell venni a fák növekedését, 
az épülethez, vezetékekhez való távolság felmérésével,

  öreg, kiszárad fák kivágatása,
  utca szintnél mélyebben fekvő ingatlanok kapubejárói-

ban vízelvezető padka kiépítése az elöntés ellen

Folytatódik az 
útépítési program 

Pilisborosjenőn

 
A szakemberek már a térkövet is  

elhelyezték a Búza utca útfelületén.  
Ezzel újabb út újult meg Pilisborosjenőn.

HULLADÉKGYŰJTÉSI AKCIÓ 
EREDMÉNYE 

 
Eredményes elektronikai hulladékgyűjtési ak-
ciót szervezett az Önkormányzat 2018. június 
02-án, melynek kertében 4590 kg elektronikai 

hulladék került összegyűjtésre!

Köszönet az akcióban részt vevő lakosoknak!

Pilisborosjenő Község Önkormányzata

 

ennyit gyűjtöttek...
                   Szollár György

                közterület-felügyelő,
              közbiztonsági referens
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TÁJÉKOZTATÓ 
parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

A parlagfű nagymértékű elszaporodá-
sának  a  közegészségügyi  és  gazdasági  
károsító hatása számottevő. A parlagfű 
elleni védekezés elsősorban az ingatlan 
tulajdonosának,  illetve  használójának  
a kötelezettsége. A hatóságok feladata, 
hogy - amennyiben a tulajdonos nem 
tesz eleget a kötelezettségének - a mu-
lasztók költségén elrendelik az ún. kö-
zérdekű  védekezést,  emellett  növény-
védelmi bírságot szabnak ki. 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 
június  30-ával  lejár  a  parlagfű-men-
tesítési  türelmi idő.  Ezt  követően bel-
területen  a  jegyző,  külterületen  (az  
ingatlanügyi hatóság által helyszíni el-
lenőrzésről  felvett  jegyzőkönyv tartal-
ma alapján) a növény- és talajvédelmi 
hatóság köteles hatósági eljárást indíta-
ni azokkal szemben, akik elmulasztot-
ták a parlagfű elleni védekezést.

Az  élelmiszerláncról  és  hatósági  
felügyeletéről  szóló  2008.  évi  XLVI.  
törvény. 17. § (4) bekezdése kimond-
ja:  „A  földhasználó  köteles  az  adott  
év június 30. napjáig az ingatlanon a 
parlagfű  virágbimbójának  kialakulá-
sát  megakadályozni,  és  ezt  követően  
ezt  az  állapotot  a  vegetációs  időszak  
végéig folyamatosan fenntartani.”. 

A  június  30-ai  időpont  a  tör-
vény értelmében a  legvégső időpont,  
ameddig meg kell akadályozni a par-
lagfű virágbimbója kialakulását.

Június 30-át követően belterületen 
a  jegyző,  külterületen  a  növény-  és  
talajvédelmi  hatóság  köteles  hatósági  
eljárást kezdeményezni azon földhasz-
nálókkal/tulajdonosokkal  szemben,  
akik  elmulasztották  a  parlagfű  elleni  
védekezést. 

Fontos tudni,  hogy a hatósági  in-
tézkedéshez  (közérdekű  védekezés  
végrehajtása,  bírság  kiszabása)  nem  
szükséges  a  sérelem  –  egészségkáro-
sodás – bekövetkezése, e körben elég-
séges a védekezési kötelezettség elmu-

lasztásának  június  30-a  után  történő  
megállapítása.

Amennyiben  a  parlagfű  elleni  vé-
dekezési kötelezettségének a földhasz-
náló  nem tesz  eleget,  vagyis  az  ingat-
lan  legalább  virágbimbós  fenológiai  
állapotú  parlagfűvel  fertőzött,  akkor  
közérdekű  védekezést  kell  elrendelni.  
Amennyiben  a  parlagfű  elleni  közér-
dekű  védekezést  kultúrnövény  káro-
sodása  nélkül  nem  lehet  elvégezni,  a  
parlagfű  elleni  közérdekű  védekezés  
abban az esetben rendelhető el,  ha az  
adott területen a kultúrnövény tőszáma 
nem éri  el  az  agronómiailag  indokolt  
tőszám 50%-át és a parlagfűvel való fe-
lületi borítottság a 30%-ot meghaladja. 
A parlagfű elleni közérdekű védekezés 
végrehajtásának,  valamint  az  állami,  
illetve  a  közérdekű  védekezés  költsé-
gei  megállapításának  és  igénylésének  
részletes  szabályairól  szóló  221/2008.  
(VIII.  30)  Korm. rendelet  értelmében  
a  közérdekű  védekezést  belterületen  
a  jegyző,  külterületen,  Pest  megye  és  
Budapest területén a Pest Megyei Kor-
mányhivatal  Érdi  Járási  Hivatala  (a  
továbbiakban: növény- és talajvédelmi 
hatóság) rendeli el.

A jegyző által elrendelt közérdekű 
védekezést az általa megbízott vállal-
kozók végzik. Nem kerül sor a vállal-
kozó  általi  parlagfű-mentesítésre,  ha  
az ügyfél időközben maga eleget tesz 
kötelezettségének. A közérdekű véde-
kezéssel  kapcsolatban felmerült  költ-
ségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabására 
a növény- és talajvédelmi hatóság jogo-
sult, ezért a közérdekű védekezés elren-
delését követően a jegyző az ügyben ke-
letkezett iratokat továbbítja az eljárásra 
jogosult hatóságnak. A növényvédelmi 
bírság alapja a parlagfűvel fertőzött te-
rület  nagysága.  A  bírság  mértéke  bel-
területen  és  külterületen  is  egyaránt  
15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.

A  parlagfűvel  fertőzött  lehet  me-
zőgazdasági kultúrnövénnyel borított 
terület,  nem  mezőgazdasági  terület  
(elhanyagolt telkek, építési területek), 
vagy nem művelt, elhanyagolt valami-
kori  szőlők,  hétvégi  kertek,  zártkerti  
ingatlanok, valamint a vonalas létesít-
mények (utak, vasút) melletti sávok.

A  védekezési  kötelezettségét  nem  
teljesítő  tulajdonos/földhasználó  a  –
bírságon  túl-  vele  szemben  elrendelt  
közérdekű védekezéssel – elrendeléssel 
és  végrehajtással  –  kapcsolatosan  fel-
merülő költség megtérítésére is kötele-
zett. A költség köztartozásnak minősül. 
A  közérdekű  védekezés  elrendelése  
után  minden  esetben  növényvédelmi  
bírság  kiszabására  kerül  sor,  az  élel-
miszerlánc  felügyeletével  összefüggő  
bírságok  kiszámításának  módjáról  és  
mértékéről  szóló  194/2008.(VII.31.)  
Kormányrendelet alapján.

Arra  tekintettel,  hogy  a  parlag-
fű-mentesítés  minden  állampolgár  
közös érdeke, és eredményt csak ösz-
szefogással, illetve közös felelősségvál-
lalással  érhetünk  el,  kérem  tegyenek  
eleget  e  fenti  jogszabályi  kötelezett-
ségüknek.  Ugyanakkor  szükséges  fi-
gyelemmel  lenni  arra  is,  hogy  nem  
elegendő  az,  hogy  június  30.  napjáig  
valaki  lekaszálta  a  szennyezett  föld-
területet,  azt  tiszta,  parlagfű-mentes  
állapotban a vegetációs időszak végéig 
meg kell őrizni.     

ÖNKORMÁNYZATI 
hírek

Felnőtt háziorvosi rendelő
Telefon: 06 (26) 336-308

 Hétfő: 13.00–17.00 óráig Dr. Kovács Levente
 Kedd: 08.00–12.00 óráig Dr. Kovács Levente
 Szerda: 15.00–18.00 óráig Dr. Kovács Levente
 Csütörtök: 08.00–11.00 óráig Dr. Kovács Levente
 Péntek: 08.00–11,00 óráig Dr. Kovács Levente 

Gyermek háziorvosi rendelő
Bejelentkezés rendelési időben: 06 (26) 536-033

Betegrendelés:
 Kedd:  15.00–18.00 óráig Dr. Kerekes Ildikó
 Csütörtök: 15.00–18.00 óráig Dr. Kerekes Ildikó

Egészséges rendelés/tanácsadás:
 Szerda: 14.00–16.00 óráig  Dr. Kerekes Ildikó

Rendelés Ürömben: 
 Hétfő, szerda, péntek:  08.00–11.00 óráig

Védőnői szolgálat a gyerekrendelőben
Telefon: 06 (26) 536-033

 Gallai Judit védőnő  06 (30) 332-7615
 Szecsányi Bertalanné védőnő  06 (30) 9507-657
 Egészséges rendelés:  Szerda 14.00–16.00
 Terhes tanácsadás:  Szerda 16.00–18.00
 Szűrővizsgálat (1–6 éves):  Hétfő 14.00–16.00

Az  ügyeleti  szolgálat  hétköznapokon  17.00  órától  indul  és  
másnap 07.00 óráig tart. A hétvégi ügyelet pénteken 17.00 
órától hétfő reggel 07.00 óráig, ünnepnapokon értelemsze-
rűen a megelőző utolsó hétköznap 17.00 órájától az ünnep-
nap másnapjának 07.00 órájáig tart.
A pomázi orvosi rendelő Pomáz főútján, a polgármesteri hi-
vatal  mellett  található,  címe:  Kossuth  Lajos  utca  21.  Tele-
fonszáma: 06 (26) 326-211. Ha ajtaját zárva találják, kérjük 
csengessenek.
Dr.  Telegdi  András  elérhető  nappal,  rendelési  időben  a   
06 (26) 526-228-as telefonszámon. Összefoglalva a szüksé-
ges tudnivalókat:

Ügyeleti szolgálat
Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt.

Ügyeleti idő hétköznapokon: 17.00 órától másnap 07.00 óráig
munkaszüneti napokon:  07.00 órától másnap 07.00 óráig

Orvosi ügyelet hívószáma: 36 (30) 992-9257

Orvosi rendelő 
Pomáz, Kossuth Lajos utca 21. • Telefon: 06 (26) 326-211

Nagy Kevély Gyógyszertár
Farkas István

2097 Pilisborosjenő, Mester u. 10. • Telefon: 06 (26) 336-314

(Forrás: Pilisborosjenő Község Honlapja 2014. 03. 22.)

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK

Közlekedést segítő tükröt helyezett el az  
önkormányzat a Szent Donáth utca – Szőlő 

utca – Ezüsthegyi út kereszteződésénél. Ezzel a 
veszélyes útszakasz biztonságosabbá vált.

HIRDETMÉNY
 

Pilisborosjenő Önkormányzata
újabb társadalmi önkéntes akciót szervez

„Tegyük együtt szebbé az új iskola kerítését 
közös erővel” 

néven.

Az esemény helyszíne, időpontja:
0135/11 (Fő út) „AURA – új iskola”, 2018. július 28. 9.00–18.00

Az iskola átköltözésével összefüggésben a belső udvar rendbe 
tételén folyamatosan dolgozunk, azonban szeretnénk az ingat-
lan kerítését is újjá varázsolni, melyhez kapacitásaink korláto-
zottsága miatt segítségüket kérjük. Tegye szebbé új iskolánk 
kerítését egy-egy elem lefestésével. Az anyagot és eszközöket 
az Önkormányzat biztosítja.
Kérem, hogy amennyiben fentiek megvalósításban ideje engedi, és 
részt kíván venni, úgy ezen szándékát a jegyzo@pilisborosjeno.hu 
e-mail címre jelezze, telefonos elérhetőségét is megadva.
Bízunk abban, hogy a munkálatokba minél többen be fognak 
kapcsolódni, és segítségükkel, valamint összefogással az új 
iskola kerítése is teljes pompájában szolgálhatja gyermekeink 
oktatását.
 Küller János 

 polgármester



Tavasz az óvodában

A  tavaszi  hónapok  is  élményekkel  
gazdagon teltek óvodánkban. Április 
22-én a Föld Napja alkalmából virá-
gültetést  szerveztünk.  Minden gyer-
mek  hozott  egy  kis  palántát,  amit  
közösen  elültettünk  az  óvoda  kert-
jében.  Ezen  kívül  minden  csoport  
kirándult  a  környéken,  hogy  együtt  
figyelhessük meg a tavaszi erdőt, me-
zőt.  Május  10-én  a  Madarak  és  Fák  
Napja  alkalmából  madarakat  festet-
tünk,  barkácsoltunk  és  sétáltunk  az  
erdőben,  hogy  saját  élőhelyükön  fi-
gyelhessük  meg  ezeket  a  kedves  kis  
állatokat.

Mesevölgy nap

Május 5-én már 6. alkalommal ke-
rült  megrendezésre  óvodánkban  
a  Mesevölgy  nap,  mely  idén  is  na-
gyon  jól  sikerült.  Ragyogó  nap-
sütésben  töltöttünk  el  együtt  egy  
fantasztikus  hangulatú  szombat  
délelőttöt.  A  gyerekek  utazhattak  
tűzoltóautón,  beülhettek  a  ren-
dőrautóba,  volt  közlekedési  pálya  
rendőri irányítással, ugrálóvár, arc-
festés,  zenés  reggeli  torna,  görény-
simogatás  és  izgalmas  kézműves  
tevékenységek. Idén is az újrahasz-

nosítás  jegyében  zajlottak  a  kéz-
műves  foglalkozások.  Készíthettek  
az érdeklődők pillangót csipeszből, 
virágot, hernyót és szélkergetőt pa-
pír  gurigából,  labdát  zokniból  és  
pörgettyűt  kartonpapírból.  Ezúton  
is  szeretnénk  köszönetet  mondani  
Tamási  Marcsinak  a  vidám  torná-
ért,  Apáti  Szabolcs  körzeti  megbí-
zottnak a közlekedési pályáért és a 
rendőrautóért  Buzás  Istvánnak  és  
a  többi  tűzoltónak  az  élményért.  
Varga Mártának, hogy elhozta hoz-
zánk  a  görényeit  és  tacskóját  is,  
valamint a polgárőröknek a közre-
működésért.  Köszönjük  a  felaján-
lásokat  a  tombolára,  melyekkel  az  
ajándékozók  sok  családnak  sze-
reztek  örömet!  És  nem  utolsó  sor-
ban  köszönjük  a  szülőknek,  akik  
különféle  felajánlásaikkal  és  aktív  
közreműködésükkel  lehetővé  tet-
ték,  hogy  ez  a  mindenki  számára  
izgalmas,  élményekkel  teli  délelőtt  
megvalósulhasson!

Biztonságos Óvoda 
Program

Május  15-én,  a  Biztonságos  Óvoda  
Program  keretein  belül,  egy  inter-
aktív  foglalkozáson  vehettek  részt  
nagycsoportos  óvodásaink.  Játéko-
san ismerkedhettek a KRESZ szabá-
lyaival.  Gyalogos,  biciklis,  motoros,  

autós szerepébe bújva játszottak gya-
logátkelőhelyes  szituációkat.  Járdán,  
tömegközlekedésen  való  helyes  vi-
selkedésről beszélgettek. Közlekedési 
táblás kirakót raktak ki, így ismerve 
meg  azokat.  Végül  egy  rövid  tesztet  
is kitöltöttek.  

Óvodánk  nagyon  foltosnak  tart-
ja  a  gyermekek  biztonságos  köz-
lekedését,  ezért  a  továbbiakban  is  
igyekszünk  a  program  nyújtotta  le-
hetőségeket kihasználni,  pályázni az 
aktuális  lehetőségekre.  (Az  idei  év-
ben  ezen  a  Mindszenti  utcai  épület  
óvodásai  vettek  részt.  Célunk,  hogy  
jövőre a Fő utcai épületbe is elhozzuk 
ezt a remek programot.)

Ballagás

Május  25-én  búcsúztattuk  nagycso-
portosainkat,  akik  szeptemberben  
már  az  iskolában  szereznek  majd  új,  
felejthetetlen  élményeket.  Ballagóink  
egy szép, színvonalas műsor keretében 
mutatták  meg  az  érdeklődőknek,  mi-
lyen ügyesek és bátrak lettek az óvodai 
évek alatt, majd minden kisgyermek a 
saját óvodai csoportjába ment, ahol az 
óvodapedagógusok  a  hagyományok-
hoz híven „tütét” kaptak, melyben idén 
is  iskolaszereket,  apró  ajándékokat  és  
édességeket találtak a gyermekek.

Gyermeknap

Júniusban  még  gyermeknap  is  lesz  
óvodánkban,  melyre  egy  tűzoltó  
programot  szerveztünk,  melyet  nagy  
izgalommal, és érdeklődéssel várunk.

Petkovicné Wágner Anikó
Fazekasné Schieszl Mónika

ÓVODAI 
hírek
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ISKOLAI 
hírek

Vers-és prózamondó 
verseny

Az  idei  vers-  és  prózamondó  verse-
nyünkön  38  tanuló  vett  részt.  Már  
az  elsősök  is  szép  számmal  jelent-
keztek életük első versenyére.  Szebb-
nél-szebb  versekkel,  mesékkel  káp-
ráztatták el közönségüket. Jó volt látni 
a sok a bátor gyereket, akik boldogan 
meséltek hallgatóságuknak,  a  lámpa-
láz  legkisebb  jele  nélkül.  A  családias  
hangulat  csak  még  jobban  bátorítot-
ta a résztvevőket, akik boldogan zse-
belték  be  az  előadásukért  járó  lelkes  
tapsot. A zsűri döntése alapján a leg-
jobbak  gyémánt  minősítést  érdemel-
tek.  Berecki  Luca  3.o,  Bistey  Márton  
4.a,  Princz  Hanna  és  Hetényi  Kolos  
4.b  osztályos  tanulók.  Ők a  költészet  
napi  műsorunkon is  elmondták  pro-
dukciójukat, ahol szintén nagy sikert 
arattak.  Őszintén  reméljük,  hogy  
tanulóink  irodalom  iránti  szeretete  
a  későbbiekben  is  megmarad,  és  fel-
nőttként is élvezni fogják a költészetet 
és az igényes irodalmi alkotásokat.

DÖK-nap

Tudja  ön,  milyen  hangszer  a  kaval?  
Evett már dödöllét? Látta már élőben 
a kalotaszegi leányok csodálatos hím-
zett, gyöngyös ruháját?

Iskolánk  diáknapján  mindezek-
kel  megismerkedhettek  tanulóink  az  
egyes állomásokon. Volt folklór alapú 
fittnesz  (magyarul  táncház),  hang-
szersimogató  (ismerkedés  népi  hang-
szerekkel),  javasasszony  portája  (népi  
gyógymódok és babonák), és minden, 
ami  népművészet,  népdal,  népmese,  
népzene,  néptánc,  népi  konyha,  népi  
orvoslás, népi kézműves technika.

A  népek  népes  foglalkozásokon  
népszerűsítették a népi kultúrát!

A magyar költészet 
napja, avagy verset 
állva mondunk?

Évek során hagyománnyá vált az is-
kolában,  hogy  a  magyar  költészet  

napján verset szerető, kedvelő diákok 
és tanárok elmondhatják kedvencei-
ket  az  iskola  közönsége  előtt.  Akár  
ülve,  térdelve,  falnak  támaszkodva,  
zenével,  zene  nélkül,  énekelve,  sza-
valva,  mormogva,  kiabálva,  szenve-
déllyel, szeretettel, hangosan, halkan, 
együtt,  egyedül,  és  állva  is,  ha  úgy  
esik  jól.  Ez  idén  sem  volt  másként.  
Hallhattunk verseket a klasszikusok-
tól a kortárs költőkig sok mindenki-
től,  diákok  és  tanárok  előadásában  
egyaránt. Szép volt, jó volt…

Ajánlom figyelmükbe Tóth Krisz-
tina Verset Állva című írását Mácsai 
Pál előadásában! (megtalálható a leg-
népszerűbb videomegosztón.)

Papírgyűjtés számokban

2018. május 9. és 10.
270 gyerek, 8–10 talicska, egy mérleg
10 195 és fél kilogramm papír 
Átlagosan 38 kg fejenként
győztesek  alsó  tagozaton  a  4.a  osz-
tály 82,3 kg/fő
felső tagozaton az 5.b 48,7 kg/fő
Jutalom 1–1 szabadnap

Folyik a munka régi-új iskolában

A szakemberek min-
dent megtesznek, hogy 
az őszi tanévkezdéskor 
birtokba vehessék a 
megújult épületet a 
diákok, tanárok.
Ezzel párhuzamosan 
zajlik a faluból az 
iskolába vezető járda 
építése. A vízelveze-
tő árkot már kiásták, 
hamarosan kezdődik a 
burkolat lerakása. 
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CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
hírei
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A családi  rendezvényeink  sorozatában most  a  szabadba,  pik-
nikezni  hívtuk  a  családokat.  A  családok  kézműveskedhettek,  
sorversenyezhettek,  ügyeskedhettek,  rajzolhattak,  állatok  élő-
helyeit kereshették, de ami a legfontosabb, hogy ezeket a játé-
kos, mókás feladatokat  együtt élhették át!!

A  képek mutatják, hogy ,,Együtt lenni Jó”

Szeretettel, a szervezők:
Mézes Erika, Ludasi Éva, Várkonyi Ágota, Máthé Gergyely és 

Borbély-Atzél Sarolta

Családi Piknik!
2018. AUGUSZTUS 13–17.

NAPONTA 8–16 ÓRÁIG
A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉBEN

Helyszín: 2097 Pilisborosjenő, Iskola u. 2.

A tábor során különböző anyagok és technikák segítségével 
(szövés, gyöngyfűzés, festés, tűzzománc technika, vágás, ragasztás, nemezelés...)

ismerkedhetnek, fejlődhetnek a résztvevő gyerekek.

A kézműves foglalkozások mellett játékokkal, mesékkel, kirándulással színesítjük a délutánokat.
Részvételi díj: 17 000 Ft/fő          

Előleg befizetése a jelentkezéskor 8000 Ft
     (2018. június 30-ig)

Testvérkedvezmény: 1000 Ft

A tábor tartalmazza a napi háromszori étkezést és a foglalkozások 
anyagköltségeit.

Jelentkezés és információ: 
Ludasi Évánál személyesen,  vagy a 70/947-9884-es telefonszámon, 

vagy e-mailben a pbjcsaladsegito@gmail.com címen.
                      

VÁRUNK SZERETETTEL!

Szeretettel várjuk a kézműveskedni vágyó gyermekeket, 
már lehet jelentkezni!

NYÁRI KÉZMŰVES TÁBOR

Megint elment egy jó ember!  
Schrauf Sanyi bácsi.

Egy olyan ember távozott az élők so-
rából,  aki  mindig  dolgozott,  a  családjá-
ért, a közjóért, és a faluért.

Polgárőrként  alapító  tag  volt,  és  ezen  
elhatározottsága nem csökkent, mert min-
den egyes rendezvényen részt vett, és min-
dig  szolgálatkész  volt.  A  polgárőrségben  
való közreműködése nem csak abban mu-
tatkozott meg, hogy tag volt, hanem ami-
kor kellett betonozott, burkolt, festett, tetőt 
javított, vagy éppen főzött a többieknek. 

Amikor  nyugdíjba  vonult,  akkor  is  
dolgozott,  nem  pihent,  fáradhatatlanul  
végezte dolgát.  

Vannak sztorik, amik csak az Ő sze-
mélyiségéhez  köthetőek.  Aki  ismerte,  
tudja,  igen  ez  a  cukros  pörkölt.  Sosem  
felejtjük  el,  hogy  milyen  finom  lett  a  
cukor ellenére.  És igen, az Egri vár na-

pokon mindig ő főzött és mindig ízletes, 
finom ételeket készített.  

Sosem  hiányzott  a  szolgálatvégzés-
ből,  mindig  ott  volt,  ahol  kellett,  mint  
polgárőr,  akár  este,  vagy  akár  hétvége  
volt.  Neki is köszönhető, hogy a faluban 
a  bűnözés  nagy  mértékben  lecsökkent,  
hiszen a járőrözéssel , a folyamatos szol-
gálatadással ezt is sikerült elérni. 

A biztonság az élete része volt, hiszen 
nem  csak  polgárőrként,  hanem  bizton-
sági őrként, és biztonsági kivonuló járőr-
ként is dolgozott.

Amikor  nagyobb  rendezvény  volt,  
vagy  olyan  esemény,  ami  nem  egy  sza-
bad  hétvégére,  vagy  egy  hétköznapi  
munka  utáni  időpontra  esett,  és  sajnos  
kevés  „hadra  fogható”  polgárőr  tudott  
részt venni rajta, Ő biztos, hogy ott volt 
és  helyt  állt.  Tapasztalata  ezeken  a  ren-
dezvényeken  nagyon  megmutatkozott,  
nem  kellett  irányítani,  dolgozott  és  so-
sem bántott meg senkit. 

Mi, akik vele szolgáltunk, és vigyáz-

tuk a rendet, egy nagyon értékes embert 
veszítettünk el. 

Sok-sok  dolgot  lehetne  még  leírni  
róla, de mindenkinek van vele kapcsola-
tos emléke, így azt fogja majd megőrizni 
a mi Sanyi bácsinkról.

Búcsúzunk  Tőled,  és  köszönjük,  
hogy Veled dolgozhattunk.

    
Varga István Csaba

a Pilisborosjenői Polgárőr Egyesület elnöke

GYÁSZHÍR

Schrauf Sándor (balra) a 2018. március 
14-én megtartott ünnepi megemlékezésen.
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BESZÁMOLÓ A TŰZOLTÓ EGYESÜLET 
2017. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 
Tisztelt Képviselő Testület!

Egyesületünk  fő  támogatója  ebben  az  évben  is  Pilisbo-
rosjenő  Község  Önkormányzatának  Képviselő  Testülete  
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Változatlanul  az önálló beavatkozok szűk táborába tar-
tozunk. Továbbra is ebbe a kategóriába szeretnénk maradni, 
bár tagjaink részéről ez sok áldozatot vár el. 

A  tavalyi  év  folyamán  22  vonulásunk  volt,  melyből  11  
Üröm  területén,  9  Pilisborosjenő  területére  esett.  A  helyi  
riasztásokból 6 volt műszaki mentés (baleset, fakidőlés, szi-
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Két  területen  kívüli  vonulásunk  is,  az  egyik  Soly-
már határában volt,  a másik pedig az évvégén Budaka-
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Tavaly  szeptemberben  a  Fővárosi  Katasztrófavédelmi  
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zat által biztosított támogatásból fedeztük  az évi rezsink egy 
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 Tisztelettel:
 Heves László

 Pilisborosjenő Weindorf
 Önkéntes Tűzoltó Egyesület  elnöke 

Pilisborosjenő 2018. 01. 15.    

A TŰZOLTÓSÁG 
  hírei

A ZÖLD BICSKE NONPROFIT KFT. ÁLTAL A LAKOSOKNAK  
MEGKÜLDÖTT ZÖLDHULLADÉK MATRICÁK – 120L –  

ZÖLDHULLADÉKOS ZSÁKRA  
CSERÉLHETŐK A ZSÁKÁRÚSÍTÓ HELYEN. 

PILISBOROSJENŐ FŐ ÚT 45. GYÖRGYI BUTIK

FELHÍVÁS

HIRDETÉSEK
12 PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ

ÓbudánTúl Ingatlaniroda
Pilisborosjenôi ingatlanok irodája

www.pilisborosjenoi.hu 

SZALAI PÉTER
építészmérnök, ingatlanközvetítô ügyvezetô, irodavezetô

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

FEL NÔTT ÉS GYER MEK 
FÜL-ORR-GÉ GÉ SZE TI 

MA GÁN REN DE LÉS
Pilisborosjenôn,

az Egész ség ház ban
Rendelési idô:

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

Te lefon be je lent ke zés: 
06 20 322 6776 

dr. Csányi Már ta

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK
Fel nôtt há zi or vo si ren de lô

Te le fon: 06-26/336-308

Hét fô 13-17 Dr. Ko vács Le ven te 
Kedd 8-12 Dr. Ko vács Le ven te
Szer da 15-18 Dr. Ko vács Le ven te
Csü tör tök 8-11 Dr. Ko vács Le ven te
Pén tek 8-11 Dr. Ko vács Le ven te

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

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

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

Ren de lés Üröm ben: Hét fô, Szer da, Pén tek: 08.00-11.00

Vé dô nôi szol gá lat a gye rek ren de lô ben
Te le fon: 06-26/536-033

Gallai Judit vé dô nô 06-30/33-27-615 
Szecsányi Bertalanné vé dô nô      06-30/95-07-657
Egész sé ges ren de lés: Szer da 14-16
Ter hes ta nács adás: Szer da 16-18
Szû rô vizs gá lat (1–6 éves): Hét fô 14-16

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

A pomázi or vo si ren de lô Pomáz fô út ján, a pol gár mes te ri hi va tal
mel lett ta lál ha tó, cí me: Kos suth La jos ut ca 21. Te le fon szá ma: 06 26
326-211. Ha aj ta ját zár va ta lál ják, kér jük csen ges se nek.

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

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

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

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

Or vo si ren de lô:
Pomáz, Kos suth La jos ut ca 21. Te le fon: 06 26/326-211

Nagy Kevély Gyógyszertár
Farkas István

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

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

Építés-felújítás
– generál kivitelezés

Vállaljuk lakások, házak 
teljes felújítását!

(Gipszkarton, festés, burkolás, 
villanyszerelés, külsô szigetelés 
(dryvitozást), kômûvesmunkát!
Kerítések, támfalak készítését!

A hirdetés felmutatása
esetén 10% kedvezmény!

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

pfeifferbaubt@gmail.com

PILISBOROSJENÔI ASZTALOS MESTER
vállalja egyedi ajtók, ablakok készítését, egyéb asztalosmunkák

kivitelezését:
06-26-336-260

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

Manikûr–mûköröm
Pilisborosjenôn és Ürömön

házhoz megyek!
CSERNUS SZILVIA

Telefon: 06 70 639-4030
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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

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt.
Nyomás: PrintPix nyomda

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

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz.

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

konténer-rendelés, Gépi 
földmunka, hulladékátvétel, 

termôföld kiszállítással.

T R U N K
Elérhetôségek:

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

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

PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

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

Cserpes és COOP termékek kaphatók
Naponta friss pékáru! 

BOLTI ELADÓT FELVESZÜNK!

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

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

Aczél Ferenc
(Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

Állatorvosi rendelôÁllatorvosi rendelô
dr. Hatvany Gábor (70/60 56166)

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.

Megváltozott nyitvatartás:
Hétfô, szerda: 17–19h, 

Szombat: 10–12h

IGÉNY ESETÉN 
INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

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

Egyedi, különleges kerti pavilon
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PILISBOROSJENŐI ASZTALOS MESTER 
vállalja egyedi ajtók, ablakok  

készítését, egyéb asztalosmunkák kivitelezését:
06 (26) 336-260
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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

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt.
Nyomás: PrintPix nyomda

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

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz.

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

konténer-rendelés, Gépi 
földmunka, hulladékátvétel, 

termôföld kiszállítással.

T R U N K
Elérhetôségek:

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

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

PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

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

Cserpes és COOP termékek kaphatók
Naponta friss pékáru! 

BOLTI ELADÓT FELVESZÜNK!

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

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

Aczél Ferenc
(Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

Állatorvosi rendelôÁllatorvosi rendelô
dr. Hatvany Gábor (70/60 56166)

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.

Megváltozott nyitvatartás:
Hétfô, szerda: 17–19h, 

Szombat: 10–12h

IGÉNY ESETÉN 
INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

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

Egyedi, különleges kerti pavilon
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HIRDETÉSEK
PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ 11

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
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Általános élelmiszerek, zöldség-
gyümölcs, vegyi áru, stb.
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Állatorvosi rendelôÁllatorvosi rendelô
dr. Hatvany Gábor (70/60 56166)

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.
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Dr. Mol nár At ti la
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(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: 
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Egyedi, különleges kerti pavilon
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12 PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ

ÓbudánTúl Ingatlaniroda
Pilisborosjenôi ingatlanok irodája

www.pilisborosjenoi.hu 

SZALAI PÉTER
építészmérnök, ingatlanközvetítô ügyvezetô, irodavezetô

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

FEL NÔTT ÉS GYER MEK 
FÜL-ORR-GÉ GÉ SZE TI 

MA GÁN REN DE LÉS
Pilisborosjenôn,

az Egész ség ház ban
Rendelési idô:

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

Te lefon be je lent ke zés: 
06 20 322 6776 

dr. Csányi Már ta

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK
Fel nôtt há zi or vo si ren de lô

Te le fon: 06-26/336-308

Hét fô 13-17 Dr. Ko vács Le ven te 
Kedd 8-12 Dr. Ko vács Le ven te
Szer da 15-18 Dr. Ko vács Le ven te
Csü tör tök 8-11 Dr. Ko vács Le ven te
Pén tek 8-11 Dr. Ko vács Le ven te

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

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

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

Ren de lés Üröm ben: Hét fô, Szer da, Pén tek: 08.00-11.00

Vé dô nôi szol gá lat a gye rek ren de lô ben
Te le fon: 06-26/536-033

Gallai Judit vé dô nô 06-30/33-27-615 
Szecsányi Bertalanné vé dô nô      06-30/95-07-657
Egész sé ges ren de lés: Szer da 14-16
Ter hes ta nács adás: Szer da 16-18
Szû rô vizs gá lat (1–6 éves): Hét fô 14-16

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

A pomázi or vo si ren de lô Pomáz fô út ján, a pol gár mes te ri hi va tal
mel lett ta lál ha tó, cí me: Kos suth La jos ut ca 21. Te le fon szá ma: 06 26
326-211. Ha aj ta ját zár va ta lál ják, kér jük csen ges se nek.

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

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

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

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

Or vo si ren de lô:
Pomáz, Kos suth La jos ut ca 21. Te le fon: 06 26/326-211

Nagy Kevély Gyógyszertár
Farkas István

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

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

Építés-felújítás
– generál kivitelezés

Vállaljuk lakások, házak 
teljes felújítását!

(Gipszkarton, festés, burkolás, 
villanyszerelés, külsô szigetelés 
(dryvitozást), kômûvesmunkát!
Kerítések, támfalak készítését!

A hirdetés felmutatása
esetén 10% kedvezmény!

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

pfeifferbaubt@gmail.com

PILISBOROSJENÔI ASZTALOS MESTER
vállalja egyedi ajtók, ablakok készítését, egyéb asztalosmunkák

kivitelezését:
06-26-336-260

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

Manikûr–mûköröm
Pilisborosjenôn és Ürömön

házhoz megyek!
CSERNUS SZILVIA

Telefon: 06 70 639-4030
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KEVÉLY GÁZ BT.
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG

2097 Pilisborosjenő, Tölgyfa utca 10.
Telefon: 06-26-336-246, 06-30-931-8212

– Zsitnyányi Attila magántervező –
Központi fűtőberendezés, szellőztetés-klimatizálás, propán-bután  

gázellátás, vízellátás, csatornázás, külső csatornabekötések  
tervezése és kivitelezésének megszervezése, hatósági eljárások  

és engedélyek beszerzése és ügyintézése. Anyagkivonatok  
és költségvetések készítése.

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelő mester

Telefon: 06-30-222-3583

Otthoni  
munka! 

Különböző termékek összeállítása, 
egyebek:

06 (90) 603-905
audiopress.iwk.hu  
635  Ft/min

06 (1) 222-8397 
06 (20) 496-3980

Víz-, gáz-, fűtésszerelő 
iparos  

 

segéd-, vagy 
szakmunkást 

keres. 

06 (20) 423 5812

PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelős kiadó:  
Pilisborosjenő Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt.
Nyomás: PrintPix nyomda

Megjelenik: kéthavonta, 1300 példányban.
Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1ű.
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Te lefon be je lent ke zés: 
06 20 322 6776 

dr. Csányi Már ta

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK
Fel nôtt há zi or vo si ren de lô

Te le fon: 06-26/336-308

Hét fô 13-17 Dr. Ko vács Le ven te 
Kedd 8-12 Dr. Ko vács Le ven te
Szer da 15-18 Dr. Ko vács Le ven te
Csü tör tök 8-11 Dr. Ko vács Le ven te
Pén tek 8-11 Dr. Ko vács Le ven te

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

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

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

Ren de lés Üröm ben: Hét fô, Szer da, Pén tek: 08.00-11.00

Vé dô nôi szol gá lat a gye rek ren de lô ben
Te le fon: 06-26/536-033

Gallai Judit vé dô nô 06-30/33-27-615 
Szecsányi Bertalanné vé dô nô      06-30/95-07-657
Egész sé ges ren de lés: Szer da 14-16
Ter hes ta nács adás: Szer da 16-18
Szû rô vizs gá lat (1–6 éves): Hét fô 14-16

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

A pomázi or vo si ren de lô Pomáz fô út ján, a pol gár mes te ri hi va tal
mel lett ta lál ha tó, cí me: Kos suth La jos ut ca 21. Te le fon szá ma: 06 26
326-211. Ha aj ta ját zár va ta lál ják, kér jük csen ges se nek.

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

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

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

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

Or vo si ren de lô:
Pomáz, Kos suth La jos ut ca 21. Te le fon: 06 26/326-211

Nagy Kevély Gyógyszertár
Farkas István

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

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

Építés-felújítás
– generál kivitelezés

Vállaljuk lakások, házak 
teljes felújítását!

(Gipszkarton, festés, burkolás, 
villanyszerelés, külsô szigetelés 
(dryvitozást), kômûvesmunkát!
Kerítések, támfalak készítését!

A hirdetés felmutatása
esetén 10% kedvezmény!

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

pfeifferbaubt@gmail.com

PILISBOROSJENÔI ASZTALOS MESTER
vállalja egyedi ajtók, ablakok készítését, egyéb asztalosmunkák

kivitelezését:
06-26-336-260

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

Manikûr–mûköröm
Pilisborosjenôn és Ürömön

házhoz megyek!
CSERNUS SZILVIA

Telefon: 06 70 639-4030
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MANIKŰR– 
MŰKÖRÖM

Pilisborosjenőn és Ürömön 
házhoz megyek!

CSERNUS SZILVIA  
Telefon: 06 (70) 639-4030
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Ünnepség
    Díszpolgári Cím átadás

Településkép 
    köszöntő

Műszaki munkálatok 
    Pilisborosjenőn

Megnyitotta kapuit  
    a „Zöld iskola”

Ez történt
    a Képviselő-testületi üléseken

A tartalomból:

Címoldalunkon az új Pilisborosjenői Általános Iskola bejárata, Küller János polgármester, az Iskola távoli képe,  
és az első osztályos tanulók láthatók. (Fotó: Wéel)
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ÚJ NEVELÉSI ÉV- ÚJ KÖRNYEZETBEN ÉS ÉPÜLETBEN

 MEGNYITOTTA KAPUIT A „ZÖLD ISKOLA”  
 AZ „AURA-LIGETBEN”

Pilisborosjenőn évek óta felmerülő kérdés volt, hogy 
a  Német  Nemzetiségi  Általános  Iskola  és  Alapfokú 
Művészeti  Iskola  a  Fő  utcából  nagyobb  helyre  köl-
tözzön, ahol az oktatás és megnövekedett gyermek-
létszám helyiségigénye jobban biztosítható.

A falu Üröm felöli határban található a korábban 
is  oktatási  létesítményként  funkcionáló  „AURA”  
épület, melyet az Önkormányzat korábban pályázati 
forrásból energetikailag korszerűsített. 

Az  Érdi  Tankerületi  Központ  az  átköltözést  tá-
mogatta, így az érdemi munka is elkezdődhetett 
év  elején,  annak érdekében,  hogy  gyermekeink 
a  2018/2019-es  nevelési  évet  már  az  új  helyen  
kezdhessék meg.

A  belső  munkálatokat  az  Érdi  Tankerületi  Köz-
pont  finanszírozta  és  végeztette,  míg  az  Önkor-
mányzat az udvar rendbe tételén, valamint az isko-
lához vezető út  infrastruktúrájának megteremtésén 
dolgozott önként vállalt feladatként.

 Az  Önkormányzat  az  udvart  kitisztította,  és  
egyenletes  réteggel  termőföldet  helyezett  el  rajta,  
melyre füvet ültetett. Az épület kerítését civil össze-
fogással festették újra, melyhez a szervezésben nyúj-
tott  segítséget,  valamint  az  anyagot  biztosította.  az  
iskola bejáratánál pedig egy az épület jellegét szem-
léltető új buszmegállót építtetett a kerítés részeként, 
valamint  kialakította  a  busz  megállásnak  biztonsá-
gos feltételeit a buszöböl kiépítésével.

A  település  határától  az  iskoláig  mintegy  600  m  
hosszan járda is épült, mellette tereprendezéssel. A ki-
alakított  járda nemcsak az iskolások,  hanem a patak-
parton sétálni vágyók, illetve futók érdekeit is szolgálja. 

A járda térkőburkolatot kapott, annak érdekében, hogy 
a patakparton később a zöldfelület rendezését követően 
egy sétány alakulhasson ki.  Előbbiek keretén belül  az  
Önkormányzat padokat is ki fog helyezni valamint fák, 
cserjék ültetését is tervezi ezen a szakaszon.

 Jelen  cikk  olvasásakor  reményeink  szerint  már  
átadott lesz az a gyalogátkelőhely is, melyhez egy az 
autósok figyelmét a gyermekekre felhívó digitális ki-
jelző is  csatlakozni fog.  Előbbieket az Önkormány-
zat  pályázati  forrásból  finanszírozta,  az  elektromos  
áram biztosításhoz pedig kérésünkre Üröm Önkor-
mányzata nyújtott segítséget.

A tömegközlekedés feltételeinek javítása érdeké-
ben Peltzer Ferenc képviselő társam és Dienes Dóra 
igazgató  asszony  kérésére  megkerestük  a  VOLÁN  
Zrt-t  egy  7  és  8  óra  közötti  mentesítő  járat  indítá-
sa érdekében, azonban azt jelenleg kapacitáshiányra 
hivatkozva nem tudták biztosítani. Előbbiek ellené-
re az utasforgalmat az iskola épületénél számlálással 
felmérték,  és  amennyiben  az  eredmények  indokol-
ják, a mentesítő járat indítása is biztosított lehet.

Az  iskola  területén  hamarosan  megkezdődhet  a  
régóta vágyott tornaterem építése is, mely a lefolyta-
tott közbeszerzési eljárás (a rendelkezésre álló fede-

zetnél magasabb ajánlatok érkeztek) eredménytelen-
sége miatt húzódott el.

Feszítette  tempóval  kellett  dolgoznunk,  így  még  a  
megnyitó napján is  munkálkodtak a megbízott  vállal-
kozó emberei. Az iskola évnyitója szeptember 2-án volt.

Nagy  munka  volt,  de  azt  gondoljuk  megérte,  és  
mindenki  megelégedésre  fognak  szolgálni  az  elvé-
geztt munkák és megtett intézkedések.

A munkálatok költségeire az Önkormányzat kép-
viselő-testülete a szükséges fedezetet 2018. évi költ-
ségvetésében biztosította.

A munkák nem értek még véget. Aszfaltburkola-
tot fog kapni az iskola udvarán lévő sportpálya, vala-
mint dolgozunk a járda mellett a közvilágítás kiala-
kításnak biztosításán is.

A  képviselő-testület  örömmel  járult  hozzá  fen-
tebb említettekkel  az iskolában folyó kiváló szakmai  
munka feltételihez, és bízom benne, hogy az elvégzett 
munkák mindannyiunk örömére fognak szolgálni.

Küller János 
polgármester
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Közlekedési rend 
változás! 
Kérjük az autósokat, hogy hazafelé tartva (is) fokozot-
tan figyeljenek az új iskola környékén! Az Üröm vége 
tábla után 50 kilométeres sebességkorlátozást előíró 
táblát helyeztek el a gyermekek védelmében! A tábla 
hatálya a feloldó tábláig terjed. 
A falu felől is lesz egy 50 kilométeres sebességkorlá-
tozó tábla.
Hamarosan zebrát fognak felfesteni az iskolánál. Ezzel 
egy időben sor kerül a gyalogátkelő táblák kihelyezé-
sére is.
 Wéel
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Augusztus 20-án , 17 órakor ünnepi megemlékezést 
és díszpolgár cím átadást tartottak a pilisborosjenői 
Német Nemzetiségi Tájházban. Az eseményen sokan 
jelentek meg, köztük a díszpolgári cím díjazottjának 
Gábeli Györgynek családja, barátai.

Ünnepi  beszédet  mondott  Küller  János  polgár-
mester.  Beszédében,  többek között  Szent  István ki-
rályunk  érdemeit  méltatta  és  párhuzamot  vont  az  
akkori  és  a  mai  történések  között.  Hangsúlyozta,  
a  magyarság  magmaradása  volt  akkor  is  a  tét,  úgy  
mint napjainkban is. 

Küller János ünnepi beszéde után a Pilisborosje-
nő Díszpolgára cím átadására tért át.  Elmondta,  az 
Ezüsthegyi  Borosgazdák  Egyesületének  ajánlására,  
Pilisborosjenő  Önkormányzatának  Képviselő  Tes-
tülete  az  idén  Gábeli  Györgynek  adományozta  az  
elismerést. 

A díjazott a múlt év legvé-
gén elhunyt, ezért a poszthu-
musz  díszpolgári  cím  kerül  
átadásra. Küller János polgár-
mester beszélt Gá beli György 
életútjáról.  Elmondta,  hogy  
asztalos szakmájában végzett 
kiváló  munkája  és  borászi  
tevékenysége révén is évtize-
deken keresztül hírét vitte fa-
lunknak az egész országban. Számtalan borversenyen 
mérette meg borait. Rengeteg arany, ezüst és bronzér-
met nyert vörös, fehér és rozé boraival. Még olyan fel-
legvárakban is mint Villány aranyérmet kapott egyik 
bora. A polgármester beszédében kiemelte, hogy a dí-
jazott borkészítési tudományát szívesen osztotta meg 
másokkal. Tapasztalatait fiának, Gyurikának is átadta, 
aki méltó utóda lehet édesapjának borászati és az asz-
talos tevékenységben is. A Német Dalkör, a Singkreis az ünnepelt emléke 

előtt  tisztelgő  és  a  díj  odaítélése  kapcsán  elhangzó  
előadása  következett.  Közben  óriási  zivatar  alakult  
ki, de a felállított sátor és a színpad fedése megvédte 
a jelenlévőket és a fellépőket.

Az  eső  elállta  után  a  belső  teremben  kivetítőn  
tekinthették  meg  a  megjelentek  Szegedi  Ferenc,  a  
Pilisborosjenői  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  
elnökének  Gábeli  Györgyről  készített  video-össze-
állítását  és  Art  van  Heide  csodálatos  légi  videóját,  
mely a tavalyi Gábeli szüreten készült.

Ezután még a Gábeli György által tavaly készített 
borokkal koccintottak emlékére és a díszpolgári cím 
elnyeréséhez gratuláltak családjának.

Windisch László

Video elérhető: https://youtu.be/HLbVS2k45xQ
Légi videó: https://youtu.be/p16v1ZAVfm8
(A légi videót Art van der Heide készítette)
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ÜNNEPSÉG-DÍSZPOLGÁRI  
 CÍM ÁTADÁS

A Singkreis, a Német Dalkör nevében  
Perlinger Györgyi mondott beszédet

A Pilisborosjenő Díszpolgára cím poszthumusz  
fokozatát Gábeli György felesége vette át

 A Singkreis előadása

Ifjabb Gábeli György és családja,  
testvére Julianna (középen) az oklevéllel

Csúszda: javítva! 
 

Örömmel értesítjük a lakosságot,  
hogy az ismeretlenek által megrongált  

és balesetveszélyessé vált csúszda  
cseréjéről gondoskodtunk,  

így az újra használható!
 
Pilisborosjenő, 2018. június 20. Küller János 

 polgármester



folyamatosan változtatható és további jó példákkal, 
ajánlásokkal bővíthető. 

Pilisborosjenő legyen mind a helybeliek, mind a 
turisták és a beköltözni vágyók számára vonzó, ta-
karos,  történelmünkhöz méltó,  weinburgi arculatú 
település. Szeretnénk, hogy e közös vágy megvalósul-
jon a rendelet tiltó-, bírságoló eszközeinek alkalmazá-
sa nélkül, vagyis az önkéntes jogkövetés útján.  

Pilisborosjenő Önkormányzata 
(A Település Arculati Kézikönyv letölthető  
a www.pilisborosjeno.hu oldalról. – a szerk.)
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Pilisborosjenő Önkormányzata  eljutott  a  fejlődés 
útján  arra  a  szintre,  hogy  ne  csak  az  itt  élő  em-
berek mindennapos megélhetésével (lakhatás, fű-
tés,  egészség,  munkahely,  gyermeknevelés,  stb.)  
foglalkozzon, hanem az emberek hangulatát, bol-

dogságérzetét  javító  helyi  körülményekre  is  gon-
dot fordítson. Elkészült és az Önkormányzat Kép-
viselő-testülete  jóváhagyta  lakóhelyünk  arculatát  
bemutató  kézikönyvet  és  megállapította  a  meg-
őrzését,  szépítését  segítő  településképi  rendeletet  
(17/2018.  VIII.  31).  A  kézikönyv  a  falu  értékes  
örökségének, épületeinek, tájainak bemutatásával 
lehetővé teszi az olvasó számára, hogy megismerje 
és  felismerje  településünk megőrzendő és  tovább 
szépítendő értékeit. 

A  kézikönyv  segítséget  ad  a  helybelieknek  és  az  
ide  költözni  vágyóknak annak megértésében,  hogy  
az  épített-,  és  a  természeti  környezet  szépsége,  lát-
ványa javítja közérzetünket.  Érzékelteti,  hogy Pilis-
borosjenő mely értékeit kell megőrizni, s az utcakép 
látványát  hogyan  érdemes  változtatni  annak  érde-
kében,  hogy egyre jobban érezzük magukat itthon,  
egyre elégedettebbek legyünk.

 Elsősorban a jövőben épülő, vagy felújításra kerü-
lő épületek tekintetében az építők és a tervezők tan-
könyvének szerepét tölti be ez a képeskönyv. A zöldfe-
lületek karbantartása a burkolatok minősége jellemző 
képet ad a faluról. A különféle reklámok célja a figye-
lemfelhívás,  de  elvárjuk,  hogy  ízléses  legyen.  Neveli  
az embereket arra, hogy amit építenek, az ne legyen 
tömegében  aránytalan,  színében  túl  élénk,  formájá-
ban a többitől eltérő, díszítettségében túl gazdag, kirí-
vó, hanem arra legyen büszke az építtető és a tervező 
egyaránt, hogy hasonlít a helyi arculati kézikönyvben 
bemutatott szép és jó példákra, hangulatában illeszke-
dik az utcában korábban megépült házak közé.

Az elvárásokat szép példák fotóival, illetve rajzolt  
vázlatokkal  tettük  érzékletessé  és  mindenki  számá-
ra könnyen érthetővé. A kézikönyv tartalma nyitott,  
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TELEPÜLÉSKÉP 
 KÖSZÖNTŐ

Felnőtt háziorvosi rendelő
Telefon: 06 (26) 336-308

 Hétfő: 13.00–17.00 óráig Dr. Kovács Levente
 Kedd: 08.00–12.00 óráig Dr. Kovács Levente
 Szerda: 15.00–18.00 óráig Dr. Kovács Levente
 Csütörtök: 08.00–11.00 óráig Dr. Kovács Levente
 Péntek: 08.00–11,00 óráig Dr. Kovács Levente 

Gyermek háziorvosi rendelő
Bejelentkezés rendelési időben: 06 (26) 536-033

Betegrendelés:
 Kedd:  15.00–18.00 óráig Dr. Kerekes Ildikó
 Csütörtök: 15.00–18.00 óráig Dr. Kerekes Ildikó

Egészséges rendelés/tanácsadás:
 Szerda: 14.00–16.00 óráig  Dr. Kerekes Ildikó

Rendelés Ürömben: 
 Hétfő, szerda, péntek:  08.00–11.00 óráig

Védőnői szolgálat a gyerekrendelőben
Telefon: 06 (26) 536-033

 Gallai Judit védőnő  06 (30) 332-7615
 Szecsányi Bertalanné védőnő  06 (30) 9507-657
 Egészséges rendelés:  Szerda 14.00–16.00
 Terhes tanácsadás:  Szerda 16.00–18.00
 Szűrővizsgálat (1–6 éves):  Hétfő 14.00–16.00

Az  ügyeleti  szolgálat  hétköznapokon  17.00  órától  indul  és  
másnap 07.00 óráig tart. A hétvégi ügyelet pénteken 17.00 
órától hétfő reggel 07.00 óráig, ünnepnapokon értelemsze-
rűen a megelőző utolsó hétköznap 17.00 órájától az ünnep-
nap másnapjának 07.00 órájáig tart.
A pomázi orvosi rendelő Pomáz főútján, a polgármesteri hi-
vatal  mellett  található,  címe:  Kossuth  Lajos  utca  21.  Tele-
fonszáma: 06 (26) 326-211. Ha ajtaját zárva találják, kérjük 
csengessenek.
Dr.  Telegdi  András  elérhető  nappal,  rendelési  időben  a   
06 (26) 526-228-as telefonszámon. Összefoglalva a szüksé-
ges tudnivalókat:

Ügyeleti szolgálat
Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt.

Ügyeleti idő hétköznapokon: 17.00 órától másnap 07.00 óráig
munkaszüneti napokon:  07.00 órától másnap 07.00 óráig

Orvosi ügyelet hívószáma: 36 (30) 992-9257

Orvosi rendelő 
Pomáz, Kossuth Lajos utca 21. • Telefon: 06 (26) 326-211

Nagy Kevély Gyógyszertár
Farkas István

2097 Pilisborosjenő, Mester u. 10. • Telefon: 06 (26) 336-314

(Forrás: Pilisborosjenő Község Honlapja 2014. 03. 22.)

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK

A Szent Vid Templom

A falu látképe, háttérben az Ezüst-hegy

Szőlő terület Pilisborosjenőn

A Nagy-Kevély hegy a levendulással

A Szent Vendel emlékmű a falu határában

PILISBOROSJENŐI Hírmondó www.pbjhirmondo.hu 2018. februárPILISBOROSJENŐI Hírmondó www.pbjhirmondo.hu 2018. augusztus–szeptember
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Befejezték a Pilisborosjenőn áthaladó Cigány patak Mes-
ter utcai szakaszának építését.

Kiváló minőségben, a terveknek, engedélyeknek meg-
felelően, ráadásul határidőre végezték el a hatalmas mun-
kát a kivételező cég munkatársai. Reméljük, hogy az elkö-
vetkező évek, évtizedek felhőszakadásai már nem tudnak 
kárt okozni ezen a szakaszon.

Fentebb, a Játszótértől a Kossuth térig tartó szakaszon 
is dolgoznak már a szakemberek.

Még  nem  adtunk  hírt  a  Hírmondó  hasábjain  arról,  
hogy a Bem és Bajcsy Zsilinszky utcákban befejeződtek a 
járda és vízelvezetési munkák.  

 A  Meditop  Kft.  jóvoltából  megújult  a  József  Attila  
utca egy része.

A tervek szerint a jövőben sétánnyá fejlesztik a járdát 
és környékét, padokkal, ültetett növényzettel, világítással.

Windisch László

ÖNKORMÁNYZATI 
hírek

A felújított útszakasz a József Attila utcában

Az épülő Temető utca

 Az új járda Üröm felől szemlélve

A Bem és Bajcsy utcák járdái

A felújított meder a Mester utcánál

ÚT,- ÉS JÁRDAÉPÍTÉSI, PATAKMEDER 
FELÚJÍTÁSI MUNKÁK PILISBOROSJENŐN

PILISBOROSJENŐI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL 
2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. 
Tel.: +36 (26) 336-028 • Fax: +36 (26) 336-313 • Mail: hivatal@pilisborosjeno.hu

ÖNKORMÁNYZATI 
hírek
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EZ TÖRTÉNT 
 A JÚNIUSI, JÚLIUSI ÉS AUGUSZTUSI  
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKEN – RÖVIDEN

A  Képviselő-testület  döntött  a  korábban  kiírt  2  szo-
ciális  lakás  vonatkozásban  beérkezett  pályázatokról,  
valamint a  fogyatékkal  élő gyermekét  egyedül  nevelő  
szülők  támogatásnak  bevezetésről.  A  Waldorf  óvoda  
új  épületbe  költözésével  összefüggésben  a  korábban  
kötött  bérleti  szerződés  közös  megegyezéssel  történő  
megszűntetést  is  jóvá  hagyták.  Döntöttek  továbbá  az  
iskolai és nyári közétkeztetést lebonyolító vállalkozás-
ról, mely a korábbi években is a feladatot ellátó Villerd 
KFt. lett, bruttó 911 forintos ajánlatával.

A  Képviselő-testület  döntést  hozott  az  óvoda-
konyha  és  mosdó  felújításról,  mely  feladatra  az  el-
múlt években többször is eredménytelenül pályázott. 
Az iskola  átköltözésével  összefüggésben eredményt  
hirdettek  a  kivitelezéssel  egybekötött  ötletpályázat  
vonatkozásában, melynek keretén belül egy új, és az 
iskola  jellegéhez  igazodó  új  buszmegálló  kerülhet  
megépítésre.

A  Képviselő-testület  hosszú  előkészítő  munka  
után elfogadta a településképi rendeletet és a telepü-
lési arculati kézikönyvet. Ez az anyag a későbbiekben 
tapasztalatok  és  igények  alapján  változtatható  lesz.  
döntöttek a tűzifa pályázat benyújtásról, és egy új 2 
csoportos bölcsőde építésre vonatkozó pályázat be-
nyújtásról is, az ezekhez szükséges önerő biztosítása 
mellett.  A  Lazaréti  közművesítés  előmozdítása  ér-
dekében  meghirdetett  önkormányzati  konstrukció  
keretén  belül  újabb  megállapodást  hagytak  jóvá.  A  
Malomdűlő vonatkozásban a kártérítési per elkerü-
lése, és az önkormányzat által vállat, ám eddig nem 
teljesített  feladatok  elvégzést  is  vállalták,  valamint  
felhatalmazták  a  polgármestert  egy  új,  a  korábbi  
megállapodások tartalmát a mai helyzethez igazító, 
és a peres eljárás elkerülését biztosító megállapodás 
előkészítésére.

Megszépült a Kossuth téri buszmegálló is  
a „Fogadjon örökbe egy buszmegállót” akció  
keretén belül.

Tömöri Balázs és lelkes segítői két hétvége alatt 
megszépítették a Kossuth térnél lévő buszmegállót!

Szép munka!

Mindannyiunk nevében köszönet nekik!

Pilisborosjenő, 2018. július 23.
Küller János

polgármester

ÚJABB BUSZMEGÁLLÓ SZÉPÜLT MEG!
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A csendes, szép őszi időben sokan 
látogattak ki a Pilisborosjenői Vár-
völgybe, hogy részesei lehessenek a 
XI.  Várjátékoknak.  A  most  50  éve  
itt  forgatott  Egri  Csillagok  című  
film  készítésének  negyvenedik  év-
fordulóján  indult  el  a  kezdemé-
nyezés  falunkban,  hogy  a  forgatás  
helyszínén  épült  „makett”,  díszlet  
„egri”  várnál  egy  hagyományte-
remtő  rendezvényt  szervezzenek.  
Ebből tényleg hagyomány lett, mi-
vel az idei a XI. Várjátékok.

Az  első  rendezvényen  az  Egri  
Gárdonyi  Színház,  Egri  Csillagok  
című előadását láthatta az esti órák-
ban, a már akkor is szép számú né-
zősereg.  Azóta  is  rengeteg  ismert  
előadó lépett  fel  itt.  Elég,  ha csak a  
gyermekek kedvenceit az Alma és a 
gyerekek-felnőttek favoritját a Kalá-
ka együtteseket  említjük,  akik visz-
szatérő  fellépőként  mindig  színes,  
élvezetes,  nagysikerű  műsoraikkal  
szórakoztatták  a  nézőket.  Sokakat  
elkápráztatott,  az  esti  sötétség  igé-
nye miatt  is  záró előadásként lezaj-
ló Tűzszínház. Minden alkalommal 
voltak  az  Egri  Csillagok  korának  
megfelelő programok. Bajvívás, kö-
zépkori  gyerekjátékok  színesítették  
a látnivalókat. Finom ételeket, helyi 
borokat kóstolhattak a kilátogatók.

Az idén is már kora délelőtt várták 
a vásárlókat a „bazár soron”

Az  idei  program  is  színvonalasra  
sikerült:

A  műsorfolyam  kezdetén  Bereczki  
Tünde  műsorvezető  köszöntötte  a  
nézőket,  és  egész  nap  fáradhatatla
nul kalauzolta a nézőket és  fellépő
ket a programrengetegben

Minden  műsorblokk  előtt  Kiss  
László saját lantkíséretével énekel
te el a Summáját írom Eger Várá
nak című dalt

A gyerekeket a Zabszalma együttes 
szórakoztatta

A nap folyamán többször tartottak 
Baranta bemutatót.
(A  baranta  a  történelmi  magyar  
harci  kultúrából  származó  test
mozgások  összegyűjtésével  létre
hozni  kívánt,  a  kilencvenes  évek  
óta  formálódó  magyar  harcművé
szeti stílus. Wikipedia)

Az  Arasinda,  török  zenét  játszó  
zenekar  lépett  fel  nagy  sikerrel.  
(Fotó: Pongrátz Anita)

A  Fabula  Bábszínház  bábelőadá
sain  izgulhattak,  nevethettek  a  
gyerekek. (Fotó: Pongrátz Anita)

VÁRJÁTÉKOK 
 PILISBOROSJENŐ 2018. SZEPTEMBER 7–8.
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A Szép Ernő Színház a Ludas Matyi 
című darabot adta elő

Nagykovácsiból  gyermek  néptánc
csoport  érkezett.  Látványos  prog
ramjuk  nagy  sikert  aratott.  A  dél
után  folyamán  többször  színpadra  
léptek

 

A szóló verbunk elkápráztatta a kö
zönséget.

Késő  délután  a  helyi  hagyo-
mányőrző együttesek adtak műsort. 
  

Fellépett  a  Német  Dalkör  (Sing
kreis)...

...és a Kevélyhegyi Dalkör

 

Ezután a Kaláka együttes adott kon
certet  a  szép  számú  rajongóknak,  
majd  a  S.A.G.A.  a  középkor  harci  
technikájáról,  az  akkori  orvoslásról  
és az abban az időben élt életmódról 
előadást tekinthették meg a nézők

18  órától  beszélgetés  keretében  ele
venítették fel  az Egri  Csillagok című 
film  forgatásával  kapcsolatos  élmé
nyeiket  a  film  szereplői.  (Sinkovits 
Vitai  András,  Papp  János,  Benkő  
Péter,  Kovács István, a mikrofonnál:  
Küller  János,  Pilisborosjenő  polgár
mestere) – Fotó: Pongrátz Anita

 
Este a Szép Ernő Színház Egri Csil
lagok című musical előadása aratott 
óriási sikert. (Fotó: Pongrátz Anita)

Napközben  párhuzamos  prog-
ramok zajlottak.  Történelmi Bajví-
vásban,  Középkori  vigasságokban  
vehettek részt  és  az  Aprók Bástyá-
ján  „harcolhattak”  a  megjelentek.  
Volt  kirakodóvásár,  borkóstolás,  
finom ételek.

A  nap  egy  érdekes  színfoltja  
volt, mikor az Olasz tartalékos ka-
tonák léptek színpadra. 

 

Mivel  már  többször  ellátogattak  
(most harmadszorra) a rendezvény
re,  már  hagymászerűen  köszön
tötték  falunk  lakóit  és  Küller  János  
polgármestert.  Mint  minden évben,  
most is, kölcsönösen megajándékoz
ták egymást. 
Video itt tekinthető meg: 
https://youtu.be/qfag_miIp5o

A Magyar Honvédség toborzó kato
nái is jelen voltak
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Különféle  bemutatókat  tekint-
hettek meg, lehettek részesei azok-
nak a katonák segítségével a nézők.  

Nagy  sikere  volt  az  íjászatnak,  lég
puska lövészetnek

Helikopter  szimulátorral  „re-
pülhettek”  a  gyerekek,  felnőttek.  
Modern  fegyverbemutatót  is  tar-
tottak  a  katonák.  Felejthetetlen  él-
mény volt mindenki részére!

Még „gulyáságyút” is hoztak

Dicséret  illeti  a  Pilisborosjenői  
Polgárőrség  tagjait  és  rendőrünket  
a  helyszín  biztosításáért  és  a  biz-
tonságérzetért.

Varga István Csaba, a helyi Polgár
őrség parancsnoka 

 
Apáti Szabolcs körzeti megbízott

A  Pilisborosjenői  Önkéntes  Tűzoltó  
egyesület több kocsival óvta az eset
leges tüzes helyzetektől a közönséget

Heves László a Pilisborosjenői ÖTE 
elnöke. Éppen már a „dalkörös” fel
lépő öltözetben

A  rendezvény  ötletgazdája:  Küller  
János polgármester

Előző  este,  szokás  szerint,  a  jazzé  
volt a főszerep

Hetedikén  este  20  órától  a  Nagy  
Emma  kvintett  minőségi  jazz  kon
certet adott a csillagok alatt

Kormányablak-busz  működött  
a Várjátékok első napján, szeptem-
ber 7-én Pilisborosjenőn az Önkor-
mányzat parkolójában. Mindenféle 
ügyintézést indíthattak az ügyfelek. 
Például:  személyazonosító  igazol-
vány,  útlevél,  vezetői  engedéllyel  
kapcsolatos  ügyeket  intézhettek  a  
mobil  kormányablakban a pilisbo-
rosjenői lakók.

Az eseményt a Pilisborosjenőért 
Alapítvány  szervezte.  Pilisborosje-
nő Önkormányzata anyagi és egyéb 
támogatást nyújtott.

Windisch László
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TÁJÉKOZTATÓ

A 2018. ÉVI KÖTELEZŐ EBÖSSZEÍRÁSRÓL
Tisztelt Ebtulajdonosok,  
Ebtartók!

 
Az  állatok  védelméről  és  kíméletéről  szóló  1998.  
évi  XXVIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Ávt.)  42/B.  
§-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési 
önkormányzat  ebrendészeti  feladatainak  elvégzése  
érdekében,  illetve  a  veszettség  elleni  oltás  járvány-
védelmi  vonatkozásaira  tekintettel,  három  évente  
legalább egy alkalommal eb-összeírást végez.

Az Ávt. 42/B. § (3) bekezdése szerint a települési ön-
kormányzat az ebösszeírás alapján az Ávt. 42/A. § (4) 
bekezdésében  meghatározott  adatokról  helyi  elektro-
nikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója 
és más személyek jogainak, személyes biztonságának és 
tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állat-
védelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Pilisborosjenő  Község  Önkormányzata  2018. 
szeptember 3. napjától 2018. november 30. napjáig 
terjedő időszakban végzi az ebösszeírást.

Figyelemmel az Ávt. 42/B. § (5) bekezdésének ér-
telmében,  az  eb  tulajdonosa  és  tartója  ebösszeírás-
kor köteles a kért adatokat az önkormányzat rendel-
kezésére bocsátani, így azoknak is ki kell tölteni az 
adatlapot, akik az előző, 2015. évi ebösszeíráskor 
már szolgáltattak adatot.

Tájékoztatom az ebtulajdonosokat  és  ebtartókat,  
hogy 2013. január 1-től a négy hónaposnál idősebb 
eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartha-
tó, ezért kérem, hogy szíveskedjenek a transzpond-
errel még nem rendelkező ebeket állatorvosnál meg-
jelöltetni.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, 
ezért  az  ebösszeíráshoz  összeállított  „Ebösszeíró 
adatlap”  beszerzése  az  ebtulajdonosok,  illetve  eb-
tartók kötelessége.
Az „Ebösszeíró Adatlap” beszerezhető:
– a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatalban (2097 

Pilisborosjenő, Fő út 16.),
– a www.pilisborosjeno.hu honlapról letölthető. 

Több  eb  esetén  ebenként  külön-külön  kell  az  
adatlapot  az eb oltási könyve, kisállat útlevele, tör-
zskönyve alapján kitölteni.

Kérem, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” teljes kö-
rűen szíveskedjenek kitölteni, aláírni, és az ebössze-
írási időszak végéig, azaz legkésőbb 2018. november 
30. napjáig visszajuttatni:

– személyesen a Pilisborosjenői  Polgármesteri  Hi-
vatal ügyfélszolgálatára, 

– postai úton ajánlott küldeményként a 2097 Pilis-
borosjenő, Fő út 16. címre.
Felhívom  az  ebtulajdonosok  és  ebtartók  figyel-

mét,  hogy  az  ebösszeírásra  vonatkozó  adatszolgál-
tatási  kötelezettség  teljesítését  az  Önkormányzati  
Hivatal ellenőrzi.

Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz 
eleget,  az  állatvédelmi  bírságról  szóló  244/1998.  
(XII.31.)  Korm.  rendelet  3.  melléklet  d)  pontja  
alapján  ebenként  30.000  Ft  állatvédelmi  bírság  
megfizetésére kötelezhető.

Felhívom  az  ebtulajdonosok  és  ebtartók  figyel-
mét,  hogy  annak  érdekében,  hogy  a  nyilvántartás  
aktuális  információkat  tartalmazzon,  az  ebösz-
szeírást  követően  is  kötelesek  az  adatokban bekö-
vetkező  változásokat  a  változás  bekövetkezésétől  
számított  8  napon  belül  írásban  bejelenteni.  Az  
ebtartásban bekövetkezett változás (az eb elveszett, 
elhullott,  más  ebtartartóhoz  került)  bejelentésére  
szolgáló  változás  bejelentő adatlap,  valamint  az  új  
eb tartásának bejelentésére szolgáló adatlap folya-
matosan beszerezhető a Pilisborosjenői Polgármes-
teri Hivatalban.

Együttműködésüket köszönöm!
 
Pilisborosjenő,  
2018. szeptember 03.

dr. Szabó József Zoltán
jegyző

PILISBOROSJENŐI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL 
2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. 
Tel.: +36 (26) 336-028 • Fax: +36 (26) 336-313 • Mail: hivatal@pilisborosjeno.hu

ÖNKORMÁNYZATI 
hírek
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ 
hírei, programjai
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ISKOLAI 
hírek

2018.  szeptember  2-án  átadták  a  régi-új,  most  kapott  
nevén „Zöld” Iskolát Pilisborosjenőn.

 
A Himnusz közös eléneklése után először Dienes Dóra 
igazgató asszony lépett a pulpitusra és mondta el ün-
nepi beszédét.

„Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a vendégeinket, 
a tanulóinkat, a szülőket, az érdeklődő megjelenteket 
és a kollégáimat!
Külön tisztelettel köszöntöm Sárközi Mártát az Érdi 
Tankerületi Központ igazgatóasszonyát, a tankerület 
dolgozóit, Küller János polgármester urat.
Külön  tisztelettel  köszöntöm  Pilisborosjenő  díszpol
gárait,  akik idén sem jöttek üres kézzel,  hiszen már 
évek óta megajándékozzák iskolánkat a tanévnyitón. 
Köszönet érte!
Köszöntöm a tankerület más intézményeinek igazga
tóit, a régi kollégákat és a vezetőket. 
Bár  még  érezzük  a  nyár  forróságát,  mégis  kezdetét  
veszi a 2018–19es tanév. Magunk mögött hagyjuk a 
nyaralást, a kikapcsolódást, a táborokat. 
Holnap zajos lesz az iskola, elindul az új tanév. Ez a 
tanév több szempontból is izgalmas, hiszen új épület
be költöztünk, mindenki próbál tájékozódni majd és 
tele van kíváncsisággal. 
Nagyon hosszú lenne azoknak a nevét felsorolni, akik 
a folyamatban végig segítettek. Mégis ki kell emelnem 
azokat, akik nélkül nem ezen a helyszínen kezdhet
nénk el most a tanévet. 
Köszönet  Sárközi  Mártának,  aki  felmérte  a  körül
ményeket, a lehetőséget, és hozott meg olyan döntést, 
aminek köszönhetően most itt vagyunk. 

Köszönet Küller János polgármesternek, akinek a fel
adata  jóval  több  volt,  mint  amit  gondoltunk,  mert  
napról napra jöttek elő újabb és újabb gondok.  
Köszönet  a  pedagógusoknak  és  a  technikai  dolgo
zóknak,  akik  emberfeletti  munkát  végeztek.  Mindig  
is  tudtam, hogy remek csapat  tagja lehetek,  de  erre  
most kiemelten ráerősítettetek.
Dolgoztak reggeltől estig, bútorokat cipeltek, bent vol
tak hétvégén is, hogy elkészüljünk a mai napra. Kö
szönet a szülőknek, akik szállítottak, cipeltek, fúrtak, 
faragtak, 
Köszönet nagyon sok volt és jelenlegi diáknak!
Kérnék egy nagy tapsot mindenkinek!
A lényeg, hogy a terv megvalósult, rengeteget halad
tunk, de van még tennivaló naprólnapra, hétrőlhét
re, évről évre. 
Kedves elsősök! A mai napon 49en kezditek meg is
kolás  életet,  a  tanítók  –  Xénia  néni,  Márta  néni  és  
Kata néni nagy izgalommal készültek és már nagyon 
várták a mai napot.  Számotokra nem csupán az új 
épület,  hanem  az  új  feladat  jelent  majd  változást.  
Biztos vagyok abban, hogy már vártátokaz iskolát. 
Kedves ötödikesek, a Ti életetekben is új szakasz jön,  
felsősök lettetek,  ami azt  is  jelenti,  hogy nem csupán 
másik épületbe, de egy új helyzetbe is kerültök. Bízza
tok Krisztina és Orsi néniben, mert jó kezekben lesztek. 
Kedves nyolcadikosok! Az általános iskola utolsó évét 
kezditek el, nem lesz könnyű ez a tanév, hiszen felvé
telizni  fogtok,  de  jó  hír,  hogy  az  igazgatói  irodához  
nagyon közel lesztek, így minden örömteli hírt gyor
san tudok majd megosztani veletek. 

(folytatás a következő oldalon)

„ZÖLD” ISKOLA  
 ÁTADÁS-ÉVNYITÓ

Sok szülő, pilisborosjenői lakó volt jelen  
a rendezvényen

Dienes Dóra igazgató asszony  
elmondja ünnepi beszédét

HAGYOMÁNYŐRZÉS
 

A Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár szakkörei óvodások és kisiskolások részére:

Szerdán 16–16.45-ig APRÓK TÁNCA
népi gyerekjátékok és a néptánc alapjai.

Pénteken 16–17-ig NEMEZELJ VELÜNK!
kézműves foglalkozás

A szakkörökre beiratkozni az óvodában kihelyezett lapon lehet.
Iskolások a könyvtárban jelentkezhetnek!

A szakkörök havi díja: 3000 Ft/fő/hó
A feliratkozott gyermekeket kísérővel áthozzuk az intézménybe.

IDŐSEK 
KÖSZÖNTÉSE 

Szeptember 28-án pénteken, 
15 órakor

a Reichel József Művelődési 
házban

Mindenkit szeretettel vár
 Pilisborosjenő Önkormányzata!

ŐSZI PROGRAMOK
 

Reichel József Művelődési Ház 
és Könyvtár

Szeptember 22. szombat, 10 óra
Autómentes világnap – Gokart pálya a parkolóban

Szeptember 28-án pénteken,15 órától
Idősek köszöntése

ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK  
SZEPTEMBER 3-tól INDULTAK!

Részletek a honlapon és a nagyplakátokon!
www.muvhaz.pilisborosjenő.hu

Nemezeltünk  
a nyári táborban is

A pilisborosjenői Nyugdíjas Klub szervezésében

2018. október 24-én 15 órakor
színházi élmény várja nézőit  

a pilisborosjenői Művelődési Házban.

A Vándor színész mesél című előadást láthatják az érdeklődők.

Aki mesél:  
 színművész

PROGRAMAJÁNLAT



Köszöntöm az új kollégákat! 
Karay Katalint 1.a napközi
Müller Attilánét Erikát, aki éneket és szolfézst fog ta
nítani
Kalmár Gabi és Király Magdi nénit, akik a tisztaság
ra fognak ügyelni,
Marton Feri bácsit, aki a szereljük meg azonnal mű
helyt erősíti. 
És köszöntöm az új diákjainkat minden évfolyamon!
A 2018–19es tanévet megnyitom!”

ISKOLAI 
hírek
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Az első osztályosok izgatottan  
és nagy kíváncsisággal várták a tanév kezdetét. 

Wilheim Péter Atya és Küller János polgármester  
és a tanárok egy csoportja

A második osztályosok  
német nyelven mondtak verset az iskoláról

Küller János polgármester mondott beszédet

 Az iskola kamarakórusa énekelt

Az első osztályosok előadása
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ISKOLAI 
hírek

A műsorszámok után Pilisborosjenő Önkormányza-
ta részéről Küller János polgármester mondott beszédet:

„Dóra néni nagyot álmodott! És aki ismeri Dóra Nénit 
az tudja,  hogy sok dolga lesz.  De mindezt  teszi  azért,  
hogy utána sok örömünk legyen az ő megvalósult álmá
ban és mindannyiunkra „ragadjon” valami tudásféle.
Amikor ennek az épületnek a sorsa évekkel ezelőtt eldőlt, 
hogy újra iskola lesz, akkor –megmondom őszintén szét
tártam a karomat, hogy jójó, de ezt a saját büdzsénk
ből nem tudjuk finanszírozni. Dóra Néni szervezkedett,  
intézkedett soksok kapcsolat megkeresése után végül is,  
ahogy  a  beszédében  elmondta,  Sárközi  Márta  asszony  
látott  lehetőséget  ebben  az  épületben.  Felmérte  azt  az  
akkori helyzetet, ami a Fő úton lévő iskolában volt, s azt 
mondta, hogy vágjunk bele! S azt, hogy belevágtunk – azt 
hiszem – az összefogás mintaképe! A feladatok le lettek  
osztva.  Mindenki  végezte  a  saját  dolgát.  S  egyszer  csak  
találkoztunk a folyósón és azt mondtuk, én már itt tar
tok, nekem még ilyen problémám van, és azt hiszem pil
lanatok alatt, vagy órákon belül a felmerült problémákat 
orvosoltuk, megoldottuk és tovább jutottunk.
Még közel sincs vége! Sok még a tennivaló! A jövőben 
azon vagyunk, hogy ezek a fennmaradt teendők minél 
gyorsabban megvalósuljanak, hogy teljes komplexum
ként  belakva  az  új  épületet,  az  új  környezetet  minél  
jobban és hatékonyabban tudják használni a gyerekek. 
Ez egy régen volt iskolaépület.  Mi, régiek, új iskolá
nak hívtuk. Teltek múltak az évtizedek, és régiúj is
kola lett a neve. Most, hogy a kerítésfestésre volt egy 
nagy  összefogás  akkor  megkérdeztem  Dóra  Nénit,  
hogy milyen színű legyen. Közölte, hogy zöld. Így hát 
adott  a  név,  legyen  mostantól  Zöld  Iskola  az  intéz
mény neve! Ha Önök is elfogadják.
Terveink szerint a tornaterem decemberben már állt 
volna, de sajnos a közbeszerzési eljárás bonyolultsága 
és a pénzügyi lehetőségek új eljárás lefolytatását tet
ték szükségessé. Úgyhogy csúszik a kivitelezés, de meg 
lesz!  Reményeink szerint  a  jövő tanév már tornate
remmel fog indulni itt ezen az objektumon.
Mint  minden  lakásban,  ebben  a  „lakásban”  is  meg  
lesznek  az  első  napok,  hetek,  hónapok  problémái.  
Arra  kérem  Önöket,  Dóra  Nénin  keresztül,  vagy  
közvetlenül  hozzám  jelezzék,  hogyha  hiányosságot  
tapasztalnak, esetleg azok megoldására tudnának ja
vaslatot tenni, akár felmerülő problémaként észlelik 
azokat. Amit meg tudunk oldani, elvégezzük, igyek
szünk minél komfortosabbá tenni az épületet.
S ahogy a Dóra Néni mondta, a kocka el van vetve! 
Kezdődik  a  tanév!  Mindenkinek jó  munkát,  jó  idő
töltést a szabadidőben és hasznos tanulást kívánok!”

Küller János polgármester beszédét az alábbi linken te-
kinthetik meg: https://youtu.be/gz5vJHlj5sw

Ezután Dienes Dóra, Küller János és Sárközi Már-
ta ünnepélyesen átvágták az Iskola főbejáratánál kife-
szített nemzeti színű szalagot s ezzel átadták az intéz-
ményt a gyerekeknek, tanároknak.

A videó itt tekinthető meg: 
https://youtu.be/iT6s5N4uDYI

...és adta át a felújított iskola kulcsát Dienes Dóra 
igazgatóasszonynak

Az iskola diákjai virággal köszöntik Sárközi Mártát

Sárközi Márta az Érdi Tankerületi Központ igazgatója 
mondott beszédet...

A szalag ünnepélyes átvágása



 

A rendezvény végén Wilheim Péter Atya mondott 
imát és szentelte fel az épületet.

Sok  szép  élményt,  könnyen,  élvezettel  szerzett  tu
dást,  remek  tanévet  a  diákoknak,  a  tanároknak  és  a  

gyermekekért  ténykedő  minden  dolgozónak  pedig  fel
hőtlen szép oktatási napokat, vidám, okulni vágyó ta
nulókat kívánok!

Windisch László

ISKOLAI 
hírek
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Wilheim Péter Atya imát mond...

Az emeleti lépcsőház

A felújított osztályterem a földszinten…

...és felszenteli a felújított iskolát

Az iskola főbejárata

…és az emeleten

Néhány kép a felújított Iskoláról:
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ISKOLAI 
hírek

 A szépen ápolt, virágokkal díszített Aula

A távolba vesző járda. Falunktól Ürömig tartó  
műtárgyat építettek meg határidőre

A „ceruzás” buszmegálló az Iskolánál

A felújított „Zöld” Iskola  
az Ürömbe vezető útról nézve

Windisch László

KÖSZÖNJÜK!
Kerítésfestési összefogás az Iskolában

A részvevők, valamint igazgatónő  
segítségéért és áldozatos munkájáért 
köszönetünk és elismerésünk!

Pilisborosjenő, 2018. július 31.

Küller János 
polgármester



Júniusban,  a  Gyermeknapon  a  
„Szomjoltóság”  csapata  minden  
gyermeket  tűzoltóvá  változtatott.  
Mindenki tűzoltóruhába öltözhe-
tett,  melyről fényképek is készül-
tek.  Az  óvodások  életkoruknak  
megfelelően  betekintést  nyerhet-
tek  a  különféle  tüzek  oltásába,  
kipróbálhatták  a  tűzoltó  autót.  
Ezután  a  kertben  ügyességi  játé-
kokban  próbálhatták  ki  erejüket.  
A  program  fénypontjaként  egy  
igazi  tűzoltást  nézhettek  meg.  
A  program  után  óvodásaink  az  
elmaradhatatlan  jégkrém  elfo-
gyasztásával pihenhették ki a dé-
lelőtt fáradalmait.

Júniusban  pályázatot  nyújtot-
tunk be a Boldog Óvodák és Isko-
lák hálózatába, ahol elfogadták je-
lentkezésünket,  így  augusztustól  
Boldog  Óvoda  címmel  büszkél-
kedhetünk.  Szeptembertől  egye-
lőre a program két csoportban fog 
zajlani,  terveink  szerint  ezt  min-
den évben bővíteni fogjuk.

Az iskolai nyári szünet kezde-
tétől  az  óvoda  összevont  csopor-
tokban fogadta a gyermekeket. A 
nagy melegben párakaput szerel-
tünk fel, ahol hűsölhettek óvodá-
saink.  Minden  nap  választhattak  
a  kézműves  foglalkozások  közül.  
Az  árnyékban  hűsölés  közben  

mesekönyvet lapozgathattak, me-
sét hallgathattak.

A  zárás  alatt  mindkét  épület-
ben  munkálatok  zajlottak.  A  Fő  
utcai  épületben  minden  helyiség  
festése  megtörtént.  A  tornaszoba  
a festésen kívül új parkettát is ka-
pott, így most már biztonságosab-
ban  használhatják  a  gyermekek.  
A konyha fekete és fehér mosoga-
tójában a vízcső és csempe cseréje 
zajlott.  A  Süni  csoport  mosdójá-
nak felújítása is folyamatban van.

Az  új  épületben  a  garanciális  
javítások megtörténtek.

A  nyitásra  mindkét  épület  
nagytakarítása  megtörténik,  így  
esztétikus, tiszta környezetben fo-
gadjuk a gyermekeket.

Jövendő  óvodásaink  szülei-
nek még a nyári zárás előtt meg-
tartottuk  a  szülői  értekezleteket,  
ahol  először  közösen,  majd  cso-
portonként  megkapták  a  leg-
szükségesebb  információkat.  Az  
óvodapedagógusok  már  előre  
megbeszélték  a  családlátogatá-
sok időpontját. A hozzánk érkező 
gyermekek az első óvodai napjuk 
előtt  otthonukban  ismerkednek  
meg  a  pedagógusokkal.  Így  az  
óvodába  érkezéskor  már  „isme-
rősként” találkoznak velük újra.

A  Pilisborosjenő  Mesevölgy  
Óvoda  szeptembertől  6  csoport-
ban,  optimális  gyermeklétszám-
mal  kezdi  meg  a  2018-2019-es  
nevelési évet.

Metzlerné Kutvölgyi Eszter

ÓVODAI 
hírek
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RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS!
Felhívom a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy Pilisborosjenő Német Nemzetiségi Általános Iskola 
szeptembertől a Pilisborosjenő Fő út 1. szám alatt működik tovább, ahol a megszokottnál na-
gyobb gépkocsi forgalommal fognak találkozni az iskola tanulói. Ezért megkérném a tisztelt la-
kosságot, különösképpen a gépkocsival közlekedőket, hogy fokozottan figyeljenek a gyerekekre 
a reggeli és a délutáni órákban.

 Köszönettel:  Apáti Szabolcs r.ftőrm
 Körzeti megbízott

NYÁRI BESZÁMOLÓ

Ismét benépesült az Óvoda játszókertje, udvara, és az épület.
Ebben az intézményben is megkezdődött a 2018–19-es óvodai tanév. ( a szerk.) 

PILISBOROSJENŐI Hírmondó www.pbjhirmondo.hu 2018. augusztus–szeptember

CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
hírei

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. júliusában is-
mét megszervezte a nyári Indián Táborát, immáron tize-
dik alkalommal. A hosszú előkészületeket követően egy 
élményekben  és  programokban  gazdag  táborhetet  tud-
hatunk magunk mögött, amelynek összesen 75 gyermek 
lehetett részese. 

Mint minden évben, most is igyekeztünk új és színe-
sebb  programlehetőségeket  biztosítani,  amelyek  a  tábor  
elnevezéséhez  híven,  az  indián  kultúrához  kapcsolód-
nak. A X. jubileumi tábor mottója a ,,Varázslat” volt,  az 
indián kultúrában jelentős  jelképek (toll,  bagoly,  farkas,  
medve) tulajdonságait ismerhették meg a gyerekek, és a 
jelképeket  érzékletesen megjelenítő foglalkozások során 
érezhették,  érthették  meg  ezeknek  a  tulajdonságoknak  
az erejét, fontosságát. Toll: lélek ereje, szárnyalás; Bagoly: 
bölcsesség, tájékozódás; Farkas: csapat munka, összetar-
tás, család; Medve: erő, bátorság.

A héten még készítettek álomfogót, bőr tarsolyt, karkötőt 
bőrből és gyöngyökből, agyagoztak, sátrat és ruhát festettek, 
táskát és ruhát díszítettek.  Takáts Árpi bácsi  és a fafaragás  
ismét nagy sikert aratott, a végeredmény egy bagoly totem-
oszlop lett, ami a tavalyi oszlop mellett az udvar dísze!

A hét közepén kirándultunk az Egri vár makettjéhez, 
itt  a  lovagláson  kívül  Endrődi-Mike  Attila  fantasztikus  
túravezetése  az  erdő  világába  jelentett  nagy  élményt  a  
népes indián csapatnak.  A romok között  zajló szám- és  
jelháború is mindig elsöprő sikert arat. 

A hét folyamán a kicsi indiánok kipróbálhatták magu-
kat különböző ügyességi játékokban és sorversenyekben.

A táborhét utolsó napjára a gyerekek befejezték a sa-
ját  maguk  által  festett  indián  ruhájukat,  és  a  tollakkal,  
gyöngyökkel  dekorált  fejdíszüket,  amelyek a  záróműsor  
részeként  tartott  felvonulás  elengedhetetlen  kellékei.  A  
kifestett arcú gyerekek színes ruháikban vonultak végig a 
Fő útig, majd a tábor helyszínén a szülők és rokonok előtt 
elénekelték a tanult indián dalt tánc kíséretében. A meg-
hívott vendégek részesei lehettek egy igazi indián szertar-
tásnak, és élvezhették a zenészek színvonalas előadását.

Körülbelül 90 ember étkezéséről Kishalmi Ildikó ve-
zetésével  a Kiskevély Söröző munkatársai  (Öreglaki  Ni-
kolett,  Pápai  Noémi,  Kuchlár  Anna)  gondoskodtak  bő-
ségesen!

Köszönet  a  kitartó  munkájukért  Kormos  Mercé-
desz, Törzsfőnököknek: Takácsné Papp Erika, Guido Gó-
mez Valencia, Gelányi Barbara-Gelányi Szilvi és Germán 
Huarachi  Garcia;  Segítőknek:  Kiss  Evelin,  Lili  Gómez  
Valencia, Szabados Györgyi, Papp Viktória, Takács Laura, 
Szabó  Boglárka,  Dezső  Natália,  Héjja  Zsombor,  Kovács  
Kinga és Takács Klaudia (Konyhatörzs), Kovács Bence és 
Ludasi Bendegúz. Zenei műsor: Guido Gómez Valencia, 
Germán  Huarachi  Garcia,  Samuel-Vedia  Martinez,  Ke-
rekes  János,  Selmeczi  Márta  és  Bognár  Emese;  További  
támogatóinknak, segítőinknek: Pilisborosjenő Község Ön-
kormányzata, Almási Gábor, Nagy Gáborné, Temleitnerné 
Zsuzsi,  Mendöl  Kriszta,  Hartyányiné  Judit,  Nagy  Edina,  
Mester Albert, Csillag Kata és Rest János, Apáthy Szabolcs 
Körzeti  megbízott,  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat,  a  
Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület, Pilisboros-
jenői Polgárőr Egyesület és Szemes Árpád. 

Köszönjük  támogatóinknak  és  segítőinknek,  hogy  
hozzájárulásukkal és részvételükkel idén is remek hangu-
latban és színvonalasan rendezhettük meg a X. Jubileumi 
Indián tábort.

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

X. Indián nyár

Idén már IV. alkalommal rendeztük meg  
a Kézműves tábort!
A tábor során különböző anyagok és technikák segítségével 
(origami, szövés, gyöngyfűzés, festés, tűzzománc technika, vágás, 
ragasztás, agyagozás, papír merítés, nemezelés...) ismerkedhettek, 
fejlődhettek a résztvevő gyerekek.
A kézműves foglalkozások mellett játékokkal, mesékkel, kirándu-
lással (Margit-sziget) színesítettük a délutánokat.

Nyári Kézműves  
tábor
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PATAKTISZTÍTÁSI AKCIÓ  
 KÖSZÖNET A RÉSZTVEVŐKNEK!

Július  15-én  vasárnap  délután  a  
2097 Egyesület szervezésben önkén-
tesek  elkezdték  a  Borosjenői-patak  
átereszeinek  és  átfolyóinak  kitisztí-
tását.

A  „Sunlab  cég”  Fő  utcai  telep-
helyétől  a  Híd  utcai  szakaszig  tartó  
patakmederből  két  kisebb  konténer  
hulladékot és több halom uszadékfát 
termeltek  ki  a  civil  összefogás  kere-
tében, melyet saját (lakossági) költsé-
günkön elszállíttattak.

Munkájukat és tevékenységüket 
utólagosan minden Pilisborosjenői 
nevében köszönjük!

Pilisborosjenő  Község  Önkor-
mányzata  a  korábbiakban  és  a  ké-
sőbbiekben  is,  megkeresés  és  kérés  
esetén  bármilyen  hasonló  szemét-
gyűjtési,  patakmeder  tisztítási  la-
kossági akcióhoz vállalja a szükséges 
konténer  biztosítását,  annak  érde-
kében,  hogy  annak  költségei  ne  a  

résztvevők, vagy az akciót támogatók 
saját zsebéből „egy-egy fagyi árán” fi-
nanszírozva kelljen ezt fizetni.

A részvevők és a szervezők áldo-
zatos munkájáért elismerésünk!
Pilisborosjenő, 2018. július 23. 

 Küller János 
polgármester

PILISBOROSJENŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
TOBOROZÓ FELHÍVÁSA

A Pilisborosjenői Polgárőrség immár több, mint 20 éve tevékenykedik a falu biztonsága érdeké-
ben a rendőrséggel együttműködve. 

Szeretnénk a biztonságos környezetet továbbra is megőrizni, ezért toborzunk további tagokat:
• Ha fontos számodra a környezeted és a családod biztonsága. 
• Ha szeretnél tenni valamit a helyi közösség érdekében. 
• Ha szolgálatoddal szeretnéd segíteni a helyi hatóságok munkáját. 
• Ha szeretnéd nagyobb biztonságban tudni házad és vagyontárgyaid, vagy ha szívesen segítenél kö-

zösségi rendezvények lebonyolításában, akkor ne habozz, jelentkezz polgárőrnek!
• Korhatár: 14 évtől 

Ha többet szeretnél tudni, akkor személyesen a polgárőr irodán minden hónap utolsó szerdáján 18:00-
tól megtalálsz bennünket, ha pedig oda nem tudsz eljönni, akkor telefonon is tudsz velünk egyeztetni.

Tisztelettel: Varga István Csaba
 elnök

Telefon: 06 (70) 387-1720

KÖZÖSSÉGI 
hírek

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 2018. augusztus 27-én elhunyt fa-
lunk lakója Szecsányi Bertalanné, Eszti néni.

 1949.  április  6-án született  Dorogon.  Egy  ideig  Pilisvörösvá-
ron élt. Iskolai tanulmányai után, 1969-től, napjainkig védőnőként 
dolgozott falunkban. Ez volt az első és egyben utolsó munkahelye 
is. Mindenki Eszti nénije volt. Nagyon szerette a gyerekeket, s azok 
is őt. A szülők tisztelték, bíztak benne. 

Munkája mellett aktívan részt vett a falu életében. A Vöröske-
resztnek dolgozott önkéntesként. Véradásokat szervezett. A falu-
ban  tartott  tüdőszűréseket  is  ő  szervezte.  Tagja  volt  a  nyugdíjas  
klubnak és a Kevélyhegyi Dalkörnek. Karitatív munkát is végzett 
önzetlenül.

Temetése 2018. szeptember 11-én 15 órakor volt a pilisborosje-
női temetőben evangélikus szertartás szerint.

Nyugodjon békében!
(Windisch László)

GYÁSZHÍR

a Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében.

 PROGRAM
A Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7. osztályának műsora

Fáklyás felvonulás a Templomkertbe és koszorúzás a kopjafánál

EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT 
OKTÓBER 19-ÉN 18 ÓRAKOR 

KÖZÖSSÉGI 
hírek
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KÉPES VÁLOGATÁS 
a közelmúlt eseményeiből
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Önkormányzati történések, műszaki munkák 

Ünnepségek

KÉPES VÁLOGATÁS 
 A KÖZELMÚLT ESEMÉNYEIBŐL

Közmeghallgatás  
(2018. 04. 20.)

Új épületbe költözött az iskola 
(2018. szeptember)

Járda az Iskolához. Később 
sétánnyá fejlesztik (2018. 09. 02.)

Az elkészült patakmeder felújítás  
a Mester utcai szakasznál

Március 15-i koszorúzás  
(2018. március 14.)

Lakossági Fórum, Bécsi út 
(2018. 05. 04.)

Az átadási-évnyitó ünnepség 
(2018. szeptember 2.)

Bem utca járda és  
vízelvezetési munkák befejezve

A Temető utca kész szakasza 

A Kitelepítési Emlékmű,  
koszorúkkal (2018. április 22.)

A megújult Búza utca  
(2018. 06. 03.) 

Az Óvodában sok, a gyerekeket 
szórakoztató esemény volt

Bajcsy Zsilinszky utca is új járdát,  
vízelvezetést kapott

Apáti Szabolcs személyében új 
körzeti megbízott lépett munkába 

Augusztus 20-i és Díszpolgári 
cím átadási ünnepség 

KÉPES VÁLOGATÁS 
a közelmúlt eseményeiből
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Iskola

A Művelődési Házban színes műsorral köszöntötték a nagymamákat

XI. Pilisborosjenői Várjátékok (A Várjátékok rendezvényről bővebben a 10–12 oldalon olvashatnak)

Óvoda

Az összeállítást készítette: Windisch László (Fotók: Pongrátz Anita, Windisch László)
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A TŰZOLTÓSÁG 
 hírei

PILISBOROSJENŐI Hírmondó www.pbjhirmondo.hu 2018. augusztus–szeptember 27

HIRDETÉSEK
12 PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ

ÓbudánTúl Ingatlaniroda
Pilisborosjenôi ingatlanok irodája

www.pilisborosjenoi.hu 

SZALAI PÉTER
építészmérnök, ingatlanközvetítô ügyvezetô, irodavezetô

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

FEL NÔTT ÉS GYER MEK 
FÜL-ORR-GÉ GÉ SZE TI 

MA GÁN REN DE LÉS
Pilisborosjenôn,

az Egész ség ház ban
Rendelési idô:

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

Te lefon be je lent ke zés: 
06 20 322 6776 

dr. Csányi Már ta

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK
Fel nôtt há zi or vo si ren de lô

Te le fon: 06-26/336-308

Hét fô 13-17 Dr. Ko vács Le ven te 
Kedd 8-12 Dr. Ko vács Le ven te
Szer da 15-18 Dr. Ko vács Le ven te
Csü tör tök 8-11 Dr. Ko vács Le ven te
Pén tek 8-11 Dr. Ko vács Le ven te

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

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

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

Ren de lés Üröm ben: Hét fô, Szer da, Pén tek: 08.00-11.00

Vé dô nôi szol gá lat a gye rek ren de lô ben
Te le fon: 06-26/536-033

Gallai Judit vé dô nô 06-30/33-27-615 
Szecsányi Bertalanné vé dô nô      06-30/95-07-657
Egész sé ges ren de lés: Szer da 14-16
Ter hes ta nács adás: Szer da 16-18
Szû rô vizs gá lat (1–6 éves): Hét fô 14-16

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

A pomázi or vo si ren de lô Pomáz fô út ján, a pol gár mes te ri hi va tal
mel lett ta lál ha tó, cí me: Kos suth La jos ut ca 21. Te le fon szá ma: 06 26
326-211. Ha aj ta ját zár va ta lál ják, kér jük csen ges se nek.

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

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

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

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

Or vo si ren de lô:
Pomáz, Kos suth La jos ut ca 21. Te le fon: 06 26/326-211

Nagy Kevély Gyógyszertár
Farkas István

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

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

Építés-felújítás
– generál kivitelezés

Vállaljuk lakások, házak 
teljes felújítását!

(Gipszkarton, festés, burkolás, 
villanyszerelés, külsô szigetelés 
(dryvitozást), kômûvesmunkát!
Kerítések, támfalak készítését!

A hirdetés felmutatása
esetén 10% kedvezmény!

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

pfeifferbaubt@gmail.com

PILISBOROSJENÔI ASZTALOS MESTER
vállalja egyedi ajtók, ablakok készítését, egyéb asztalosmunkák

kivitelezését:
06-26-336-260

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

Manikûr–mûköröm
Pilisborosjenôn és Ürömön

házhoz megyek!
CSERNUS SZILVIA

Telefon: 06 70 639-4030
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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

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt.
Nyomás: PrintPix nyomda

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

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz.

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

konténer-rendelés, Gépi 
földmunka, hulladékátvétel, 

termôföld kiszállítással.

T R U N K
Elérhetôségek:

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

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

PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

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

Cserpes és COOP termékek kaphatók
Naponta friss pékáru! 

BOLTI ELADÓT FELVESZÜNK!

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

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

Aczél Ferenc
(Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

Állatorvosi rendelôÁllatorvosi rendelô
dr. Hatvany Gábor (70/60 56166)

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.

Megváltozott nyitvatartás:
Hétfô, szerda: 17–19h, 

Szombat: 10–12h

IGÉNY ESETÉN 
INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

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

Egyedi, különleges kerti pavilon
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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

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt.
Nyomás: PrintPix nyomda

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

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz.

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

konténer-rendelés, Gépi 
földmunka, hulladékátvétel, 

termôföld kiszállítással.

T R U N K
Elérhetôségek:

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

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

PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

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

Cserpes és COOP termékek kaphatók
Naponta friss pékáru! 

BOLTI ELADÓT FELVESZÜNK!

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

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

Aczél Ferenc
(Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

Állatorvosi rendelôÁllatorvosi rendelô
dr. Hatvany Gábor (70/60 56166)

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.

Megváltozott nyitvatartás:
Hétfô, szerda: 17–19h, 

Szombat: 10–12h

IGÉNY ESETÉN 
INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

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

Egyedi, különleges kerti pavilon
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PILISBOROSJENŐI ASZTALOS MESTER 
vállalja egyedi ajtók, ablakok  

készítését, egyéb asztalosmunkák kivitelezését:
06 (26) 336-260

PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ 11

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

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt.
Nyomás: PrintPix nyomda

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

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz.

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

konténer-rendelés, Gépi 
földmunka, hulladékátvétel, 

termôföld kiszállítással.

T R U N K
Elérhetôségek:

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

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

PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

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

Cserpes és COOP termékek kaphatók
Naponta friss pékáru! 

BOLTI ELADÓT FELVESZÜNK!

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

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

Aczél Ferenc
(Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

Állatorvosi rendelôÁllatorvosi rendelô
dr. Hatvany Gábor (70/60 56166)

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.

Megváltozott nyitvatartás:
Hétfô, szerda: 17–19h, 

Szombat: 10–12h

IGÉNY ESETÉN 
INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

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

Egyedi, különleges kerti pavilon
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PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ 11

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

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt.
Nyomás: PrintPix nyomda

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

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz.

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

konténer-rendelés, Gépi 
földmunka, hulladékátvétel, 

termôföld kiszállítással.

T R U N K
Elérhetôségek:

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

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

PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

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

Cserpes és COOP termékek kaphatók
Naponta friss pékáru! 

BOLTI ELADÓT FELVESZÜNK!

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

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

Aczél Ferenc
(Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

Állatorvosi rendelôÁllatorvosi rendelô
dr. Hatvany Gábor (70/60 56166)

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.

Megváltozott nyitvatartás:
Hétfô, szerda: 17–19h, 

Szombat: 10–12h

IGÉNY ESETÉN 
INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

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

Egyedi, különleges kerti pavilon
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PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ 11

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

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt.
Nyomás: PrintPix nyomda

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

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz.

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

konténer-rendelés, Gépi 
földmunka, hulladékátvétel, 

termôföld kiszállítással.

T R U N K
Elérhetôségek:

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

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

PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

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

Cserpes és COOP termékek kaphatók
Naponta friss pékáru! 

BOLTI ELADÓT FELVESZÜNK!

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

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

Aczél Ferenc
(Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

Állatorvosi rendelôÁllatorvosi rendelô
dr. Hatvany Gábor (70/60 56166)

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.

Megváltozott nyitvatartás:
Hétfô, szerda: 17–19h, 

Szombat: 10–12h

IGÉNY ESETÉN 
INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

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

Egyedi, különleges kerti pavilon
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Új nyitvatartás: Hétfőtöl péntekig 
  16.30-tól  18.00-ig 
  Hétvégén
  08.00-tól  13.00-ig 
  Vasárnap  zárva

Legalább 6 hónapja Telekom havi díjas, új Magenta 1 ügyfeleknek, 
új otthoni előfizetéssel, 2 év hűségidővel, a hűségidő végéig fenntartott 
Magenta 1 kedvezménycsomaggal.

További információ: telekom.hu/magenta1

A kedvezményes készülékajánlat 2018. szeptember 3-tól visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes. Egy előfizető egy Magenta 1 kedvezménycsomaghoz a készülékkedvezményt csak egyszer veheti igénybe. Amennyiben az 
előfizetőnek felróható okból az új otthoni előfizetés annak határozott időtartama alatt megszüntetésre kerül, vagy ezen időtartam alatt  a Magenta 1 kedvezménycsomag igénybevételi feltételei nem teljesülnek, úgy a készülék árából 
biztosított kedvezmény egyösszegben visszafizetendő. Új Telekom előfizetők esetén a 6 hónapos előfizetői jogviszony nem feltétel. A készüléket azon ügyfelek részére biztosítjuk, akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi 
előminősítésnek megfelelnek. További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1414

INGYEN TABLET  
MAXIMÁLIS SEBESSÉGŰ HÁLÓZATUNKHOZ

LENOVO 

TAB 4 7 WIFI 

0 FT
(Eredeti ár: 14 960 Ft)
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HIRDETÉSEK
PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ 11

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

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt.
Nyomás: PrintPix nyomda

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

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz.

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

konténer-rendelés, Gépi 
földmunka, hulladékátvétel, 

termôföld kiszállítással.

T R U N K
Elérhetôségek:

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

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

PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

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

Cserpes és COOP termékek kaphatók
Naponta friss pékáru! 

BOLTI ELADÓT FELVESZÜNK!

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

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

Aczél Ferenc
(Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

Állatorvosi rendelôÁllatorvosi rendelô
dr. Hatvany Gábor (70/60 56166)

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.

Megváltozott nyitvatartás:
Hétfô, szerda: 17–19h, 

Szombat: 10–12h

IGÉNY ESETÉN 
INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

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

Egyedi, különleges kerti pavilon
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KEVÉLY GÁZ BT.
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG 

2097 Pilisborosjenő, Tölgyfa utca 10.
Telefon: 06-26-336-246, 06-30-931-8212

– Zsitnyányi Attila magántervező –
Központi fűtőberendezés, szellőztetés-klimatizálás, propán-bután gázellátás, 

vízellátás, csatornázás, külső csatornabekötések tervezése és kivitelezésének 
megszervezése, hatósági eljárások és engedélyek beszerzése és ügyintézése.  

Anyagkivonatok és költségvetések készítése.
ZSITNYÁNYI ZOLTÁN

Gázkészülék javító és szerelő mester
Telefon: 06-30-222-3583

Otthoni  
munka! 

Különböző termékek összeállítása, 
egyebek:

06 (90) 603-905
audiopress.iwk.hu  
635 Ft/min

06 (1) 222-8397 
06 (20) 496-3980

PILISBOROSJENŐ  
KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZAT  
HIVATALOS LAPJA

Felelős kiadó:  
Pilisborosjenő Község  

Önkormányzata
Tipográfia: Római Bt.

Nyomás: PrintPix nyomda
Megjelenik: kéthavonta, 

1300 példányban.
Engedélyszám: 
3.4.1/463/2/1ű.

12 PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ

ÓbudánTúl Ingatlaniroda
Pilisborosjenôi ingatlanok irodája

www.pilisborosjenoi.hu 

SZALAI PÉTER
építészmérnök, ingatlanközvetítô ügyvezetô, irodavezetô

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

FEL NÔTT ÉS GYER MEK 
FÜL-ORR-GÉ GÉ SZE TI 

MA GÁN REN DE LÉS
Pilisborosjenôn,

az Egész ség ház ban
Rendelési idô:

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

Te lefon be je lent ke zés: 
06 20 322 6776 

dr. Csányi Már ta

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK
Fel nôtt há zi or vo si ren de lô

Te le fon: 06-26/336-308

Hét fô 13-17 Dr. Ko vács Le ven te 
Kedd 8-12 Dr. Ko vács Le ven te
Szer da 15-18 Dr. Ko vács Le ven te
Csü tör tök 8-11 Dr. Ko vács Le ven te
Pén tek 8-11 Dr. Ko vács Le ven te

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

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

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

Ren de lés Üröm ben: Hét fô, Szer da, Pén tek: 08.00-11.00

Vé dô nôi szol gá lat a gye rek ren de lô ben
Te le fon: 06-26/536-033

Gallai Judit vé dô nô 06-30/33-27-615 
Szecsányi Bertalanné vé dô nô      06-30/95-07-657
Egész sé ges ren de lés: Szer da 14-16
Ter hes ta nács adás: Szer da 16-18
Szû rô vizs gá lat (1–6 éves): Hét fô 14-16

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

A pomázi or vo si ren de lô Pomáz fô út ján, a pol gár mes te ri hi va tal
mel lett ta lál ha tó, cí me: Kos suth La jos ut ca 21. Te le fon szá ma: 06 26
326-211. Ha aj ta ját zár va ta lál ják, kér jük csen ges se nek.

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

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

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

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

Or vo si ren de lô:
Pomáz, Kos suth La jos ut ca 21. Te le fon: 06 26/326-211

Nagy Kevély Gyógyszertár
Farkas István

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

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

Építés-felújítás
– generál kivitelezés

Vállaljuk lakások, házak 
teljes felújítását!

(Gipszkarton, festés, burkolás, 
villanyszerelés, külsô szigetelés 
(dryvitozást), kômûvesmunkát!
Kerítések, támfalak készítését!

A hirdetés felmutatása
esetén 10% kedvezmény!

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

pfeifferbaubt@gmail.com

PILISBOROSJENÔI ASZTALOS MESTER
vállalja egyedi ajtók, ablakok készítését, egyéb asztalosmunkák

kivitelezését:
06-26-336-260

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

Manikûr–mûköröm
Pilisborosjenôn és Ürömön

házhoz megyek!
CSERNUS SZILVIA

Telefon: 06 70 639-4030
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A ZÖLD BICSKE NONPROFIT KFT. 
ÁLTAL A LAKOSOKNAK  

MEGKÜLDÖTT ZÖLDHULLADÉK 
MATRICÁK – 120L –  

ZÖLDHULLADÉKOS ZSÁKRA  
CSERÉLHETŐK A ZSÁKÁRÚSÍTÓ 

HELYEN. 

PILISBOROSJENŐ FŐ ÚT 45. 
GYÖRGYI BUTIK

FELHÍVÁS
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Hirdessen színesben  
a Hírmondóban!

Egész évben, színesben,  
kerettel, képekkel,  

változatlan árakon hirdethet 
Kedves Olvasónk!

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

Apróhirdetés: 1/32 oldalnyi 
felület, maximum 10-es betű-
mérettel: 787 Ft+Áfa  
(bruttó 1000 Ft)
Online hirdetés: 2000,–Ft/hó

A  lap  kéthavonta  jelenik  meg,  
1300  példányban.  Az  olvasók  
postai  kézbesítés  útján,  térítés  
nélkül  kapják  meg  az  újságot.  
A  lapzárta  időpontja  a  kiadást  
megelőző hónap közepe. 

A hirdetés feladható:  
szerkesztoseg@pbjhirmondo.hu



Áldott, békés Karácsonyt
és eredményekben gazdag
boldog új esztendőt kíván 
a Pilisborosjenői Hírmondó  
szerkesztősége!

 
   

Pilisborosjenői  

 HÍRMONDÓ
XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM                  www.pbjhirmondo.hu 2018. december

    

    

    

Utak 
   új eredmények (3. oldal)

Ez történt
    a Képviselő-testületi üléseken (4. oldal)

Faluszépészet
    az ápolt, szép környezetért (5. oldal)

Esély  
    új és jobb utakra (2. oldal)

Ünnepi megemlékezés
    1956 eseményeire emlékeztünk (8. oldal)

A tartalomból:

A Nagykevély-hegy, télen (fotó: W. V.)



ESÉLY ÚJ ÉS JOBB UTAKRA 
 A LAKOSSÁG BEVONÁSÁVAL

Tisztelt Pilisborosjenői 
Lakosok!

Az  elmúlt  időszakban  számtalan  
utca megújult, azonban sok földút 
található  településünkön,  melyek  
szilárd  burkolattal  való  ellátása  a  
falu önerejéből csak nagyon hosz-
szú idő alatt lenne lehetséges.

A  fentiekre  tekintettel  kérjük  
azon  utcák  lakosait,  hogy  jelent-
kezzenek  egy  képviselőjük  által,  
amelyek  esetében  az  ingatlanok  
tulajdonosai az előttük lévő út szi-
lárd  burkolattal  való  ellátása,  vagy  
annak  megújításhoz  anyagilag  
hozzájárulnának.  Amennyiben  az  
előzetes  szándéknyilatkozatok  szá-
ma  alapján  a  finanszírozás  háttere  
többségében biztosított,  az Önkor-

mányzat a terveket elkészíttetné, és 
a kivitelezés azok alapján, a lakosok 
részbeni  hozzájárulásaiból  finan-
szírozható lenne.

Természetesen  fentiek  nem  
jelentik  azt,  hogy  az  útfelújításo-
kat kizárólag ilyen módon tartjuk 
megvalósítandónak  azonban  a  
folyamatot  gyorsíthatná,  és  segí-
tené,  amennyiben  a  munkálatok  
költségeit vagy azok egy részét az 
érintett utcák lakói vállalnák!

Bízunk abban, hogy kezdemé-
nyezésünkre  lesznek  jelentkezők,  
és  községünk  útjai  állapotának  
megújulására,  ezáltal  gyorsabb  
ütemben kerülhet majd sor.

Pilisborosjenő, 2018. november 28.
     
Küller János, polgármester

PILISBOROSJENŐI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL 
2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. 
Tel.: +36 (26) 336-028 • Fax: +36 (26) 336-313 • Mail: hivatal@pilisborosjeno.hu

ÖNKORMÁNYZATI 
hírek
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KÖSZÖNJÜK!
Kedves Olvasók!

Pilisborosjenő Önkormányzatához a Kevélyhegyi út 
felújításának befejezése után köszönő levél érkezett:

Az Önkormányzat jól eső érzéssel fogadta és ez-
úton megköszöni  a lakók dicséretét.

Fenti levél újabb lendületet ad a további munká-
hoz önkormányzatunknak. 

Emlékeztetőül  közöljük  az  utóbbi  időszakban  
megújúlt, szilárd burkolatúvá épített, vagy felújított 
útjaink listáját:

 Erdő utca
 Vár  utca
 Várhalom utca
 Temető utca
 Rózsa utca
 Patak utrca
 Szent István utca
 Kevélyhegyi út
 Agyagbánya utca
 Ezüsthegyi út eleje
 Búza utca
 Iskolai gyalogosút
 József Attila utca alsó szakasza 

 (a Meditop Kft. jóvoltából)

Az utcák felújítása, megépítése során a vízelveze-
tési és járdapítési munkák is el lettek végezve.

Pilisborosjenő murvás utcáinak nagy részét Ter-
ramix technológiával előkészítették a szilárd burko-
lat fogadására. Több utcában (Bem, Bajcsy) a járdá-
kat és a vízelvezetést is megépítették. 

Windisch László

Kedves Olvasók!

A  Hírmondó  legutóbbi  megjelenése  óta  eltelt  idő-
szakban Pilisborosjenő több útja, járdája újult meg. 
Az alábbi, fotókkal színesített írásban foglaljuk össze 
falunk útjaival kapcsolatos legújabb történéseket.

Szeptemberben fejeződött be a Temető utca bur-
kolása. Az utca teljes szélességben díszburkolatot ka-
pott. Gondoskodtak a vízelvezetésről is.

Ezután a Szent István utca újult meg. A felújításra 
elsősorban a  tavalyi  év  nagy viharai  és  az  azt  kísérő  
hatalmas mennyiségű esővíz okozta állagromlás miatt 
volt szükség. A járdákat és a vízelvezetést már koráb-
ban megépítették. Az aszfaltozásra ez év szeptembe-
rének végén került sor. A Strabag cég szakemberei vi-
lágszínvonalú gépekkel.  profi dolgozókkal,  rövid idő 
alatt végezték el a Patak utcáig tartó utca aszfaltozását. 
Az első munkanapon a régi, feltöredezett részek eltá-
volítása után a tapadást segítő bevonatot szórták fel,  
majd másnap a terítőgép és úthenger használatával az 
aszfaltréteget is felvitték az útfelületre.

Október elején következett az Agyagbánya utca és 
a Várhalom utca felújítása, megújítása. Október 17-én 
készült fényképünkön már a kész utcák láthatóak.

A Kevélyhegyi utat szintén tönkretette a szélsősé-
ges időjárás. Ezért azt is fel kellett újítani. Október végi 
felvételünkön a jó minőségben elkészült út látható.

Mint  képünkön  is  láthatják,  a  csodálatos  pano-
rámájú (háttérben a  Nagy kevély  hegy)  utca  kiváló  
minőségben készült el. 

Minden bizonnyal az ebben az utcában élő pilis-
borosjenői  lakók  is  örülnek  a  felújításnak,  mivel  a  
tavalyi nagy esőzések nagy kárt tettek az útban.

Mostantól  autópálya  minőségű  aszfalton  közle-
kedhetnek az itt élő, vagy ide látogató emberek.

Jelenleg folyik a járdaépítés a Mária és Olga utcákban.
Az  Önkormányzat  tervezi,  hogy  mihamarabb  

aszfaltréteggel látja el a tavaly Terramix technológiá-
val előkészített murvás útjaink nagy részét.

  Windisch László

UTAK
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A Cigány patak partján, a Mester utcai szakaszánál  egy 
dézsában gyönyörű őszi virágokat ültettek, a kis föld-
sávba elfért még több lombhullató bokor, tuja és egyéb 
virágok, melyek tavasszal majd még szebbek lesznek.

A  híd  korlátját  –  biztonsági  okból  –   jól  látható  
színű festékkel varázsolták újjá.

Köszönet jár gondos munkájukért!

Windisch László

FALUSZÉPÉSZET 
 AZ ÁPOLT, SZÉP 

 KÖRNYEZETÉRT

Az elmúlt esztendőben településünkön több bejelentés érkezett vasárnapi, ünnepnapi és egyéb nem engedé-
lyezett időpontban történő, zavaróan hangos tevékenység végzéséről. Egy fontos helyi jogszabály, a közösségi 
együttélés  alapvető  szabályairól  és  ezek megsértésének  jogkövetkezményeiről  szóló  9/2017 (III.21.)  sz.  
Önkormányzati  rendelet ide vonatkozó részét tájékoztatás képen hadd idézzem:

„28. § (1) Aki hétköznapokon 19 és 7 óra között, szombaton 9 óra előtt és 17 óra után, vasárnap és ünnepna-
pokon kertépítéssel és fenntartással kapcsolatos zajt keltő tevékenységet (robbanómotoros fűnyírás, motoros 
fakivágás, kerti traktor működtetése) végez, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és természetes 
személy  esetén kettőszázezer,  jogi  személy  és jogi  személyiséggel  nem rendelkező szervezet  esetében ket-
tőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer 
forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.”

Kérem Önöket, hogy tartsák tiszteletben lakótársaik, szomszédjaik nyugalom, 
pihenés iránti jogos igényét, és a jövőben fokozottabban figyeljenek embertár-
saikra! 

Annak érdekében, hogy segítsem Önöket eligazodni a helyi jogszabályokban, 
időről  időre  idézek  azokból,  amelyek  időnként  egy  kicsit  a  feledés  homályába  
merültek. 

Szollár György
közterület-felügyelő

Tisztelt Pilisborosjenői Lakosok, Ingatlantulajdonosok!

EZ TÖRTÉNT 
 AZ OKTÓBER 4-EI ÉS A NOVEMBER 15-EI  
 TESTÜLETI ÜLÉSEKEN, RÖVIDEN

Október 04-ei ülés:

Módosították  az  adórendeletet,  kiegészítve  a  ked-
vezményre  jogosító,  csatornával  el  nem  látott  utak  
jegyzékét.  Új  támogatási  formaként  bevezették  a  
bőlcsődéztetési  támogatást,  mely  jövedelmi  alapon  
jelenthet  segítséget  azoknak,  akik  bölcsődébe  já-
ratják gyermeküket. Összegét 20.000 forint/hó ösz-
szegben  maximálták.  Döntöttek  2  szervezettel  való  
ellátási  szerződés  megkötésről  is  bölcsődei  ellátás  
vonatkozásban.  A  Fehérkeresszt  Közhasznú  Egye-
sülettel 4 főre köt az Önkormányzat szerződést már 
működő  bölcsődei  helyekre,  míg  az  EREF  Bt-vel  a  
jövő  év  elejeén  induló  családi  bölcsödében  kötnek  
le 10 férőhelyet. Így a Pilisborosjenőn Önkormány-
zat  által  biztosított  férőhelyek száma jövő év elején 
14 fő lesz. A régi iskolaépület hasznosításra történő 
pályázat  kiírásáról  is  döntöttek,  és  a  polgármestert  
pedig  a  teljes  hasznosításig  felhatalmazták  alkalmi  
célú  hasznosításra  is,  a  bevételi  források  növelhe-
tősége  érdekében.  A  hasznosítás  során  az  oktatási,  
közösségi, kulturális tevékenységek előnyt élveznek. 
Egy  szülőkből  álló  civil  csoport  demostrációt  szer-
vezett a Hivatal épülete elé, az új iskola előtti zebra 
és közvilágítás mielőbbi kiépítése érdekében., ezt az 
ügyet  az  Önkormányzat  azonban eddig  is  támoga-
tó módon kezelte.  A polgármester megállapodott a 
demonstráció  vezetőivel  egy  az  Önkormányzat  és  
a  szülők  képviselőiből  álló  „Zebra  Munkacsoport  
létrehozásban”  mely  megkezdte  működését,  és  ha-
tékony  javaslataival  azóta  is  segíti  az  ügy  mielőbbi  
rendezését.

November 15-ei ülés:

Az  adórendeletet  kiegészítették  a  reklámadóval,  
mely  törvényi  kötelezettség  volt,  annak  ellenére,  
hogy településünkön ez a fajta tevékenység nem re-
leváns.  A reklámadó a  cégtáblákra,  cégérekre  nem 
terjed ki, így természetesen a vállalkozásoknak saját 
üzletük felirataiért nem kell fizetniük. Elfogadták a 
2004-ben megalkotott rendelet helyett az új közmű-
velődési  rendeletet,  melyre  az  időközi  jogszabályi  
változások, az eltelt hosszú idő, és a pályázat lehető-
ségek széles körű kihasználhatósága érdekében volt 

szükség. Döntöttek  a településfejlesztési koncepció 
korábban  megindult  folyamatának  folytatásról,  és  
megbízták a helyi civilek által javasolt városépítészt, 
Gauder Pétert annak koordinálásával, összefogásá-
val.  A  HÉSZ  egyszerűsített  eljárás  keretében  való  
módosításának  megindítását  is  elfogadták,  mely  a  
solymászat  tevékenység  végezhetőségének  átveze-
tésére  irányul  elsősorban.  A  közvilágítási  hálózat  
korszerűsítése  érdekében  is  újabb  döntést  hoztak,  
így jövő évben várhatóan egy teljes felülvizsgálatot 
követően  megindulhat  a  lámpatestek  korszerűre  
és  energiatakarékosra  cserélése.  A  civil  szerveze-
tek részére pályázatot írtak ki, mely minden évben 
segítséget  jelent  a  helyi  civilek  számára,  közösség  
érdekében végzett tevékenységükhöz. A régi iskola-
épületre  vonatkozóan  beérkezett  pályázatokról  is  
döntöttek,  a  megmaradó  helyiségek  további  folya-
matos hasznosításra vonatkozó kiírása mellett. Elfo-
gadták továbbá a Hivatal munkatársaira vonatkozó 
hivatásetikai  szabályzatot,  mely  részletesen  meg-
határozza,  milyen  elvárásoknak  kell  megfelelnie  a  
Hivatal munkatársainak. Döntöttek a 2019/2020-as 
nevelési évre vonatkozó javasolt iskolai felvételi kör-
zethatárokról,  melyet  az  ideivel  azonos  területben  
határoztak meg. Döntést hoztak továbbá a jelenlegi 
igazgató, pályázat nélküli,  újbóli  vezetői megbízás-
nak  támogatásról  is.  A  hóeltakarítási  és  jégmente-
sítési  munkálatok  biztosítottsága  érdekében  újra  
szerződést  kötöttek  a  ZEKE  és  Fia  Bt-vel,  akik  a  
korábbi  években  is  zavartalanul  biztosították  ezt  a  
tevékenységet.  Értékesítésre  írták  ki  a  709/27  és  a  
709/28 hrsz-ú önkormányzati ingatlanokat, melyek 
esetleges sikeres értékesítése a 2019-es évben újabb 
fejlesztések  lebonyolításra  nyújthatna  fedezetet.  A  
Lazaréti  közművesítettség  mielőbbi  befejezésnek  
megvalósítására  vonatkozó  szándék  jegyében  és  
érdekében  újabb  építési  telekre  vonatkozó  megál-
lapodást  is  jóváhagytak.  Döntöttek  végezetül  egy  
szociális szövetkezetben 10 forintösszeg biztosítása 
ellenében  tagsági  viszony  létesítéséről,  melyben  a  
polgármester elmondása szerint számtalan későbbi 
lehetőség rejlik, az egyszeri minimális összegű tag-
díj befizetése ellenében. Az Önkormányzat felelős-
sége a szövetkezetben korlátolt, így a költségvetést a 
tagság további terhekkel nem fogja növelni.
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Pilisborosjenő  Község  Önkor-
mányzata 2016-ban célul tűzte ki 
a  Lazaréti  közműellátás  mielőb-
bi befejezést, melynek érdekében 
egy  megállapodás  megkötésével  
egyrészt a hátralévő munkálatok 
befejezéshez  szeretett  volna  for-
rást  teremteni,  másrészt  lehető-
vé kívánta tenni az ingatlanokon 
lévő jelzálogjog törlését. Sajnos a 
megállapodások megkötése nem 
az általunk tervezett ütemben és 
számban történtek. 

Egy  újabb  megoldást  sze-
retnénk  felajánlani,  melyhez  
szükség  van  összefogásra  és  
szándékra  az  Önök  részéről,  
azonban amennyiben sikerül azt 
megvalósítani, abban az esetben 
jelentős  számban  önerő  nélkül  
töröltethetnék  a  jelzálogjogot  
ingatlanjaikról,  és  megválthat-
nák  a  közművesítési  kötelezett-
séget,  melyet  az  Önkormányzat  
a befolyó bevételekből maga va-
lósítaná meg.

Fentiek  jegyében  ezennel  
kezdeményezzük  az  osztatlan  
közös  tulajdonú  ingatlanok  
Önkormányzattal közös értéke-
sítést  egy  előre  meghatározott  
négyzetméterenkénti  minimá-
láron,  mely  egy  újonnan  elké-
szült  2018-ban  aktualizált  ér-
tékbecslés alapján 18.000 forint 
lenne.  Ez  az  összeg  minimálár,  
amennyiben  magasabb  áron  
sikerül  az  osztatlan  tulajdonú  
ingatlanokat  értékesíteni,  a  be-
folyó  többlet  is  a  tulajdonoso-
kat  tulajdoni  hányaduk alapján 
illetné meg.

A sikeres értékesítés bevétele-
iből  az  Önkormányzatnak  fize-
tendő összeg megváltható lenne, 
így Önöket előre láthatólag nem, 
vagy csak minimális  fizetési  kö-
telezettség terhelné.

Fentiekhez  kérjük  az  osztat-
lan  közös  telektulajdonnal  ren-
delkező  személyeket,  nyilatkoz-
zanak  arra  vonatkozóan,  hogy  

az  Önkormányzatot  a  fenti  fel-
tételekkel  felhatalmaznák-e  az  
ingatlanok  értékesítésére,  me-
lyet  a  tulajdonosok  képviselői  
ellenőriznék.  A  nyilatkozatokat  
postai  úton  az  Önkormányzat  
címére  (2097  Pilisborosjenő,  Fő  
utca  16)  vagy  elektronikusan  a  
jegyzo@pilisborosjeno.hu  e-ma-
il címre várjuk.

Amennyiben  jelentős  szám-
ban,  de  nem  minden  tulajdonos  
hatalmazná  fel  az  értékesítésre  
az Önkormányzatot, úgy a telkek 
újraosztását  kezdeményeznénk  
azokkal  közösen,  akik  a  megol-
dást  keresve,  a  közművesítés  mi-
előbbi  befejezését,  és  a  jelenlegi  
helyzet  megszűntetését  támogat-
ják,  mégpedig  olyan  módon,  
hogy arra külön pénzt sem kelle-
ne áldozniuk.

Tájékoztatjuk  továbbá  Önö-
ket,  hogy  az  Önkormányzat  a  
már  megkötött  szerződésekből  
beszedett összegekből – az akció 
sikeressége esetén – amennyiben 
a VKT ezt engedélyezi és átadja a 
terveket  felhasználásra,  a  közvi-
lágítás kandellábereit fel kívánja 
állítani.

Bízunk  abban,  hogy  látják  
kezdeményezésünk pozitív olda-
lát,  és  azt  kölcsönösen  előnyös-
nek  és  elfogadhatónak  fogják  
tartani!

Válaszukat,  nyilatkozatukat  
elő re is köszönjük!

2018. december 04.

 Küller János
polgármester

TISZTELT LAZARÉTI 
INGATLAN TULAJDONOSOK!

ZEBRA
A  2018.  október  04-ei  Képvise-
lő-testületi  ülésen  Küller  János  
polgármester  és  az  iskola  szülő-
inek  képviselői  megállapodtak,  
egy  olyan  munkacsoport  felállí-
tásban, mely az iskola előtti zebra 
és közvilágítás, valamint az azok 
elkészültéig  bevezethető  bizton-
sági  intézkedésekről  hivatott  ta-
nácskozni.

A munkacsoportban a szülők, 
helyi segítők valamint az Önkor-
mányzata által eddig a munkákba 
bevont személyek vesznek részt.

A csoport által mind  a közvi-
lágítás tervezésére, mind a zebra-
tervezésre,  mind  pedig  a  geodé-
ziai  felmérésre  sikerült  önkéntes 
segítőket  találni,  akiknek  mun-
kájáért előre is köszönet.

A  csoport  számtalan  bizton-
sági  intézkedésről  egyeztetett,  
melyek  folyamatosan  kerülnek  
végrehajtásra.

A  gyermekek  biztonsága  
mindannyiunknak fontos, így ez-
úton is kérjük az autósokat, hogy 
az iskola előtti területen  a közúti 
jelzéseknek  megfelelő  sebesség-
gel,  vagy  annál  lassabban  közle-
kedjenek!

Minden  önkéntes  segítő  és  a  
csoportban részt vevő személytá-
mogatást köszönjük!

Pilisborosjenő Község  
Önkormányzata

TISZTELT LAKOSOK!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Hivatalunk

2018. december 24 -2019 január 02. között közigazgatási szünetet tart.

Nyitás:
2019. január 02-án, szerdán, 08.00 órakor

Ügyfélfogadás: 2019. január 02-án, 8.00 órától.

Anyakönyvi ügyekben sürgős esetben az alábbi ügyeleti számot hívhatják: 
06/30-950-7782.

Kérelmeiket az igazgatási szünetben postai úton vagy elektronikus úton  
a jegyzo@pilisborosjeno.hu e-mail címen jutathatják el hozzánk ezen időtartam alatt.

Kérjük, hogy ez esetlegesen szükséges igazolásokat, vagy előre ütemezhető  
bejelentéseiket az igazgatási szünet előtt vagy után kérjék/tegyék meg!

Megértésüket köszönjük! dr. Szabó József Zoltán
               jegyző 
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Pilisborosjenőn,  2018.  október  
19-én 18 órakor tartották meg az 
1956-os  eseményekre  emlékező  
ünnepi rendezvényt.

Először  Küller  János  polgár-
mester  köszöntötte  a  megjelen-
teket, majd elmondta ünnepi be-
szédét.

 Majd a pilisborosjenői általá-
nos iskolások előadása előtt Bere-
ményi Géza Kossuth-, József At-
tila- és Balázs Béla-díjas magyar 
író, dalszöveg- és forgatókönyví-
ró,  aki  a  gyerekek  által  előadott  
Három  történet  című  előadás  
egyik jelenetét  írta lépett  a  mik-
rofonhoz.  Szívből  köszöntötte  a  
nézőket. Elmondta, hogy nagyon 

örül annak, hogy a gyerekek az ő 
írását választották, és kíváncsian 
várja  az  előadást.  Rövid beszéde 
végén  a  forradalmi  időkre  em-
lékezett.  Elmondta,  hogy  ugyan  
csak  tíz  éves  volt  a  forradalom  
idején,  de  amire  emlékezett  azt  
úgy írta le, ahogy történt.
A  színdarab  címe:  Három  törté-
net,  1956.  október  23–november  
4. (Dani, Magdi és Géza története)
Rendező: Jávor Csaba
A rendező asszisztensei: Gyime-
siné Szabó Réka és Vetró Tünde 
Zene:  Varga  Mária,  Müller  Eri-
ka, Balina Gyula, Gruber Tamás, 
Iván Gábor, Sándor   Donát
Szöveg:  Bereményi  Géza,  Jávor  
Csaba (és netes adaptációk)
Előadók:  a  Pilisborosjenői  Né-
met  Nemzetiségi  Általános  Is-
kola és AMI 7/a és 7/b osztályos 
tanulói és az iskola kórusa
Zene: az Iskola zenekara

Fotó az előadásról: 
(Fotó: Wéel)

Az előadás nagy sikert aratott. 
Sokáig tapsoltak a nézők.

Az  ünnepi  megemlékezés  a  
fáklyás vonulással és a koszorúzás 
aktusával folytatódott. Az ünnep-
lők  a  templom  kertbe  vonultak,  
ahol  a  társadalmi  és  civil  szerve-
zetek  képviselői,  az  önkormány-
zat  részéről  Küller  János  polgár-
mester  és  Bereckiné  Szendrey  
Éva képviselő helyezték el a kop-
jafánál  a  megemlékezés  virágait. 

Windisch László
(Fotók: wéel)

(Bővebb beszámoló:  
www.pbjhirmondo.hu)

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS 
 1956 ESEMÉNYEIRE, HŐSEIRE EMLÉKEZTÜNK
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Küller János polgármester

Bereményi Géza

Jávor Csaba rendező  
vezette fel az előadást

Küller János polgármester és  
Bereczkiné Szendrey Éva képviselő

Színes műsorral köszöntötték 
falunk idős lakóit 2018. szep-
tember 28-án a Pilisborosjenői 
Művelődési Házban.

Bővebben:
www.pbjhirmondo.hu

IDŐSEK KÖSZÖNTÉSE

FELHÍVÁS
Felhívom  a  Tisztelt  lakosság  figyelmét,  hogy  Pilisborosjenő  Német  
Nemzetiségi  Általános  Iskola  szeptembertől  a  Pilisborosjenő  Fő  út  1.  
szám  alatt  működik  tovább,  ahol  a  megszokottnál  nagyobb  gépkocsi  
forgalommal  fognak  találkozni  az  iskola  tanulói.  Ezért  megkérném  a  
tisztelt lakosságot, különösképpen a gépkocsival közlekedőket, hogy fo-
kozottan figyeljenek a gyerekekre a reggeli és a délutáni órákban.
Az  új  iskola  elé  két  tartóba  zászlókat  helyeztünk  ki,  amelyek  segítik  az  
átkelést  mindkét  irányból.  Kérjük,  ha ilyen zászlót  tartó tanulót  látnak,  
álljanak meg, hogy gyermekeink biztonságban mehessenek át a túloldal-
ra. A tanulók tudják, hogy csak akkor indulhatnak el, ha megállt az autó! 
Több településen működik ez a rendszer, kérjük, hogy itt is legyünk türel-
mesek és figyelmesek saját gyermekeink biztonsága érdekében.
Köszönettel:   Apáti Szabolcs r.ftőrm
 körzeti megbízott

SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTÉS
TELEPÜLÉSI VEGYES  
(KOMMUNÁLIS)  
HULLADÉK GYŰJTÉSE

Minden hét 
csütörtök

SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTÉS

fenyő
január 12. 

és 
január 25.

Kérjük  az  Ingatlanhasználó-
kat,  hogy  a  hulladékká  vált  
ka rácsonyfák kihelyezésé-
nél  a  gallyak  kihelyezésére  
vonatkozó  szabályt  vegyék  
figyelembe! A fenyőfákat úgy  
tegyék ki a jelzett szállítási na-
pon, hogy az 1 méternél nem 
hosszabbra vágott darabokat 
legfeljebb 0,5 méter átmérőjű 
kötegbe rakják össze és szo-
rosan kössék át! A szabályta-
lanul  kihelyezett  fenyőfákat  a  
fokozott  balesetveszély  miatt  
nem szállítják el!

műanyag, papír
minden 

hónap első 
péntek

bármilyen áttetsző zsákban

zöldhulladék

április  
1. és 

november 
30. között 

minden hó-
nap utolsó 

péntek

A  matrica  felragasztható  
bármilyen 120 literes zsák-
ra,  1  méternél  rövidebb,  
0,5 méternél nem nagyobb 
átmérőjű,  szorosan  össze-
kötött  gallykötegre,  vagy  a  
zsákárusító helyen zöldhul-
ladékos zsákra cserélhető.

lomtalanítás évente 
egyszer

maximum  3  m3  hulladék  
szállíttatható  el.  Időpontot  
a Szolgálattó  ügyfélszolgá-
latán  kérhetnek,  lehetőleg  
e-mailben.

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete és a Polgármesteri Hivatal 
munkatársai nevében településünk minden 
lakójának sikerekben gazdag, békés, boldog új 
esztendőt kívánunk! 

 Küller János Dr. Szabó Zoltán 
 polgármester jegyző
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Európai Nyelvek Napja

Idén zászlókat  készítettek  a  felsősök 
és  köszöntéseket  írtak rá  különböző 
nyelveken. Az elkészült munkákat az 
aulában indították útjára az alsósok-
nak, akik nagy izgalommal várakoz-
tak.  A  „levelek”  megérkezése  után  
kiderült,  hogy  ki  milyen  országba  
képzelje el magát, ahol minimum kö-
szönni megtanult az adott nyelven.  

Autómentes Nap

Iskolánkban  idén  ősszel  is  megren-
dezésre került az Autómentes nap.

A  gyerekek  rollerrel,  biciklivel  
vagy görkorcsolyával tehették próbá-
ra  ügyességüket,  gyorsaságukat  egy  
akadálypályán.

A délután nagyon jó hangulatban 
telt, a versenyzők és a szurkolók egy-
aránt lelkesek voltak. 

A verseny végén minden kategó-
riában  évfolyamonként  jutalmaztuk  
az indulókat.

Az  első  három  helyezett  olyan  
ajándékok  közül  választhatott,  ame-
lyek  további  testmozgásra  ösztönzik  
őket  (fényvisszaverő  karszalag,  ke-
rékpár csengő, basaball sapka).

Bízunk benne, hogy a lelkesedés, 
a  mozgás  okozta  öröm  hatására  a  
gyerekek  számára  alapvető  igénnyé  
válik  a  rendszeres  testmozgás,  az  
egészséges életmód.

Új aszfaltpálya

Augusztus  végén  még  csak  álmod-
tunk  róla,  aztán  szeptember  végén  
birtokba  vettük  az  új  aszfaltpályát,  
köszönjük! Két kosárpálya, egy kézi-
pálya  és  két  röpipálya  fog  megvaló-
sulni idővel.

Állatok napja és  
iskolaszépítési akció

Október  13-án  az  állatok  világnapja  
alkalmából több programmal kedves-
kedtünk a jövő nemzedékének. Gyer-
mekeink  kipróbálhatták  a  lovaglást,  
állatokkal  kapcsolatos  sorversenye-
ken  vehettek  rész  az  udvaron.  Na-
gyon  élvezték  madárköpetelemzést,  
csakúgy, mint a csontvázösszeállítást. 
Rettentő  nagy  élvezettel  tapogatták  

végig  a  különböző  álltok  bundáit  a  
kengurutól  az  oroszlánig,  összeha-
sonlíthatták a  zsiráf  lábszárcsontját  a  
pumáéval.  Lehetőségük  nyílt  barká-
csolásra, és tudásukat az állati vetélke-
dőn mérhették össze. Aulánkat azóta 
sok lelkes kreatív gyermek gyönyörű 
festett madara díszíti. Nagyon jó han-
gulatú  szombat  délelőttöt  töltöttünk  
el  együtt  vidám  gyermekekkel  és  vi-
dám pedagógusokkal.

Mindeközben  a  felső  tagozatos  
diákok  az  iskola  szépítésével  fogla-
latoskodtak.  Szorgos kezek festették 
a  kerítést,  tisztították  és  gyomlál-
ták  a  kertet,  kapáltak,  gereblyéztek,  
metszettek,  szemetet  szedtek.  Sok  
ügyes diák segített szép új növénye-
ket ültetni, gumitéglát fektetni, szik-
lakertet  építeni  vagy  bozótot  irtani.  
Nagy munka volt a rossz iskolabúto-
rok  szétcsavarozása  is.  A  gyerekek-
nek  nem  egyedül  kellett  mindezzel  
megküzdeniük.  A  munka  oroszlán  
részét szüleik végezték el, akik nem-
csak idejük és energiájuk áldozták az 
udvar szépítésére, hanem saját kerti 
eszközeiket  is  elhozták.  Különösen  
varázslatos  volt,  ahogy  az  iskola  
háta mögötti sűrű bozótból az édes-
apák  és  édesanyák   elővarázsolták  
a  „titkos  ösvényt”.  Indákon,  vaskos  
ágakon  vágták  át  magukat,  tövises  
gallyakat  metszettek,  fűrészeltek,  
aprítottak.  Rendíthetetlenül  zúgott  
a  láncfűrész,  csattogott  a  fejsze,  és  
délre  már  vígan  szaladgálhattak  a  
csemeték  a  domboldalon  kanyargó  
utacskán.  Szintén  nagy  munka  volt  
a  homokozó  fa  keretének  összeállí-
tása  és  a  gumitéglák  lehelyezése  is.  
Mindezt  a  gyerekek  már  következő  
hétfőn boldogan  birtokba vehették, 
kedvükre homokozhattak, ugrálhat-
tak,  tornázhattak.  Hálás  köszönet  
minden  segítségért!  Sokan  voltunk,  
rengeteget haladtunk!

Az  október  23-i  műsor  
margójára

A  mindenkori  hetedikes  osztályfő-
nököknek  jut  a  feladat,  hogy  osztá-
lyaikkal egy színvonalas ünnepi mű-
sort állítsanak össze, ami nem csak a 
délelőtti  iskolai  ünnepségen,  hanem 
az  esti  községi  megemlékezésen  is  
megállja  a  helyét.  Ötletelés,  anyagy-
gyűjtés, szövegírás, szereposztás, be-
tanítás, jelmezek-kellékek összegyűj-
tése, próbák, próbák, próbák hosszú 

sora, természetesen a tanórák mellet. 
Ennek megvalósításához már nyáron 
elkezdjük törni a fejünket.

A  sok  ötletelés  után  akkor  lé-
legeztünk  fel,  amikor  Jávor  Csaba  
szemében  megjelent  a  lelkesedés  
szikrája  és  összeállt  a  forgatókönyv.  
Ettől kezdve pörögtek az események, 
a gyerekek hihetetlen gyorsan, ügye-
sen  és  fegyelmezetten  megtanulták  
és  begyakorolták  a  szerepüket.  Ha-
talmas  dicséret  és  köszönet  jár  ne-
kik! Csaba elkápráztatott bennünket 
fantasztikus  rendezői  képességeivel,  
amihez  széleskörű  történelmi  és  ze-
nei tudás is társul. Ezúton is köszön-
jük szépen a munkáját, nélküle nem 
sikerült  volna  egy  ilyen  színvonalú  
előadás létrehozása!

Köszönjük  zenész  kollégáinknak  
is,  hogy  élő  zenével  gazdagították  
műsorunkat!

Az  idei  műsor  különlegessége  
volt, hogy Bereményi Géza Kossuth-, 
József Attila- és Balázs Béla-díjas  író, 
dalszöveg- és forgatókönyvíró küldte 
el  nekünk egyik, önéletrajzi ihletésű 
novelláját, melyet Jávor Csaba átdol-
gozásával illesztettünk a Három tör-
ténetbe. Meghívásunkat elfogadva az 
író is ott ült a nézőtéren és élvezettel, 
de  meghatottan  nézte  végig  gyer-
mekkora felelevenítését.

Felemelő  érzés  volt,  ahogy  déle-
lőtt a felső tagozatos gyerekek néma 
csöndben figyeltek az előadásra, este 
pedig megtelt a Művelődési Ház nem 
csak  a  szülőkkel,  hanem  érdeklődő,  
ünneplő  Pilisborosjenőiekkel.  Kö-
szönjük a sok tapsot és gratulációt!

DANI: Hudi Jakab
DANI APJA: Hivert Kornél
DANI ANYJA: Papp Georgina
KATI, DANI TESTVÉRE: Reiser  

 Janka
ÁVÓS: György Ákos
ÁVÓS: Kopp Gergő
MAGDI: Garay Zsófia
TANÁR: Csepelényi Levente
ISKOLA IGAZGATÓ: Varga Leven-
te László
LACI, DIÁK: Rátkai Gergő
FORRADALMÁR: Lisztner Ádám
FORRADALMÁR: Gliva András
HANGOSBEMONDÓ: Kovács  

 Antónia
GÉZA: Cseh Gergely
GÉZA APJA: Buzás Domokos
GÉZA ÉDESANYJA: Selmeczi Márta
RÁCZ GABI, GÉZA BARÁTJA: 
Reider Márkó
RÁCZ APJA: Orosz Patrik
RÁCZ ANYJA: Tóth Enikő

FIATALEMBER: Lövey Kornél
FIATALASSZONY: Holéczy Lili
HALDOKLÓ ASSZONY: Nevelős  

 Ilona
SZÓNOK: Berki Boglárka
SZÓNOK: Berki Réka
SZÓNOK: Glofák Petra
SZÓNOK: Krivács Nelli
SZÓNOK: Nagy Mirtill
SZÓNOK: Takács Maja
SZÓNOK: Hersics Panna
SZÓNOK: Hozleiter Dorina

Márton-napi lámpás 
felvonulás

Idén – szakítva a korábbi hagyomá-
nyainkkal  –,  az  óvodával  közösen  
tartottuk  meg  Márton-napi  lámpás  
felvonulásunkat november 12-én.

Az iskolában már előző napokon 
nagy  volt  a  sürgés-forgás,  hiszen  
ekkor sütötték meg negyedikeseink 
a  mézeskalács-libákat,  amelyhez  a  
tésztát  a  szülők  készítették  el  előző  
nap.  A  többi  osztály  sem  tétlenke-
dett,  hiszen  ők  a  lámpáskészítéssel  
voltak elfoglalv a. Sötétedéskor az új 
óvoda előtt szép számmal gyűltünk 
össze.  Miután  a  gyerekek  előadták  
kis  műsorukat,  elindult  a  felvonu-
lás a Papi-földeken. A menet elején 
Csaba  bácsi  tangóharmonikázott,  
a  gyermekek  serege  pedig  énekelt  
hozzá.

Mikor  visszaérkeztünk  az  óvoda  
melletti füves területre, már lobogott 
a  tűz,  melyet  körbeállva  énekeltünk  
táncoltunk.

Ezt  követően  ki-ki  megosztotta  
mézeskalács  -libáját  barátaival,  csa-
ládjával.  Ötödikeseink  meleg  teával  
és lilahagymás kenyérrel kedvesked-
tek az összegyűlteknek.

Köszönet a program segítéséért a 
helyi  Tűzoltó  Egyesület  tagjainak,  a  
rendőrünknek, valamint a Polgárőr-
ségnek.

Jenő napi koncert

Iskolánk  zenei  tagozatának  szá-
mos  programja,  koncertje,  előadása  
volt  az  elmúlt  időszakban.  Emiatt  
mindnyájan,  -  tanárok,  növendé-
kek,  szülők  –  fáradtan  és  elcsigázva  
érkeztünk  2018.  november  16-án  
este  a  Művelődési  Házba  a  hagyo-
mányos Jenő-napi koncertünkre. De 
csüggedtségünk  az  első  hangoktól  
feloldódott.  A  gyerekek  fegyelme-
zett  játéka,  élményt  nyújtó  előadása  
mindenkire átragadt. Már azok a ta-
nítványok  is  megmutathatták  tudá-
sukat,  akik  ebben  a  tanévben  kezd-
tek  hangszert  tanulni.  Hallhattunk  
zongora,  cselló,  furulya,  hegedű  és  
szóló  ének  produkciókat.  Egy  hege-
dűs  és  egy  zongorista  növendékünk  
országos versenyre készül. Ők öröm-
mel  játszották  el  versenyműsorukat,  
megmutatva,  hogy  tudásukkal  és  
felkészültégükkel  méltán  képviselik  
intézményünket.  A  koncert  végén  
a  közönség  lelkes  tapsa  azt  üzente,  
hogy  a  zene  ereje  képes  legyőzni  a  
nehézségeket és maradandóan átfor-
málja szívünket. 

AKIRE BÜSZKÉK LEHETÜNK



Szeptemberben óvodánk már hat cso-
porttal  kezdhette  a  nevelési  évet.  Az  
új gyermekek befogadása szeptember- 
október  folyamán  lezajlott.  A  csopor-
tokba járó gyerekek érzelmi biztonsága, 
a családias légkör kialakulása hozzájá-
rul a nyugodt mindennapokhoz. 

Az Autómentes  Napot  szeptember  
21-én  tartottuk  az  óvodában.  Apáti  
Szabolcs  rendőr  főtörzsőrmester  kör-
zeti megbízott KRESZ pályát készített  
a  kicsiknek,  és  irányította  a  kismotor  
forgalmat.  KRESZ  tábla  kirakóssal,  
apró meglepetéssel készült a gyerekek-
nek, és megengedte, hogy a rendőrau-
tóba  beszálljanak.  Még  a  szirénát  is  
megszólaltatta.  Munkáját a polgárőrök 
is segítették. Az élményeket és az oda-
figyelést ezúton is köszönjük. 

A Takarítás  Világnapját  immáron  
harmadik  éve  tartottuk  meg.  Ilyen-
kor  a  gyerekekkel  együtt  rendsze-
rezzük  a  játékokat,  port  törlünk,  
megmosdatjuk  a  játék  babákat.  A  
gyerekek játékként megélve tanulják 
a  rendezett,  tiszta  környezet  fontos-
ságát, megőrzését. 

Október 3-án a Zene Világnapja al-
kalmából a zeneiskolások koncertjét 
hallgathattuk  meg.  Ismerkedtek  az  

óvodások  a  bemutatott  hangszerek-
kel, azok hangjával, és volt dallamfel-
ismerés is. 
 
Október 5-én az Állatok Világnapját 
ünnepeltük.  A  Flórek  család  jóvoltá-
ból simogathattunk kecskét,  pónikat,  
bárányt. Azért az óvoda nyulairól sem 
feledkeztünk meg, igaz ők az óvodá-
sok mindennapi törődését élvezhetik. 

A Terményünnepre (Erntedankfest) 
minden  évben  terménykiállítással,  
terménybábokkal,  őszi  mesékkel-  
versekkel-   dalokkal,   kézműveske-
déssel készülünk. Idén a Kleine Rau-
pe  nimmersatt  című  német  mesét  is  
előadták a gyerekeknek a nemzetiségi 
óvodapedagógusok. A Fő utcai óvoda 
udvarán az egész óvoda együtt vonult 
fel  énekelve,  almabábokkal.  Megkí-
nálták  egymást  a  csoportok  a  gyere-
kek  által  készített  répagolyókkal,  és  
őszi gyümölcsökkel is. 
            

Óvodánk  csatlakozott  a  Humusz  
Szövetség által szervezett Komposz-
tünnephez.  Kirándulással  egybe-
kötött  gombakeresgélésre  indult  a  
Mindszenti  utcai  épület  összes  cso-
portja.  Taplógombát,  és  fenyő  tinó-
rut is találtunk. 
 

Az őszi szünet után már a Márton na-
pot vártuk,  lámpásokat  készítettünk  
liba  sütit  sütöttünk,  énekeket  tanul-
tunk  a  november  12-ei  felvonulásra,  
amit az iskolásokkal közösen tartottuk. 
A Mindszenti utcai óvoda mellett gyü-
lekeztünk, majd sétáltunk lámpásaink-
kal a környező utcákon, s visszatérve a 
tábortűz  mellett  táncoltunk,  énekel-
tünk. A sok élményre jól esett a meleg 
tea, libazsíros kenyér lilahagymával, és 
az iskolások által készített liba süti is. 

November  19–23-ig  a  Hulladék-
csökkentési  héthez  csatlakozva  új-
rahasznosítunk.  Tanítjuk  a  gyereke-
ket  a  szelektív  hulladékgyűjtésre,  és  
bolhapiacot  szervezünk  23-án,  me-
lyen  a  családok  által  behozott  már  
feleslegesnek ítélt, de még jó állapotú 
játékok cserélhetnek gazdát. 

December  6-án  természetesen  az  
óvodába is meg fog érkezni a Miku-
lás.  De  az  idén  sem  fogunk  megfe-
ledkezni a Madárkarácsonyról sem, 
amikor  madáreleséget  rakunk  majd  
ki  énekes  barátainknak.  A  madarak  
etetését már október végén mindkét 
épületben,  a  kihelyezett  madárete-
tőkkel elkezdtük.

December 10–19-ig a Szülői munka-
közösség bevonásával adventi vásárt 
szervezünk,  ahova szeretettel  várjuk 
majd a szülők által készített díszeket, 
süteményeket. 

Az  óvodai  karácsony  alkalmával  a  
gyerekek nagy örömére, a csoportok 
kapnak  majd  új  játékokat,  és  ebben  
az  évben  is  lesznek  csoportonként  
megtartott karácsonyi műsorok.

Az óvodában az élet izgalmas!

 Petkovicné Wágner Anikó

ÓVODAI 
hírek
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ 
hírei, programjai

DECEMBER

14. 
péntek

16–18 óra: LUCA NAPI KEREKES TÁNCHÁZ

19 óra: III. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
 Kerekes Együttes 
 
18 óra: A ZENEISKOLA KARÁCSONYI KONCERTJE

17 óra: FALUKARÁCSONY

18 óra: IV. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
 Kevélyhegyi Dalkör

18 óra: KEREKES TÁNCHÁZ
 Belépő: 600 Ft/fő

18 óra: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

18 óra: FARSANGI KEREKES TÁNCHÁZ

10–12 óra: BOLHAPIAC

20 óra: FARSANGI BATYUSBÁL
 Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében

18–22 óra: FARSANGI NOSZTALGIA EST 

DECEMBER

18. 
kedd

DECEMBER

22. 
szombat

JANUÁR

11. 
PÉNTEK

JANUÁR

20. 
PÉNTEK

FEBRUÁR

8. 
PÉNTEK

FEBRUÁR

9.
SZOMBAT

FEBRUÁR

16.
SZOMBAT

FEBRUÁR

22.
PÉNTEK

DECEMBER

JANUÁR

FEBRUÁR



NÉMET NEMZETISÉGI
hírek

Örömteli időszakot élünk meg ebben a hónapban, izgatot-
tan  várjuk  Karácsonyt.  Néha  szinte  egy  mesében  érezzük  
magunkat, az ünnepi fények, illatok, korábbi Karácsonyaink 
felidézése miatt. Szívünk, lelkünk melege feledteti is a kinti 
hideget, ami rendjén van ezekben a napokban.

Éppen  ezért  fontos,  hogy  magunk  elé  idézzük  mindazt,  
amire készülünk, az ünnep lényegét,  vagyis Jézus születésé-
nek  eseményeit.  Tudjuk,  hogy  Betlehemben,  egy  istállóban  
született  meg.  Miért  fontos  ez  a  gondolat?  Mert,  bár  ünne-
pünk lényeges része az említett külsőségek megléte, de mégis 
az igazi csoda belül, a szívünkben történik meg. Ezért nézünk 
Istenre csodálattal,  hogy bár minden évben megünnepeljük 
Karácsonyt, mindig, akár felnőttként is gyermeki csodavárás-
sal és izgatottsággal várjuk Jézus születésnapját. Ferenc pápa 
is erre buzdít 2018. december 3-án mondott beszédében:

„Jól  jegyezzük  meg,  hogy  karácsonykor  nem  a  kará-
csonyfa születik – ami önmagában szép jel –, hanem az Isten 
Fia.  Megszületik  az  Úr,  megszületik  a  Megváltó,  aki  eljött  
a  megváltásunkra.”  Ferenc  pápa  arra  hívja  fel  a  figyelmet,  
hogy mindig fennáll  annak veszélye,  hogy elvilágiasítjuk a 
karácsonyt.  Amikor  az  ünnep,  mely  szemlélődésre  indít,  
kezd világias ünneppé válni, amikor jönnek a kiadások, az 
ajándékok,  de  az  Úr  elmarad,  elfelejtjük,  hogy  „az  advent  
megtisztítja az emlékezetet, az elmúlt időt.” 

Jézus  születésekor  egy  igazi  Szentségházzá  vált  az  egy-

szerű jászol. Benne rejlett a kincs, vagyis Jézus Krisztus. Hi-
tünk tanítása szerint az ostyában, vagyis az Oltáriszentség-
ben, az átváltoztatás után Jézus valóságosan jelen van. Ezért 
is jelzi az örökmécses piros fénye a helyet, hogy figyelj, nem 
üres templomban/térben vagy, hanem Jézus valóban itt van. 
Ez az itt  lét,  ez  a  velünk lét  a  Karácsony titka.  Jézus ma is  
megszületik szívünkben, minden nap örvendezünk annak, 
hogy valóságosan velünk van. 
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Péter atya

Éjféli misék: Pilisborosjenő: 22 óra, Üröm: 24 óra;
Karácsony  napi  ünnepi  misék:  December  25,  és  26-a:  
Üröm: 9 óra; Pilisborosjenő: 10:30 óra

ELÉRHETŐSÉGEK: 2096. Üröm, Fő utca 47. 
 Telefon: +36 (26) 950-879

SZENT ÉJ A SZENTÉLYBEN 

PILISBOROSJENŐI Hírmondó www.pbjhirmondo.hu 2018. december

EGYHÁZI 
hírek

Az  Észak-magyarországi  Német  Önkormányzatok  Szö-
vetsége Egyesület  (ÉMNÖSZ) 2018.  november 4-én tar-
totta a szigetszentmiklósi sportcsarnokban a 19. az Északi 
Régió Német Nemzetiségi Kulturális Gálaműsorát.  

A rendezvény fővédnöke Dr. Semjén Zsolt Miniszter-
elnök-helyettes volt.

Ünnepi beszédet mondott Ritter Imre Német Nemze-
tiségi  parlamenti  képviselő,  Schubert  Olívia,  az  MNOÖ 
elnöke, Dr. Füzes Zoltán helyettes államtitkár a Minisz-
terelnökségtől, valamint Szabó József, Szigetszentmiklós 
polgármestere.

A gálán ünnepélyes keretek között került sor az „Észa-
ki  Régió  Németségéért”  „Für  das  Ungarndeutschturm  
der Region Nord” kitüntetés átadására. 

Pilisborosjenő  Német  Nemzetiségi  Önkormányzata  

egy korábbi  határozatában úgy döntött,  hogy felterjesz-
ti  kitüntetésre  a  Deutschklub  Weindorfer  Singkreist.  A  
klub a felterjesztéshez szükséges kritériumoknak megfe-
lel a több mint 35 éves sikeres működése alapján, és ér-
demes a díj felterjesztésére, valamint a hosszú évek alatt 
kitartó harmónikás, Reichardt Ferenc úrral együtt.

Az ÉMNÖSZ Kulturális Bizottsága is érdemesnek ta-
lálta a jelölteket a díj elnyerésére, melyről írásbeli értesítés 
érkezett.

Így a gálán ünnepélyes keretek között a Deutschklub 
és Reichardt Ferenc úr átvehették a „Für das Ungarnde-
utschturm der Region Nord” kitüntetését. 

A rendezvény műsorának egy részét szokásosan a ki-
tüntetettek adják.

Igazi pilisborosjenői sváb nyelvjárásban előadott dala-
ink számos ember szívét dobogtatta meg, nemcsak a kö-
zönség soraiban, de a szervezők és más fellépők között is.

A délután folyamán színpompás tánc és fúvózenekari 
előadás szórakoztatta a megjelenteket.

A  meghívott  pilisborosjenői  és  ürömi  vendégekkel  
együtt örömben és vidámságban telt a délután. 

Ezúton fejezem ki köszönetemet a Német Nemzetiségi  
Önkormányzatnak  a  felterjesztésért,  valamint  a  Deutsch-
klub  tagjainak  kitartó  munkájáért,  helytállásáért  a  hagyo-
mányőrzés területén, hiszen énekelni, együtt lenni jó dolog.

A Deutschklub továbbra is örömmel hív és vár min-
den énekelni vágyó, a német identitást, kultúrát kedvelő 
személyt.

További sikeres éveket kívánok a Deutschklub Wein-
dorfer Singkreis számára.

Perlinger Györgyi
elnök

BESZÁMOLÓ

 AZ ÉMNÖSZ GÁLÁRÓL

Fröhliche Weinachten und ein glückliches Neues Jahr!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, Sikerekben gazdag, 
boldog új esztendőt Mindenkinek!

 

 

 
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében: 

Szegedi Ferenc elnök
Perlinger Györgyi alelnök

Kiss Béla Bernát képviselő

Felnőtt háziorvosi rendelő
Telefon: 06 (26) 336-308

 Hétfő: 13.00–17.00 óráig Dr. Kovács Levente
 Kedd: 08.00–12.00 óráig Dr. Kovács Levente
 Szerda: 16.00–19.00 óráig Dr. Kovács Levente
 Csütörtök: 08.00–11.00 óráig Dr. Kovács Levente
 Péntek: 08.00–11,00 óráig Dr. Kovács Levente 

Gyermek háziorvosi rendelő
Bejelentkezés rendelési időben: 06 (26) 536-033

Betegrendelés:
 Kedd:  15.00–18.00 óráig Dr. Kerekes Ildikó
 Csütörtök: 15.00–18.00 óráig Dr. Kerekes Ildikó

Egészséges rendelés/tanácsadás:
 Szerda: 14.00–16.00 óráig  Dr. Kerekes Ildikó

Rendelés Ürömben: 
 Hétfő, szerda, péntek:  08.00–11.00 óráig

Védőnői szolgálat a gyerekrendelőben
Telefon: 06 (26) 536-033

 Gallai Judit védőnő  06 (30) 332-7615
 Szecsányi Bertalanné védőnő  06 (30) 9507-657
 Egészséges rendelés:  Szerda 14.00–16.00
 Terhes tanácsadás:  Szerda 16.00–18.00
 Szűrővizsgálat (1–6 éves):  Hétfő 14.00–16.00

Az  ügyeleti  szolgálat  hétköznapokon  17.00  órától  indul  és  
másnap 07.00 óráig tart. A hétvégi ügyelet pénteken 17.00 
órától hétfő reggel 07.00 óráig, ünnepnapokon értelemsze-
rűen a megelőző utolsó hétköznap 17.00 órájától az ünnep-
nap másnapjának 07.00 órájáig tart.
A pomázi orvosi rendelő Pomáz főútján, a polgármesteri hi-
vatal  mellett  található,  címe:  Kossuth  Lajos  utca  21.  Tele-
fonszáma: 06 (26) 326-211. Ha ajtaját zárva találják, kérjük 
csengessenek.
Dr.  Telegdi  András  elérhető  nappal,  rendelési  időben  a   
06 (26) 526-228-as telefonszámon. Összefoglalva a szüksé-
ges tudnivalókat:

Ügyeleti szolgálat
Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt.

Ügyeleti idő hétköznapokon: 17.00 órától másnap 07.00 óráig
munkaszüneti napokon:  07.00 órától másnap 07.00 óráig

Orvosi ügyelet hívószáma: 36 (30) 992-9257

Orvosi rendelő 
Pomáz, Kossuth Lajos utca 21. • Telefon: 06 (26) 326-211

Nagy Kevély Gyógyszertár
Farkas István

2097 Pilisborosjenő, Mester u. 10. • Telefon: 06 (26) 336-314

(Forrás: Pilisborosjenő Község Honlapja 2014. 03. 22.)

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK
ORVOSI ÜGYELETI IDŐPONT VÁLTOZÁS

2018. december 1-től a szerdai rendelési idő 16–19 órára módosul.
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ÓbudánTúl Ingatlaniroda
Pilisborosjenôi ingatlanok irodája

www.pilisborosjenoi.hu 

SZALAI PÉTER
építészmérnök, ingatlanközvetítô ügyvezetô, irodavezetô

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

FEL NÔTT ÉS GYER MEK 
FÜL-ORR-GÉ GÉ SZE TI 

MA GÁN REN DE LÉS
Pilisborosjenôn,

az Egész ség ház ban
Rendelési idô:

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

Te lefon be je lent ke zés: 
06 20 322 6776 

dr. Csányi Már ta

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK
Fel nôtt há zi or vo si ren de lô

Te le fon: 06-26/336-308

Hét fô 13-17 Dr. Ko vács Le ven te 
Kedd 8-12 Dr. Ko vács Le ven te
Szer da 15-18 Dr. Ko vács Le ven te
Csü tör tök 8-11 Dr. Ko vács Le ven te
Pén tek 8-11 Dr. Ko vács Le ven te

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

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

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

Ren de lés Üröm ben: Hét fô, Szer da, Pén tek: 08.00-11.00

Vé dô nôi szol gá lat a gye rek ren de lô ben
Te le fon: 06-26/536-033

Gallai Judit vé dô nô 06-30/33-27-615 
Szecsányi Bertalanné vé dô nô      06-30/95-07-657
Egész sé ges ren de lés: Szer da 14-16
Ter hes ta nács adás: Szer da 16-18
Szû rô vizs gá lat (1–6 éves): Hét fô 14-16

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

A pomázi or vo si ren de lô Pomáz fô út ján, a pol gár mes te ri hi va tal
mel lett ta lál ha tó, cí me: Kos suth La jos ut ca 21. Te le fon szá ma: 06 26
326-211. Ha aj ta ját zár va ta lál ják, kér jük csen ges se nek.

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

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

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

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

Or vo si ren de lô:
Pomáz, Kos suth La jos ut ca 21. Te le fon: 06 26/326-211

Nagy Kevély Gyógyszertár
Farkas István

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

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

Építés-felújítás
– generál kivitelezés

Vállaljuk lakások, házak 
teljes felújítását!

(Gipszkarton, festés, burkolás, 
villanyszerelés, külsô szigetelés 
(dryvitozást), kômûvesmunkát!
Kerítések, támfalak készítését!

A hirdetés felmutatása
esetén 10% kedvezmény!

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

pfeifferbaubt@gmail.com

PILISBOROSJENÔI ASZTALOS MESTER
vállalja egyedi ajtók, ablakok készítését, egyéb asztalosmunkák

kivitelezését:
06-26-336-260

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

Manikûr–mûköröm
Pilisborosjenôn és Ürömön

házhoz megyek!
CSERNUS SZILVIA

Telefon: 06 70 639-4030
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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

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt.
Nyomás: PrintPix nyomda

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

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz.

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

konténer-rendelés, Gépi 
földmunka, hulladékátvétel, 

termôföld kiszállítással.

T R U N K
Elérhetôségek:

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

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

PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

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

Cserpes és COOP termékek kaphatók
Naponta friss pékáru! 

BOLTI ELADÓT FELVESZÜNK!

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

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

Aczél Ferenc
(Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

Állatorvosi rendelôÁllatorvosi rendelô
dr. Hatvany Gábor (70/60 56166)

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.

Megváltozott nyitvatartás:
Hétfô, szerda: 17–19h, 

Szombat: 10–12h

IGÉNY ESETÉN 
INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

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

Egyedi, különleges kerti pavilon
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Naponta friss pékáru! 

BOLTI ELADÓT FELVESZÜNK!

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

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

Aczél Ferenc
(Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

Állatorvosi rendelôÁllatorvosi rendelô
dr. Hatvany Gábor (70/60 56166)

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.

Megváltozott nyitvatartás:
Hétfô, szerda: 17–19h, 

Szombat: 10–12h

IGÉNY ESETÉN 
INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

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

Egyedi, különleges kerti pavilon
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PILISBOROSJENŐI ASZTALOS MESTER 
vállalja egyedi ajtók, ablakok  

készítését, egyéb asztalosmunkák kivitelezését:
06 (26) 336-260

PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ 11

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

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt.
Nyomás: PrintPix nyomda

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

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz.

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

konténer-rendelés, Gépi 
földmunka, hulladékátvétel, 

termôföld kiszállítással.

T R U N K
Elérhetôségek:

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

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

PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

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

Cserpes és COOP termékek kaphatók
Naponta friss pékáru! 

BOLTI ELADÓT FELVESZÜNK!

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

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

Aczél Ferenc
(Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

Állatorvosi rendelôÁllatorvosi rendelô
dr. Hatvany Gábor (70/60 56166)

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.

Megváltozott nyitvatartás:
Hétfô, szerda: 17–19h, 

Szombat: 10–12h

IGÉNY ESETÉN 
INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

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

Egyedi, különleges kerti pavilon
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PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ 11

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

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt.
Nyomás: PrintPix nyomda

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

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz.

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

konténer-rendelés, Gépi 
földmunka, hulladékátvétel, 

termôföld kiszállítással.

T R U N K
Elérhetôségek:

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

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

PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

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

Cserpes és COOP termékek kaphatók
Naponta friss pékáru! 

BOLTI ELADÓT FELVESZÜNK!

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

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

Aczél Ferenc
(Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

Állatorvosi rendelôÁllatorvosi rendelô
dr. Hatvany Gábor (70/60 56166)

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.

Megváltozott nyitvatartás:
Hétfô, szerda: 17–19h, 

Szombat: 10–12h

IGÉNY ESETÉN 
INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

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

Egyedi, különleges kerti pavilon
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PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ 11

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

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt.
Nyomás: PrintPix nyomda

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

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz.

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

konténer-rendelés, Gépi 
földmunka, hulladékátvétel, 

termôföld kiszállítással.

T R U N K
Elérhetôségek:

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

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

PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

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

Cserpes és COOP termékek kaphatók
Naponta friss pékáru! 

BOLTI ELADÓT FELVESZÜNK!

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

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

Aczél Ferenc
(Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

Állatorvosi rendelôÁllatorvosi rendelô
dr. Hatvany Gábor (70/60 56166)

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.

Megváltozott nyitvatartás:
Hétfô, szerda: 17–19h, 

Szombat: 10–12h

IGÉNY ESETÉN 
INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

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

Egyedi, különleges kerti pavilon
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Nyitvatartás:
Hétfőtől péntekig 

16.30-tól 18.00 óráig 
  

Pilisborosjenő,
Ilona utca 7.

Telefon:
06 (70) 670-0075 
  

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Termény, eledel, mirelit, díszhal-eledel, 
kulcsmásolás, termelői bor.

Utánfutó bérelhető! 
(Három óra minimális bérlési időre.)

CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
hírei

PILISBOROSJENŐI Hírmondó www.pbjhirmondo.hu 2018. december18 19

A Pilisborosjenői Család és Gyer-
mekjóléti  Szolgálat,  mint  ahogy  
már  több  év  óta,  idén  is  gyűjtést  
szervezett a faluban élő rászoruló 
személyeknek,  családoknak.  Tar-
tós  élelmiszert,  édességet,  tisztí-
tószereket kértünk az adományo-
zóktól.  Pénzbeli  felajánlásokat  is  
köszönettel fogadunk. 
Számlaszámunk: 
65700093-50090972

A  gyűjtésben  részt  vettek  ön-
kéntesek, segített bennünket a Ma-
gyar Élelmiszerbank Egyesület,  és  
a budakalászi Auchan áruház.

Az  adományokat  még  kará-
csony  előtt  csomagoljuk,  ahová  
szükséges,  kivisszük  szintén  ön-
kéntesek segítségével. Aki érte tud 
jönni,  azoknak  a  Család  és  Gyer-

mekjóléti  Szolgálatnál,  kis  ün-
nepséggel egybe kötve adjuk át az 
ajándékokat,  előre  láthatólag  de-
cember 15.-én, a délutáni órákban.

Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani  

a magunk és  
a megajándékozottak 

nevében minden  
adományozónak,  

és segítőnek.
Az  önkéntesek  név  szerint:  

Komlós  Erzsi,  Szarvas  Magdi,  
Pálinkóné  Marika,  Kmetz  Klári,  
Tömöri  Balázs,  Heves  László,  Ja-
kabné  Joli,  Kiss  János  és  felesége  

Kati,  László  Veronika,  Windisch  
László  és  felesége  Zsuzsi,  Rafai  
Erzsi, Csiszár Csaba, Kissné Pan-
ni,  Zsíros  Veronika,  Kovácséktól  
hárman, Kitti, Bence, Máté, Mol-
nár Sándorné, Mike Gitta, Pomá-
zi  Ági,  Dr.Csányi  Márta,  Csillag  
Kati és lánya Orsi, Rest János, Lu-
dasi Éva, Lisztner Gábor.

Reméljük  közreműködésükkel  
kicsit  könnyebbé,  gazdagabbá,  
szebbé tehettük az ünnep napjait.

Minden  kedves  falubélinek,  
kicsiknek  és  nagyoknak  békés,  
boldog,  szeretetteljes  karácsonyt  
kívánunk!
Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

Ludasi Éva Szolgálatvezető  
és Rafai Józsefné  

családsegítő

KARÁCSONYRA VÁRVA

FELHÍVÁS!

Kérjük  a  lakosság  segítségét  abban,  
hogy a közelgő hideg, esetleg havas-je-
ges  időszakban  jobban  figyeljünk  oda  
embertársainkra, hogy kihűlés, fagyás ne 

következhessen be.
Ha veszélyeztetett személyt látnak, vagy 
hallanak  ilyenekről,  kérjük,  jelezzék  a  

Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál.

2097 Pilisborosjenő, Iskola u. 2. 

Telefon: 06 (70) 947-9884, 
vagy 06 70 670 8973

vagy gyenis.eva@kmr.antsz.hu-n,
telefon: 06 (26) 310-149, 

 06 (26) 310-150, 06 70 490 36 52
elérhetőségen.

„S ne csak így decemberben.” 

  Juhász Gyula 

Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 

A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 

Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 

Beheggesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben, 

Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 

A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 

S ne csak így decemberben. 

Pilisboorosjenő,  
Fő út 013/31 Hrsz. 

 
06 (30) 934-838

06 (30) 944-5678
06 (30) 421-0548 

telefon/fax: 06 (26) 336-066 
www.trunk-epitoanyag.hu

Sóder, homok,  
cement, mész,  

zsalukő, hőszigetelő 
rendszerek,  

konténer-rendelés,  
gépi földmunka,  
hulladékátvétel,  

termőföld kiszállítással.



PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ 11

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

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt.
Nyomás: PrintPix nyomda

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

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz.

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

konténer-rendelés, Gépi 
földmunka, hulladékátvétel, 

termôföld kiszállítással.

T R U N K
Elérhetôségek:

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

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

PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

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

Cserpes és COOP termékek kaphatók
Naponta friss pékáru! 

BOLTI ELADÓT FELVESZÜNK!

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

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

Aczél Ferenc
(Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

Állatorvosi rendelôÁllatorvosi rendelô
dr. Hatvany Gábor (70/60 56166)

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.

Megváltozott nyitvatartás:
Hétfô, szerda: 17–19h, 

Szombat: 10–12h

IGÉNY ESETÉN 
INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

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

Egyedi, különleges kerti pavilon
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PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
Felelős kiadó: Pilisborosjenő Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt. • Nyomás: PrintPix nyomda  
Megjelenik: kéthavonta, 1300 példányban. • Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1ű.

HIRDETÉSEK

STABIL, BEJELENTETT MUNKAHELYET KERESEL?

CSATLAKOZZ HOZZÁNK 
KÖZTISZTASÁGI GÉPJÁRMŰVEZETŐNEK VAGY

KÖZTISZTASÁGI KISGÉPES GÉPJÁRMŰVEZETŐNEK!

karrier@fkf.hu                         +36 30 277 7115

JELENTKEZZ MOST! 

KEVÉLY GÁZ BT.
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI  

BETÉTI TÁRSASÁG 

2097 Pilisborosjenő, Tölgyfa utca 10.
Telefon: 06-26-336-246, 06-30-931-8212

– Zsitnyányi Attila magántervező –
Központi fűtőberendezés, szellőztetés-klimatizá-
lás, propán-bután gázellátás, vízellátás, csator-

názás, külső csatornabekötések tervezése és ki-
vitelezésének megszervezése, hatósági eljárások 

és engedélyek beszerzése és ügyintézése.  
Anyagkivonatok és költségvetések készítése. 

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelő mester

Telefon: 06-30-222-3583

FELNŐTT ÉS GYERMEK
FÜL-ORR-GÉGÉSZETI

MAGÁNRENDELÉS

PILISBOROSJENŐN,
AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN

Rendelési idő:
Hétfő, szerda 8–10-ig,

kedd–csütörtök:16–18-ig.

Telefonbejelentkezés:
06 (20) 322 6776

dr. Csányi Márta


