
Pilisborosjenôi

Hírmondó
XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM www.pbjhirmondo.hu                           2017. FEBRUÁR

Dr. Szabó József Zoltán vagyok,
2016. december 01-tôl Pilisborosjenô
új jegyzôje. Engedjék meg, hogy pár
mondatban bemutatkozzam:

1978. 07. 12-én születtem Kiskun-
félegyházán. Nôs vagyok, 2 gyermek
édesapja. Gimnáziumi tanulmányai-
mat (1992-1996) követôen az Állam-
igazgatási Fôiskola igazgatásszervezôi
szakán (1996-1999) szereztem fôisko-
lai oklevelet. A fôiskolát követôen a
Szegedi Tudomány Egyetemre (1999-
2003) iratkoztam be, ahol munka mel-
lett levelezôs szakon jogi diplomát
szereztem. Idôközben letettem a köz-
igazgatási szakvizsgát (2003), majd a
jogi szakvizsgát (2009), valamint el-
végeztem egy közbeszerzési referensi
OKJ-s képzést is (2005). A szakmai
tudás szinten tartása mindig fontos
volt számomra, ezért bár erre jogsza-
bályi kötelezettségem nem volt letet-
tem a közigazgatási versenyvizsgát is
önfejlesztési jelleggel, valamint szoci-
ális alapvizsgára is jelentkeztem.
A Fôiskola után az APEH-nél dol-

goztam revizorként (1999-2004 között
fél év kihagyással), ahol pénzügyi és
ellenôrzési területen szereztem ta-
pasztalatokat. A jogi egyetem elvég-
zése után mentem a Fôvárosi Önkor-
mányzathoz dolgozni (2004-2011),

ahol fél év után lehetôséget kaptam a
Szociálpolitikai Ügyosztály Jogi és
Igazgatási Alosztályának vezetésére.
2011-tôl Ferencváros Önkormány-

zatánál dolgoztam, irodavezetôként,
aljegyzôként és jegyzôként.
Mint szakmai pályám is mutatja

több mint 17 éve a közigazgatásban
dolgozom, megismerve mind az ál-
lamigazgatás, mind pedig az önkor-
mányzati igazgatás területét. Politi-
kailag szabad gondolkodású ember-
nek vallom magam, így nem vagyok
tagja, egyetlen politikai pártnak sem.
Maximalista ember vagyok, mun-

kám és eddigi feladataim során min-
dig arra törekedtem, hogy vezetôim
elégedettek legyenek azzal, amit csi-
nálok, de ez magammal szemben szá-
momra is alapvetô elvárás.
Biztosíthatom Önöket, hogy a jegy-

zôi feladatokat a fentebb említett
maximalizmussal a lehetô leghaté-
konyabban fogom elvégezni.
A napi feladatok mellett kiemelten

fontosnak tartom a lakosság Hivatal
munkájával való elégedettségét, va-
lamint a képviselôk munkájának segí-
tését minden téren.
Pilisborosjenô nagyszerû adottsá-

gokkal rendelkezô település, melyet
nagyon hamar megszerettem. Örülök,
hogy lehetôséget kaptam, és itt dol-
gozhatok, bízom benne, hogy ezt ha-
marosan Önök is így fogják gondolni.
Amennyiben bármilyen gondjuk,

problémájuk van, melynek megoldás-
ban a jegyzô segíthet, kérem, keres-
senek bizalommal!

Pilisborosjenô, 2017. január 23.

dr. Szabó József Zoltán

Tisztelt Pilisborosjenôi Lakosok!
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Pilisborosjenô község Önkormányzata ,,a MA-
GYAR KULTÚRA NAPJA” alkalmából rendezett ün-
nepségen adományozott, Pilisborosjenô elismert mû-
vésze címet, akik egy kis kiállítás keretében ízelítôt
adtak mûveikbôl.

Ünnepség kezdetén Matuz Gergely fuvola muzsi-
kájával hangolódhattunk a különleges estére. Küller
János Polgármester úr meleg szavait követôen a díj-
átadásra került a sor. Ebben az évben is Kristóf Gá-
bor újságíró, rádiós mûsorvezetô beszélgetett a díja-
zottakkal. A képzômûvészek a kiállított munkáikkal
mutatkoztak be. Az alábbi sorok egy pici betekintést
adhatnak mindazok részére, akik nem tudtak részt
venni az estén.

•BARTHA ÁGNES: Zománcmûvész ékszerter-
vezôötvös

Jelek sorozat tûzzománc-költészetével mutatkozott
be. Mágikus jel, Élet jel, Fény jelek, Hang jelek, Tör
jel nevû alkotásokkal.

Mûvészcsalád sarja, nagyapja szobrász, szülei fes-
tômûvészek voltak. Tanulmányait Budapesten és
Franciaországban folytatta. Mestere Engelsz József
ötvösmûvész volt. Az ötvösség számára létforma.
Egy igen régi, eltûnôfélben lévô, hagyományôrzô
erdélyi technikát folytat. A Domb alkotómûhely Ba-
ráti Kör alapító tagja. Ékszereit nemesfémekbôl,
üvegplexibôl készíti, melyeket gyöngyökkel, kövek-
kel díszít.
,,3 dimenziós zománcképeket készítek limogesi

zománccal és egyedi ezüst, arany és üvegplexi ék-
szereket, amelyeket szintén nemesfémekkel, s fél-
drágakövekkel kombinálok. Egész életemben kiál-
lításaimra dolgoztam. Számomra a munka életfor-
ma, lét egyetlen formája" – vallja
önmagáról a mûvésznô.

•DÖBRÖNTEI ZOLTÁN: Fes-
tômûvész
Ábel és Káin, Ábel és Allepoi ró-
zsa címû festményeit hozta el.
Celldömölkön született. A bu-

dapesti Képzômûvészeti Fôisko-
lán végzett. 1991-ben a szombat-
helyi képtár baráti körétôl ösz-
töndíjat kapott. Jelenleg a felnôt-
teknek szóló Napút Mûvészeti
Akadémia vezetô tanára, amely
Solymáron a Fészek Waldorf
Iskola épületében mûködik, ahol
festészetet tanít és elôadásokat
tart színtan, mûvészettörténet, al-
kotásszemlélet témákban. Mélyen

hisz a közösségben alkotott mûvészet erejében. Az
alkotómunka mellett Waldorf-iskolákban festészetet
tanít. A Skarabeus Szabad Mûvészeti Mûhely ve-
zetôje. 1989-tôl rendszeresen szerepel csoportos tár-
latokon. Egyéni kiállítása volt Szombathelyen,
Budapesten. Mûvei találhatók a Szombathelyi Mú-
zeumban.

•LÉDERER TAMÁS: Szobrász
Csupa szív anyuka, Suhanc és Jó napot címû szobrait
állította ki.

Budapesten született, majd nagyszüleivel Keszt-
helyen élt. Magyar Képzômûvészeti Fôiskolán vég-
zett. Mûvészete különálló fejezet a magyar szobrá-
szatban. A megszokottól eltérô formavilágú mun-
kák jellemzik. Mûvei fából, bronzból, vasból, kôbôl
készülnek. Kompozícióinak középpontjában az em-
ber áll, mondanivalói érintik a mai ember lélektani
problémavilágát.

•MIKLÓDI MÁRTA: Festô
Hajnal címû festményével volt jelen.

Budapesti Képzômûvészeti Fôiskolán tanult, majd
Olaszországban, Franciaországban és a Szovjetunió-
ban végzett tanulmányokat. Tagja a Budapesti Peda-
gógusok Képzômûvész Stúdiójának. 1965-ben a hód-
mezôvásárhelyi mûvésztelepen dolgozott. Lírai al-
katú festô. Mûvészi szemléletének alapja a természet
iránti szeretete, valamint ember és natúra har-
móniájának kutatása. Kifejezô-eszközei közé tartoz-
nak a nyers hatású, pasztózusan felrakott színek, és a
formák. 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA – Pilisborosjenôn

(Folytatás a köv. oldalon)
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•NÉMETH ILONA: Tipográfus, képzômûvész
Tartuffe: Elmire és Orgon, Királylány és a sárkány és
Portré címû bábjait küldte a kiállításra.

Tanulmányúton Zürichben, Bécsben, Párizsban és
az USA-ban járt. A Stúdió Erté mûvészcsoport
egyik megalapítója. Tipográfiai tervezés mellett szá-
mos gyermek- és tankönyvet illusztrált. Képzômû-
vészeti fôiskolásként csatlakozott az Orfeó bábos
szekciójához, ahonnan útja egyenesen vezetett a
Stúdió K-ba. Mai napig a ,,Ká” állandó munkatársa,
de többfelé dolgozott báb-, díszlet- és jelmezterve-
zôként. A színház mellett szépmûvészeti foglalkozá-
sokat tart gyerekeknek, a Képzômûvészeti Egyetem
Látványtervezô Szakán pedig bábkészítést oktat, sôt
Gulliver Színház néven olykor a tanítványaival elô-
adást is létrehoz a vizsgára készült bábokból.

•RICHTER SÁRA: Textilmûvész – alkotásai: tex-
til-könyvek, textilképek

Feliratos falvédôket, Feladat és Sorsminta fali kárpi-
tot és Ismeretlen címû térben elhelyezett textil alko-
tását állította ki.

Elsôsorban varr és hímez, másodsorban pedig
mindezt vegyíti a legváltozatosabb technikákkal és
alapanyagokkal. Mûvészetében anyagok mellett
erôs formáló erôvel bír még a költészet és a betûk
maguk is. Elsôsorban költôktôl, például Weöres
Sándortól kölcsönzi a sorokat, amiket aztán kivarr,
nyomatoz vagy épp ragaszt.

Sokszor használt motívumok nála az anyagság,
terhesség, születés és halál, amik egy nô életének
gyakorta meghatározó elemei. A mûvésznô életé-

ben bekövetkezett közeli hozzátartozó elvesztése a
lehetô legsebezhetôbb életciklusban, terhessége alatt
sújtotta, ami magyarázatot ad az egy helyen történô
rengeteg csontváz- és terhesség ábrázolására. Ha
belegondolunk, nincs annál nagyobb kontraszt és
megmérettetés egy nô életében, mint amikor valakit
elvesztünk, de egyben új életet is adunk egy gyer-
meknek.

•TAKÁTS ZOLTÁN: Kovácsmester, ,,a vas mû-
vésze”

Tükörrel és gyertyatartókkal, kovácsoltvas kapuinak
fényképeivel mutatkozott be. 

Pécsett született, ötvös szakképesítést is szerzett.
A képzés során találkozott a kovácsolással, és el-
határozta, hogy ez a mesterség lesz a hivatása. 1970-
ben szerezte meg a kovács szakképesítést. 1972 óta
Pilisborosjenôn él, ahol felépítette kovácsmûhelyét.
1974-ben elnyerte a Népmûvészet Ifjú Mestere,
1976-ban a Népi Iparmûvész címet. 1995-ben tagja
lett a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesüle-
tének. 1989-ben részt vett a Magyarországi Kovács
míves Céh alapításában, melynek 1992 óta Céhmes-
tere. 2010 óta tagja a Hagyományok Háza népi ipar-
mûvészeti zsûri bizottságának. Négy évtizedes
mûködése során számtalan kiállításon mutatta be
munkáit, legtöbbször feleségével, Bartha Ágnes
ötvösmûvésszel közösen. Külföldön elsôsorban
Franciaországban állítottak ki, de több alkalommal
Bécsben és Grazban is. Idehaza Budapesten és szinte
minden nagyobb városban voltak kiállításaik. A ka-
puk, kerítések, ajtórácsok, csillárok és lámpák mel-
lett számtalan épületszerkezeti és belsôépítészeti
munkát, valamint kisebb lakberendezési és haszná-
lati tárgyat készített.

(Folytatás az elôzôoldalról)

A Hattyuszínház elôadásában

A MESEMALAC
címú elôadást tekinthetik meg

2017. február 22-én 16 órakor
a Reicher József Mûvelôdési Ház és Könyvtár nagytermében

Támogatás: 600 Ft
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Elteltek az év végi, szép ünnepek. Sok örömmel, izgalommal,
pihenéssel, ajándékkal… Kinek hogyan.
Sokakban azonban a várakozás öröméhez aggodalom társult.

Akit várunk, vajon idôben hazaérkezik-e? Milyen lesz az állapota,
hangulata? Békesség tölti-e meg otthonunkat?

Gyermekkori emlékek idézôdnek fel bennem:
– Az elôdök generációin át nyomot hagyó, romboló
szenvedély emlékképei.
– A párommal vívott sok éves küzdelem, amikor menteni
akartam az alkoholizmus fogságából.
– A gyermekeink életére is mélyen ható részegségeinek
nyomai, melyek a fiunkat a kábulat fogságába taszították.
– A sok-sok szenvedés, könny; kiútkeresés küzdelmei…
– S egy közel tíz évvel ezelôtti nap is – mint életem örömteli
ünnepe: amikor évtizednyi szerhasználat, kudarc és
gyötrelem után a fiam életében elôször részt vett az
Anonim Alkoholisták gyûlésén. Megadatott, hogy láthassam
a kegyelem csodáját.

,,A Közösséghez való tartozás egyetlen feltétele az ivással való
felhagyás vágya.” A felépülô szenvedélybetegek – mielôtt meg-
szólaltak volna – mindig keresztnéven mutatkoztak be: ,,X va-
gyok, alkoholista.” S beszéltek az életükrôl, tapasztalataikról, a
felépülés lépéseirôl.
Kétkedéssel-bizakodással hallgattam ôket, a gondolataim a

gyermekem körül forogtak. Vajon mit gondol most? Mit érez?
A gyûlés ideje 60 perc. Lopva figyeltem az óra mutatóját:

55.56.57. S az 58. percben megtörtént a csoda. A fiam felemelte
a kezét, és megszólalt: ,,X vagyok, alkoholista.” S mondott még
három, mélyrôl feltörô mondatot. Belülrôl zokogtam.
Ez volt az elsôlépés az új úton. Néhány hét múlva kimondta:

"Ott akarok józanodni, ahol az apám.” Az életünkben más féle
idôszámítás kezdôdött.
Az ÚJ ÉLET ajándékai: terápia, AA gyûlések, munkahely,

család… Nem gondtalan, ám JÓZAN ÉLET.

Ünnep volt?
Igen.
Ünnep…

(Hálás családtag)

December hónapot a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülôk élelmiszercsomagjainak ki-
osztásával kezdtük. Ennek anyagi fe-
dezetét, mintegy 500.000 Ft. értékben,
állami támogatás nélkül, a Pilisboros-
jenôi Önkormányzat költségvetése áll-
ta. A csomagok összeállításában Ko-
vács Bence és édesanyja, Kovács Sán-
dorné (?) segítettek.
Szeretnénk köszönetet mondani

midazoknak, akik segítették munkán-
kat a karácsonyi élelmiszergyûjtésünk
megszervezésében és kivitelezésében.
Köszönjük az ürömi CBA áruháznak,
elsôsorban Lôrincz Jolán boltvezetô
asszonynak, valamint a CBA dolgozói-
nak, hogy a bolt területén helyszínt biz-
tosítottak számunkra a gyûjtés lebonyo-
lításához, és segítségünkre voltak a
négy nap alatt a karitatív munkánk so-
rán. Hatalmas örömünkre szolgált,
hogy a solymári Auchan is lehetôséget
adott, hogy egy nap erejéig, fáradtságot
nem ismerve, egy újabb helyszínen foly-
tathassuk tevékenységünket. A két áru-
házban közel 2 tonna tartós élelmiszert
tudtunk összegyûjteni, melyet a kará-
csonyi ünnepségünk keretein belül osz-
tottunk ki a pilisborosjenôi családok
között.
Köszönettel tartozunk a Pilisboros-

jenôi Önkormányzatnak, hogy támo-
gattak bennünket az élelmiszergyûjtés
elôkészületeiben. Elismeréssel adó-

zunk mindazoknak, akik önkéntesen
részt vettek a gyûjtéskor kihelyezett
plakát elkészítésében (German Hua-
rachi Garcia, Huarachi Martin), a gyûj-
tésben (Dr. Csányi Márta és kedves
férje, Aczél Ferenc, László Veronika,
Kovács Kinga, Kovács Bence, Csillag
Orsolya, Huarachi Martin), a szállítás-
ban (Lövey-Lökkös Kriszta és kedves
férje, Lövey József), a csomagok ösz-
szeállításában és kiosztásában (Szilágyi
Zsolt, Szegedi Dániel). 

Az ajándékcsomagok átadására de-
cember 19-én került sor családias mû-
sort követôen, melynek alkalmából fel-
léptek: Papp Dominika (fuvola), Sel-
meczi Márta (pánsíp), Csapó Eperke
és Szabó Boglárka (karácsonyi éne-
kek). Köszönjük nektek is, hogy elô-
adásotokkal megörvendeztettétek a
megjelent családokat, és ezzel együtt
meghittebbé tettétek az év legszebb
ünnepét.

Hálásak vagyunk Küller János Pol-
gármester Úrnak, Szabó József Jegyzô
Úrnak, és Bereczkiné Szendrey Éva
Humánbizottság elnökhelyettes Asz-
szonynak, hogy részvételükkel megtisz-
teltek bennünket és a jelenlévô csalá-
dokat e nemes alkalomból. Külön
köszönjük az elismerô és bíztató sza-
vakat polgármester Úrnak, melyek a
nehezebb napokon erôt adnak mun-
kánk folytatásához. 

Rendkívül hálásak vagyunk minden
adományozónak, hogy élelmiszerrel,
készétellel, játékkal, ruhával támogat-
ták a Család és Gyermekjóléti Szol-
gálatot – és ezzel együtt a nehezebb
körülmények között élô gyerekeket és
családokat – hiszen Nélkülük mindez
nem valósulhatott volna meg. Általuk
hideg otthonokat tehettünk melegeb-
bé a téli tüzelô beszerzésével, sok-sok
ajándékot helyezhettünk a fa alá, me-
lyekbôl a gyerekek kedvükre válogat-
hattak. A felajánlásoknak köszön-
hetôen közel 50 családnak, egyedülál-
lónak és idôsnek tudtunk 20-30 kg-os
csomagokat átadni, illetve házhoz szál-
lítani.
Büszkeséggel tölt el minket, hogy

egy ilyen összetartó településen vé-
gezhetjük mindennapi munkánkat, és
egyúttal reméljük, hogy a jövôben is
számíthatunk együttérzésükre és segít-
ségükre.
Ezúton is, a Család és Gyermekjó-

léti Szolgálat nevében fájó szívvel bú-
csúzunk Kovács Sándorné Magdi-
kától, aki életének 57. évében tragi-
kus hirtelenséggel elhunyt. Segítségé-
re és támogatására minden körülmé-
nyek között számíthattunk.

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársai: 

Ludasi Éva szolgálatvezetô,
Biró Anna családgondozó

Tájékoztató a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 
decemberi tevékenységeiről

Ünnep volt? Ünnep…
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A Z  I S KO L A  H Í R E I
NÉMET SZÍNHÁZ

Remek színházi élményben lehetett
részük az alsó tagozatosoknak és az
ötödikeseknek. Természetesen sokszor
voltak már színházban, de elsô ízben
látogatott falunkba a ,,Deutsche Bühne
Ungarn” ládaszínháza. A gyerekek né-
met nyelven élhették át Csipkerózsika
történetét. Csillogó tekintetek kísérték
az elôadást, a kicsik hangos nevetéssel
követték a vicces részeket. A kiváló szí-
nészi játék átlendített a nyelvi nehéz-
ségeken.
Az elôadás nem jöhetett volna létre a

Német Nemzetiségi Önkormányzat
anyagi segítsége nélkül, melyet ezúton
is hálásan köszönünk!

NÉPDALÉNEKLÉSI
VERSENY

IDÔUTAZÁS A 6.
OSZTÁLLYAL

LENGYEL VENDÉGEK
AZ ISKOLÁBAN

ADVENT BÉCSBEN

Cickom-cickom…, A csitári hegyek
alatt, …, La cucaracha….; népdalok
Magyarországról, Erdélybôl és Mexi-
kóból!
Az idei dalverseny a nemzetiségek és

más nemzetek dalait is örömmel fogad-
ta. A pontosan negyven jelentkezôvi-
dáman és felkészülten lépett a zsûriben
helyet foglaló Nagy Andrea tanárnôés
Balina Gyula tanár úr elé. 
A szervezôkkel és a közönség felnôtt

tagjaival együtt megállapíthattuk, iga-
zán színvonalas, kellemes hangulatú
délután kerekedett! Ezúton is gratu-
lálunk minden kedves résztvevônek,
kiemelten az itt felsorolt gyémánt ok-
levelek birtokosainak!

Berecz Laura – 1.a
Kôhegyi Simon – 1.b
Kamarás Noémi – 2.o.
Rábai András – 2.o.
Medveczki Boróka – 3.a
Farkas Csilla – 3.a
Till Viktória – 3.a
Tamási Réka – 4.b
Csepinszky Rózsa – 4.b
Hollauer Réka – 5.a

Ismeretlen krónikás jelentése a 894.
esztendôbôl:
,,Álmos fejedelmünk megválasztásá-

nak 37. esztendejében tél felé közeled-

vén furcsa jövevények jelentek meg
vala a Jenô törzs egyik jurtájánál.
Furcsa beszédjük és ruhájuk ellenére
igen jót társalogtunk vala. Mindenre
kíváncsiak valának: mit eszünk, mit
iszunk, milyen a kumisz és a lóhús
íze? Milyen a hitünk? Találkoztunk-e
már Cirill és Metód pátriárkákkal?
Milyen fegyvereket használunk?
Mikor tanulnak a gyerekek lovagolni?
Szóval tartottak ebédidôig. Sokan
valának, de hála a Teremtônek, hoz-
tak egy kis köleskását magikkal, így
nem maradtunk szégyenben a ven-
déglátással. Végül íjászkodtak és
lovagoltak vala egy kicsit, majd
ugyanolyan sebtében eltûntek vala,
ahogyan jöttek. Köszönet Berkibôl
jött Lászlónak, hogy jurtáját felállít-
hattuk, és Varasdy fia Viktornak,
hogy lovait felnyergelhettük. Mond-
tam mindezt én, Csobán bô, a Jenô
törzs vénje.”

A lengyel testvériskolánk diákjai ez
év november végén jöttek hozzánk.
Már ismertük egymást, és a szeptem-
beri lengyelországi találkozás óta is
tartottuk a kapcsolatot. Õk is olyan
örömmel jöttek, mint ahogy mi vártuk
ôket. Az iskolai órákon közösen vet-
tünk részt, köszönet tanárainknak,
akik erre az alkalomra különleges órá-
kat állítottak össze. Budapesten a
Szikla Kórház is lenyûgözött mind-
nyájunkat, délután pedig a Vörös-
marty tér forgatagában már egy kis
karácsonyi hangulatot is kaptunk. Az
iskolai András-napi bálon vendégeink
is bemutattak egy hagyományos len-
gyel táncot. Nagyon gyorsan eltelt ez
az öt nap, és reméljük, találkozunk
még lengyel barátainkkal.

2016. november 30-án reggel 6 óra
körül egy autóbusz gördült az iskola
elé. Bár tudtuk, hogy korán indulunk,
mégis sokan jelentkeztünk az útra.
Ahogy Marianne néni elkészült az
adminisztrációval, máris indult a busz
Bécs felé. Az út monotonitását csak
egy kis megálló szakította meg Bu-

dapesten, mikor egy otthon hagyott
személyit kellett bevárnunk.

Érkezésünk után elsôként a Bécsi
Természettudományi Múzeumot néz-
tük meg. A szobrok, kitömött állatok,
ékszerek, és csontvázak mellet még egy
igen súlyos, egészen pontosan 1 tonnás
kristály is helyet kapott. Tovább sétálva
megtekintettük a monumentális Hof-
burg-ot, az egykori császári palotát.
Utunk a Stephansdom-hoz vezetett,
amit kívül-belül megtekintettünk. A fô-
bejáratot ,,Óriás kapu-nak" nevezzük.
Az érdekessége, hogy magyar mesterek
építették. Egy kis séta után a Város-
háza elôtti karácsonyi vásáron kötöt-
tünk ki. Majdnem két órányi séta után
hazafele vettük az irányt. Így a meg-
határozott idôn belül, sôt még elôbb is
hazaértünk.

Arany minôsítés:
Berec Laura 1.a
Nagymihály- Csercsa Emma 1.a
Bényi Gizella 1.b
Korcsmáros Anita 1.b
Bognár Dóra 1.b
Kormány Karolin 1.b
Lukács Zakariás 1.b
Rózsa Borbála 1.b
Juhász Klára 2.o.
Kamarás Noémi 2.o.
Nyerges Edina 2.o.
Pavluska Lôrinc 2.o.
Rábai András 3.o.
Kovács Emese 2.o.
Till Viktória 3. a
Gyôri-Szabó Nikolett 3. b
Varga Hajnalka 3.b
Kiss Nóra 4.a
Medceczki Panna 4.a
Tamási Réka 4.b
Glofák Petra 5.a
Hegedûs Renáta 5.a
Reiser Janka 5.b
Selmeczi Márta 5.b

Gyémánt:
Hollauer Réka 5.a
Horváth Zsombor 6.o.

Gratulálunk a német versmondó
verseny résztvevôinek! Külön köszön-
jük Gertrudis nôvérnek, hogy részt vett
a zsûri munkájában!

NÉMET VERSMONDÓ
VERSENY

(Folytatás a köv. oldalon)
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6 PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ

KORIPÁLYA A
SULIBAN

EGY MINIVÁROSBAN
KALANDOZHATTAK
ISKOLÁNK 3. 4. ÉS 5.
OSZTÁLYOS TANULÓI

A bál a Nebuló Alapítvány szervezé-
sében került megrendezésre. Hét alsós
osztályunk mutatta be, hogy mit tanult az
eltelt három hónapban néptánc órákon.
A rendezvény meglepetése a pedagógus
tánckar fellépése volt. A siker idén sem
maradt el, pedagógusaink remek lendü-
lettel, tudással ropták a szirtakit. A bálon
a szülôk is bizonyíthatták tánctudásukat,
a gyerekek kézmûveskedtek, játszóház-
ban ügyeskedtek, a szülôk által meg-
valósított büfében mindenféle finomság-
gal lakhattak jól, mesét hallgattak. A
rendezvény végén iskolánk meggyújtotta
az elsô gyertyát a mûvelôdési ház elôtt.
Az alapítvány megvalósította kitûzött
célját, mely szerint tavasszal mezítlábas
ösvényt és gumilapokkal lerakott felü-
letet valósít meg az udvaron, az alsósok-
nak pedig kosárpalánkot szerez be. A
bevételbôl már megrendeltük az eszkö-
zöket. Jöhet a korai tavasz és a meglepe-
tés. 

Volt ott minden, bank és étterem,
virágbolt, posta és gyógyszertár, is-
kola, bútorbolt és piac, még térkép is
kellett, hogy el ne tévedjenek a la-
kók.
Családokat alkotva, szüleikhez ha-

sonlóan, felelôs döntéseket kellett
hozniuk arról, hogyan osszák be az
elôzôleg megkeresett fizetésüket.
Mobilt vegyenek, vagy a számlákat
fizessék be, étterembe menjenek
vagy bérletet biztosítsanak a család-
nak?  
A rend fenntartását igazi rendôr

biztosította, bár bôven elég volt a je-
lenléte is, nem történt különösebb
szabálysértés.
A postán az idôszerû biztosítási

részlet befizetése után sorsjegyet
lehetett venni, a virágboltban egy

szerencse-kockával juthattak külön-
leges bevételhez a családok, és azt
élelmiszerboltban pedig a kuponjaikat
válthatták be.
A United Way felkérésére iskolánk

pedagógusai dolgozták ki ezt a pilot-
ként kipróbált programot, melynek
célja, hogy segítsen a 8-11 éves álta-
lános iskolás korosztálynak abban,
hogy egy ingyenes, élménypedagógián
alapuló oktatási programon keresztül
sajátíthassanak el a korosztályuknak
releváns, fontos pénzügyi ismereteket
és közben olyan készségeik és képes-
ségeik is fejlôdjenek, amelyek támo-
gatják majd ôket tehetségük kibonta-
koztatásában, álmaik megvalósításá-
ban. Ez utóbbi Kiemelt Tehetségpont-
ként különösen fontos számunkra.
Partnerként és szponzorként részt

vett a MetLife biztosító is, és a pro-
gram lebonyolításában a két szervezet
önkéntesei. Bízunk benne, hogy egy
hosszútávon is ható együttmûködés
vette kezdetét ezzel a programmal.

ANDRÁS-NAPI BÁL

Évek óta nem sikerült megvalósítani
korcsolyázási lehetôséget az iskolában,
mivel nem voltak igazán hideg telek az
utóbbi években. De idén, látván az idô-
járás elôrejelzést gondolt egyet az isko-
la és fôleg annak gondnoka. Fageren-
dákat kapott az önkormányzattól, a
Nebuló Alapítvány fóliát vásárolt, jöt-
tek a tûzoltók, jöttek a fagyos éjszakák,
és egy álom valósult meg kicsik és na-
gyok örömére. Jelen pillanatban teljes
három hetet tölthettünk a pályán. A jé-
gen haladni képes gyerekek száma szé-
pen emelkedett idén, a már eddig is jól
korcsolyázók pedig kihasználhatták a
lehetôség minden pillanatát. Hatalmas
köszönet Mester Albertnek (Berci
bácsinak) és az esti karbantartást segí-
tôszülôknek. 
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PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ 7

Óvodánkban már harmadik alkalommal került megren-
dezésre a gyermekek körében nagy népszerûségnek
örvendô nemzetiségi hét. A karácsonyi ünnepkörre való
készülés és a farsangi mulatság közötti idôszakot a nem-
zetiségi hagyományok megismerésének szenteltük. 
Beszélgettünk a svábok betelepítésérôl. A gyerekek

nagy érdeklôdéssel nézegették a térképet, melyen megmu-
tattuk neki, honnan jöttek a svábok annak idején, valamint
berajzoltuk a Duna vonalát is. Figyelmesen hallgatták a
betelepítéshez használt kis hajó leírását, nézegették az
,,ulmer Schachtel" papír makettjét, melyet az óvo-

dapedagógusok készítettek
el. Nagy örömmel fogad-
ták a nemzetiségi hagyo-
mányok, öltözködés témá-
jához kapcsolódó színezô-
ket is.
A sváb mesterségek kö-

zül idén a gyertyakészítést
elevenítettük fel. Minden
gyerek kapott egy fehér
gyertyát, amit színes viasz
csíkokkal díszített. 

Nagy lelkesedéssel fogadták óvodásaink a nemzetiségi
ruhát viselô babák készítését. A gyerekek maguk kötöz-
ték, festették, válogatták a ruhadarabokat. Készültek férfi
és nôi viseletetes babák ünnepi és hétköznapi, kékfestôs
öltözetben egyaránt. 
Festettünk életnagyságú sváb ünnepi ruhás asszonyt és

férfit is, melyek az óvoda folyosóját díszítik. A csoport-
szobákba kitettünk néhány régi fényképet.
Ismerkedtünk a német nemzetiségi konyhával is,

melynek fontos eleme volt a sváb kifli sütés. A gyere-
kekkel dagasztottuk, nyújtottuk, formáztuk a tésztát, tek-
ertük fel a kifliket.
A sváb ház jellegze-

tességeivel egy papír-
maketten és egy sváb
udvart és házat ábrázoló
színezôn keresztül is-
merkedtünk, valamint a
faluban sétáltunk, ahol
megnéztünk néhány
sváb portát. A hét ki-
emelkedô eseménye volt
a pilisborosjenôi német

Német nemzetiségi napok a Pilisborosjenô
Mesevölgy Óvodában

(Folytatás a köv. oldalon)
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8 PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ

nemzetiségi tájház megtekintése, ahol Perlinger Györgyi
mesélt óvodásainknak a svábok életérôl, szokásairól, élet-
körülményeirôl. A tájházban a gyerekek meghallgatták
Györgyi néni és Eszter néni (óvodavezetô) közös elô-
adásában a német nemzetiségi himnuszt, valamint még
egy nemzetiségi dalt.
A gyerekek nagy örömmel fogadták a nemzetiségi ru-

hás bábokkal elôadott sváb népmesét. Nagy élményt je-
lentett továbbá egy helyi nemzetiségi játék, a ,,Schnurro-
zás" is, amit azóta is szívesen játszanak. Eszter nénitôl két
nagyon kedves sváb táncot tanulhatott minden csoport.
A német nemzetiségi hét óvodánkban idén is nagyon jól

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

Schieszl Mónika nemzetiségi óvodapedagógus

Óvodai beharangozó
A gyerekek nagy örömére újra itt a

farsangi idôszak, az idén is megren-
dezésre kerül farsangi bálunk. 
A csoportokban megtartott farsan-

golás után, február 17-én, 16:30-tól
18:30-ig, a mûvelôdési házban lehet
majd mulatni. Az óvodások mûsora
után lesz jelmezbemutató, kézmûves
tevékenységek és a budakalászi Kis-
kalász Együttes ad majd koncertet a
gyerekeknek. Büfé is lesz, melyhez
várjuk a szülôi felajánlásokat. Az arc-
festés és a fotózás sem maradhat el,
melyet a Mosolybirodalom Alapítvány
biztosít számunkra.
Az óvoda alapítványát támogató

jegyek megvásárlásával lehet majd
segíteni. 

(Folytatás az elôzô. oldalról)
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I. forduló állása:

ÉSZ ÉS A HÁROM MÛVÉSZ: 85 MÉRFÖLD

VADKUTYÁK: 84 MÉRFÖLD

SZUPER OLVASÓK: 84 MÉRFÖLD

ÚTVESZTÔ:  75 MÉRFÖLD

HÔSÖK: 70 MÉRFÖLD

A 7 mérföldes csizmában heted 7 határon át Országos
Mesevetélkedôt a 3. és 4 osztályos diákok között hirdetjük 4
fôs csapatok nevezhetnek a játékra, mely 5 hónapon át fut.
Az országos döntômájusban lesz. Minden alkalomra újabb s
újabb meséket kell elolvasni s a mesék alapján játékos felada-
tok során folyik a vetélkedés.  

7 mérföldes csizmában
heted7 határon át Országos

Mesevetélkedô 2016

Képek a tavalyi
Falukarácsonyról
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10 PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ

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

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK
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)

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondok köszönetet
mindazoknak, akik drága férjem

Pálinkó János
temetési szertartásán részt vettek,
sírjára virágot, koszorút  helyeztek,
együttérzésükkel gyászomban támo-
gattak és fájdalmamban osztoztak.

Pálinkóné  Schmidt Mária
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ArCo-Mag ArCo-Mag 
Kft.Kft.

Pilisborosjenô, 
Ilo na u. 7.

Tel.: 06-70-670- 0075

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

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

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

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

Ál lat or vo si és 
ho me o pá ti ás ren de lô
Ha tó sá gi fel ada tok ra jo go sult 

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

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

(ren de lé si idô ben)

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

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

ku tya koz me ti ka

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

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

06-30-964-2160

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

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

Esküvôk és egyéb rendezvények
dekorálása,virágkötészet, fotózás,

videókészítés

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

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

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

Te l. be je lent ke zés: 0620 322 6776
dr. Csányi Már ta

KEVÉLY GÁZ BT.
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI 
BETÉTI TÁRSASÁG

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

– Zsitnyányi Attila magántervezô –
Központi fûtôberendezés, 

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

beszerzése és ügyintézése. 
Anyagkivonatok és költségvetések

készítése.

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelô mester

Telefon: 06-30-222-3583

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

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

INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS
www.kockakutya.hu, 

FACEBOOK: 
Kockakutya Állatorvosi Rendelô

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz.

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

konténer-rendelés, Gépi 
földmunka, hulladékátvétel, 
termôföld kiszállítással.

T R U N K
Elérhetôségek:

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

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

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

kivitelezését:
06-26-336-260

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

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

Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.
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PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

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

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

Építés-felújítás
– generál kivitelezés
Vállaljuk lakások, házak 

teljes felújítását!
(Gipszkarton, festés,

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

Kerítések, támfalak
készítését!

A hirdetés felmutatása
esetén 10% kedvezmény!

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

pfeifferbaubt@gmail.com

Egyedi, különleges kerti pavilon

ÓbudánTúl Ingatlaniroda
Pilisborosjenôi ingatlanok irodája

www.pilisborosjenoi.hu 

SZALAI PÉTER
építészmérnök, ingatlanközvetítô ügyvezetô, irodavezetô

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

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

Acz é l  Fe renc
(Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

februar2:februar.qxd  2017.02.09.  9:33  Page 12
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HÚSVÉT, AMIKOR FÖLZENG A VILÁG
Húsvétra való készületünkkor nagyon érezzük annak

örömét is, hogy részesei lehetünk a tavaszi ébredésnek.
Egyre világosabbak a nappalok, egyre melegebb az idô, a
növények, állatok is felébrednek téli álmukból. Egyre több
madárcsicsergést hallunk, egyre zöldebb, színesebb és
illatosabb a növényvilág körülöttünk. Mindez lelkünknek is
jót tesz, hiszen vidámabbnak, frissebbnek és lelkesebbnek
érezzük magunkat. Bár meg is tanultuk, tudjuk ez az élet
rendje, évrôl-évre átéljük, és mégis izgatottan várjuk. 

Nálam sokkal szebben fogalmazza ezt meg Pilinszky
János: Harmadnapon címû versében:
„És felzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek.
És szél támad. És fölzeng a világ.”

A nagyböjti idôben ez sarkall minket a bensônkben való
megújulásra is. Akár hívôk vagyunk, akár nem, „téli
álmunkból” felébredve feltesszük magunknak a kérdést,
mit kellene változtatnunk életünkön, miként tudunk
megújulni és erôre kapni. Sôt, még rossz tulajdonságainkat,
hibáinkat, bûneinket is szeretnénk kijavítani, mert érezzük,
hogy ez így nem mehet tovább, lépnünk kell a megújulás
felé, – ha használhatom ezt a kifejezést –, a feltámadás felé.

Tudjuk jól, hogy húsvétkor Jézus Krisztus feltámadását
ünnepeljük. Miért is örömünnep ez számunkra? Bizony
nem másról van szó, minthogy Krisztus halálával megvál-
totta a világot, azóta még a halál szomorúsága és fájdalma
sem taszít minket reménytelenségbe, mert tudjuk, földi
életünk után nem hullunk a semmibe, vár ránk az örök élet.
Ezt bizonyítja számunkra az az érzés is, hogy hiába halt
meg egy hozzátartozónk, mégis érezzük, hogy szeret min-
ket, figyel ránk, kíséri életünk lépéseit. Megdöbbentô sok-
szor, hogy milyen közel tudjuk magunkat érezni elhunyt
szeret teinkhez. Mindez nem lenne, ha Krisztus nem vált
meg minket, és nem teszi helyre azt, amit mi emberek
elrontottunk. Fellázadtunk ellene, és ezzel távol kerültünk
Tôle. Olyan ez, mintha a téli álomból nem tudnánk soha
felébredni, csak a sötét, és a fáradtság lenne rajtunk, ben-
nünk. De, ahogyan minden évben eljön a tavasz, ahogyan
minden megújul körülöttünk, úgy mi magunk is meg
tudunk újulni, és ez bizonyítja számunkra megkérdô-
jelezhetetlenül, hogy Krisz tus feltámadása valóság, nem
mese, vagy tévedés. Hiá ba valóság lenne a halála, ha nem
támadt volna fel, mert így válik teljessé a megváltói mûve. 

Miként folytatódik Pilinszky verse?
„Mert megölhették hitvány zsoldosok,
És megszûnhetett dobogni szíve-
Harmadnapra legyôzte a halált.
Et resurrexit tertia die.”

Igen, ez adja vissza nekünk a reményt minden évben,
ezért várjuk évrôl évre Húsvét ünnepét. Mindannyiunk
szívébe elültette Isten a feltámadás vágyát, a megújulás
óhaját. Ne utasítsuk el magunktól ezt az érzést, hanem

engedjünk Isten meghívásának, megújító felhívásának. Le -
gyôzhetjük magunkban az Istentôl való távolságtartás,
szomorúság, és a sötétség lelki halálba vezetô homályát,
hiszen Krisztus feltámadása igazi fényt, igazi megújulást,
valós reményt hoz minden ember számára.

Mi az idei Húsvét üzenete? Kedves Testvérem, merj
megújulni, merj javulni, legfôképpen, merj feltámadni!
Olyan sokszor kérdezgetjük magunktól és egymástól, hogy
mi, és miért zajlik így minden körülöttünk? Miket kellett,
és miket kell még átélnünk? Ezekre a kérdésekre nem
tudom a választ. Azt viszont igen, hogy mindennek meg van
az oka, értelme és célja. Ha nem tudunk lélekben megújul-
ni, megtérni és hívôvé válni, akkor csak a vaksötét felé ván-
dorolunk, nem lesz rend a világunkban, és továbbra is csak
válaszokat keresünk.

Ilyen értelemben kívánok minden kedves testvéremnek
örömteli, boldog húsvéti ünnepeket, és egyúttal meghívom,
hogy ünnepeljük közösen most is, és az év mindennapján a
feltámadt Krisztust!

Húsvéti Szent Háromnap liturgiái: 
Üröm: Nagycsütörtökön: 19 óra; Nagypénteken: 19 óra;
Nagyszombaton: 20 óra Húsvétvasárnap: 9 óra 
Pilisborosjenô: Nagycsütörtökön: 17 óra; Nagypénteken: 17 óra; 
Nagyszombaton: 17 óra; Húsvétvasárnap: 10:30 

ELÉRHETÔSÉGEK: 2096. Üröm, Fô utca 47. 
Tel.: (+36) 26/950-879; 
http://szentgyorgyplebania.wix.com/plebania
IRODA SZOLGÁLATI IDÔ: Hétfô, és Péntek 16–18 óra;
Szerda 9–12 és 13–16 óra
TEMPLOMUNK FELÚJÍTÁSÁRA SZÁNT ADOMÁNYA-
IKAT hálás köszönettel vesszük az Ürömi Takarékszövet-
kezet erre szolgáló külön számláján: 65700093-50090604

Wilheim Péter
plébániai kormányzó

Pilisborosjenôi

Hírmondó
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Tisztelt Pilisborosjenôi Polgárok!

Pilisborosjenô Község 
Önkormányzatának Képviselô-testülete
2017. május 5-én, pénteken 17 órakor

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

LAKOSSÁGI FÓRUMOT
tart.

A Külsô Bécsi úti településrész lakosainak.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Pilisborosjenô, 2017. március 24.

Küller János
polgármester

Tisztelt Pilisborosjenôi Polgárok!

Pilisborosjenô Község 
Önkormányzatának Képviselô-testülete
2017. április 28-án, pénteken 17 órakor

a Reichel József Mûvelôdési Házban
(Pilisborosjenô, Fô út 16.)

KÖZMEGHALLGATÁST
tart.

Minden érdeklôdô pilisborosjenôi lakost
szeretettel várunk!

Pilisborosjenô, 2017. március 22.

Küller János
polgármester

Elkészült az Erdô utca útépítése.
Az utat, mint képünkön is látható,
térkôvel burkolták le, szegélyezve,
egészen a Kôfaragó utcáig. A lakók
jeleztek néhány kisebb javítandó
(elsôsorban vízelvezetési) hibát. Eze -
ket hamarosan kijavítják. Fel jebb
nem volt szükség a burkolat cse -
réjére. Továbbra is a meglévô aszfalt
úton közlekedhetnek az ott la kók.
Folyik a Rózsa utca burkolása. A
lakók néhány hét múlva felléle -
gezhetnek, ekkorra ugyanis befe-
jezôdhet a hónapok óta tartó munka.
Sajnos a nagy téli hideg, a havas-jeges

idôjárás hátráltatta a munkálatok
elvégzését, ezért az utcában lakók
„végtelen történetként” élik meg az
útépítést. A murvás utcában élô pilis-
borosjenôi-bécsi úti tele pülésrész
lakók – elmondásuk sze rint – ugyan -
akkor  szívesen részesei lenné nek egy
ilyen „végtelen tör ténetnek”. Az
önkormányzat azon van, hogy Pi -
lisborosjenôn folytatódjon az útépí -
tési program. Hama rosan újabb utcák
felújítása, burko lása kezdôdhet meg.

Windisch László
Fôszerkesztô

Útépítési hírek Pilisvörösvári
Okmányiroda
Kormányzati hivatal,

Pilisvörösvár, Magyarország

Cím:
2085 Pilisvörösvár, Fő u. 66.

Nyitvatartás: 
hétfő 7:00–17:00
kedd 8:00–18:00
szerda 8:00–20:00
csütörtök 8:00–18:00
péntek 8:00–16:00
szombat Zárva
vasárnap Zárva

Telefonszám: (26) 530 681

Bővebb információ:

http://pilisvorosvar.hu/
bejegyzesek/vorosvari/

jarasi-hivatal/
a-jarasi-hivatal-

ugyfelfogadasi-rendje-2/
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KÖRNYEZETVÉDELMI-KIRÁNDULÓ
TÁBOR

Június 19–23-ig, 9–16-ig (tervezet)

19. hétfô: Ezüst-hegy 
20. kedd: Nagy-kevély
21. szerda: Csobánka – Macska-barlang 
22. csütörtök: Háziréti-tó 
23. péntek: Köves-bérci erdô 
Minden nap 9-kor indulunk a Mûvelôdési ház 
elôl s ide érkezünk vissza!

Részvételi feltételek:
6–16 éves kor, megfelelô kondíció

Étkezés: Otthonról hozott hideg élelem, ivóvíz
A tábor díja: 6000 Ft/fô/hét

(1500 Ft/nap/fô, ha csak egy-egy nap jönnél)
Jelentkezni május 15-ig lehet, 50%-os elôleg

befizetésével.

NYÁRI MESE TÁBOR SOK JÁTÉKKAL
Július 17–21 és július 24–28, 9–16-ig

Egy kis kreativitás, pár jó barát, és néhány óra szük-
séges csak ahhoz, hogy kedves, egyszerû 

dolgokat készíts!
MESE HALLGATÁS és sok-sok játék!

A gyermekekkel a nap folyamán Bereczki Melinda
és Bognár Viktória óvónôk s Bereczkiné

Szendrey Éva néptánc és népi kismesterség oktató
foglalkozik.

Minden nap 2–2 órás kézmûves foglalkozás a 
kisteremben. Nagyteremben népi játékok, dalok,

mondókák és szabadfoglalkozások. 
Ebéd után mesehallgatás, kis csendes pihenô!

Részvételi feltételek: 3–7 éves kor
Étkezés: a vendéglôben
Maximális létszám: 30 fô

A tábor díja: 16 000 Ft/fô/hét 
(testvéreknek kedvezmény!)
Jelentkezés: a könyvtárban

Részletes felvilágosítás: a könyvtárban vagy a
következô elérhetôségeken: 

06-30-596-7573; pbjmuvhaz@gmail.com;
szendreyeva@gmail.com  

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

KÉZMÛVES TÁBOR
Június 26–30-ig, 9–16-ig

A pilisborosjenôi Mûvelôdési házban.

26. hétfô: kosárfonás, csomózás
27. kedd: gyöngyfûzés, gyöngyszövés
28. szerda: batikolás, üvegfestés
29. csütörtök: tûzzománc
30. péntek: nemezelés

Részvételi feltételek: 5–12 éves kor
Étkezés: Vendéglôben

Maximális létszám: 30 fô
A tábor díja: 16 000 Ft/fô/hét

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

Májusi előzetes!
Május 6-án szombaton, 14 órától

Borfesztivál
lesz a Reichel József Művelődési Házban!

Részletek a nagyplakátokon!
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Tisztelet Hôseinknek!
Az 1948. március 15-i eseményekre, hôseinkre emlékeztünk

A Z  I S KO L A  H Í R E I

2017. március 14-én 17 órakor a
Mûvelôdési Ház emlékfalánál tartották
meg az 1948-as szabadságharcra em lé -
kezô ünnepséget falunkban, Pilisbo -
rosjenôn.

A megemlékezést Bereczkiné Szend -
rey Éva a Mûvelôdési Ház igazgatója
nyi totta meg, ezután a Kevélyhegyi Dal -
kör énekelt 48-as dalokat, majd a ko -
szorúzás következett. A helyi társadal-
mi szervezetek, egyesületek, klubok és
az önkormányzat képviselôi helyezték
el a megemlékezés virágait.

A megemlékezés az ünneplôkkel tel-
jesen megtelt nagyteremben folytató-
dott, ahol a Himnusz eléneklése után
Küller János polgármester mondta el
ünnepi beszédét, majd az Iskola tanu -
lóinak elôadása következett. A színházi
színvonalú darabot a 4.a és b osztá-
lyosok adták elô. Osztályfônökök: Já -
vor né Ilyés Boglárka és Fodor Alice. Az
ötletgazda Jávor Csaba volt.

Közremûködtek. az iskola kórusa,
Berki Boglárka tanuló hegedûn, Balina
Gyula, Gruber Tamás, Horváth Miklós,
Schneider Zsuzsanna, Szilágyi Ágota
zenetanárok. 

A közönség nagy tapssal köszönte
meg a gyerekek és a felkészítô tanárok
munkáját.

Windisch László
Fôszerkesztô

Kazinczy verseny

Arany minôsítést értek el:
Simon Demény Luca 4.a
Medvecki Panna 4.a
Szabó Petra 4.a
Flámis Márton 4.b
Barsi Olivér Bendegúz 3.b
Vizdák Nóra 3.a

Ezüst minôsítést értek el:
Seres Verita 4.b
Tamási Réka 4.b
Mogyoró Márk 4.b
Halász Lilla 4.b
Kiss Nóra Dorottya 4.b
Köhnken- Máté Luca 4.a
Susán Rebeka 3.a
Mészáros Mátyás 3.a

Gratullunk!

Sítábor

Ez volt iskolánk negyedik sítábora. Nagy
örömünkre táborunk egyre népszerûbb. Idén
65-en vágtunk neki a már jól ismert Gross -
veitsch-i sípályáknak. Voltak, akik csa ládosan
csatlakoztak, sok gyermek pedig inkább
otthon hagyta szüleit és élvezte a szabadságot,

önállóságot. A legkisebb síelônk hároméves
volt, a legidôsebb pedig hetvenkettô. Király
Kata néni síoktatásának hála a haladók még
haladóbbakká, a kezdôk pedig haladókká vál-
tak. Orbán Gábor nagyszerû snowboard ok -
tatónk munkájának köszönhetôen gyerme ke -
ink egyre ügyesebben boardoznak. Igazi
öröm látni, ahogy a néhány éve még teljesen
kezdô gyerekeink ugratnak az ugratókon,
cikáznak a fenyôfák között síléccel és snow-
boarddal egyaránt. Idén sem maradhatott ki a
programból a vízi-csúszdázás, felnôtteknek
pedig a szaunázás. Esténként sokat társasoz-
tunk, miután pedig lefeküdtek a gyerekek,
nekünk felnôtteknek is volt alkalmunk is mer -
kedni, beszélgetni, Dömötörfy apuka frene -
tikus gitárkíséretére énekelni.

Egy baj volt a sítáborral: az, hogy vége lett
– mondták a gyerekek.

Külön szeretnénk megköszönni Dr.
György Péter és Buzás István apukák ön kén -
tes munkáját a szervezés lebonyo lításában.

Kistérségi német
versmondó verseny

Március 2-án rendezték Pilisszentivánon a
né met vers-és prózamondó verseny kistérségi

for dulóját. Iskolánkat öten képviselték: Ju -
hász Klára 2. o., Varga Hajnalka 3. b, Kiss Nó -
ra 4. a, Hollauer Réka 5.a és Horváth Zsom -
bor 6. o. Tanulóink szépen szerepeltek. A
meg yei versenyre Juhász Klára jutott tovább.
Eredményéhez szívbôl gratulálunk!

Kodály verseny

Március 3–4-én került megrendezésre a
Re gionális Kodály Zoltán Zongoraverseny,
melynek a Budapesti Hubay Jenô Zeneiskola
adott otthont. Úgy gondoltuk, hogy ideje
megmutatni egy rangosabb rendezvényen,
hogy mennyi tehetséges gyermek jár intéz -
ményünkbe.

Goór Dániel, Selmeczi Márta és Varga
Emese képviselte iskolánkat. Végigkövetve a
2 nap eseményeit és a több, mint száz diák
produkcióját, bátran kijelenthetjük: Büszkék
lehetünk növendékeinkre! Mindhárman szé -
pen szerepeltek.

A zsûri egyetemi tanárokból állt össze, akik
dicsérô szavakkal illették gyermekeinket.

Varga Emesét dicsérô oklevéllel is jutal-
mazták kiemelkedô produkciójáért!

Szívbôl gratulálunk nekik! További sik-
ereket kívánunk!

(folytatás a következô oldalon)



Felsôs farsang

Poirot, Harry Potter és varázslótársai, a
Karib tenger kalózai, Leia hercegnô, özvegy
Baradlayné, Mickey és Minnie, Ariel a kis
hableány és sokan mások… 

El tudnak képzelni olyan helyzetet, amely-
ben a neves filmszereplôk mind egyszerre
bukkannak fel?

Jól sejtik, ez nem történhet meg a mozi -
 vá sz non, de ami ott lehetetlen, az is megvaló-
sulhat az általános iskola aulájában!

Az idei felsôs farsangi mulatság témája
ugyanis a film volt, így mindenki vígan bújha-
tott egy estére kedvenc hôse bôrébe. A tanári
karból hamar összeállt a stáb: rendezô, vágó,
csapó segítette az est gördülékeny lebo -
nyolítását. 

A vetélkedôk, sorversenyek, mulatságos
kvízek sorát izgalmas tombola zárta, így ezút-
tal sem maradt el a „film” végérôl a happy
end!

DSD nyelvvizzsga németbôl

Március 9-én  kilenc 8. osztályos tanuló vett
részt az írásbeli vizsgán. A vizsga három
részbôl állt: olvasott szöveg értése, hallás
utáni szövegértés és levélírás egy megadott
témáról.

Két tanuló véleménye
„Az írásbeli vizsga nehezebb volt, mint amire

számítottam, de remélem, meglesz a B1 szint.
Hosszú volt ez a három óra. ”

A. A. 

„Engem nagyon érdekelnek a nyelvek, így
amint megtudtam, hogy lehet vizsgázni, azon-
nal jelentkeztem. Az írásbeli feladatok meg -
lepôen egyszerûek voltak, de a hossza kissé
fárasztóvá tette. Remélem, mindenkinek sike -
rül a vizsga.”

K. V.

Gergelyt jártunk

Az idei évben Gergely napját 2017. márc.
13-án, hétfôn ünnepeltük meg az iskolában,
meghívva az óvodásokat erre a rendez vé ny -
re, mely már hagyománnyá nôtte ki ma gát.
Ez egy kis iskola- és hangszerízlelô az aprók
számára. A déle lôtt folyamán a népszokást
elevenítették fel az óvodásoknak az iskola
tanulói, ezt követte egy hangszeres be -
mutató a zeneiskolásoktól, ahol egy óvo dás
növen dék is szerepelt a többi iskolással
együtt. Hallhattak és láthattak a gyerekek
vonós-fúvós és billentyûs hangszert meg szó -
lalni. Egy igazi zenei kérdezz-felelek leng te
be az aula falait. A hangszeres bemutatót
köv e tôen közös énekléssel pró báltuk a ta -
vaszt elôcsalogatni, ritmus, gitár és zongo-
rakísérettel együtt. A délelôtt végét pedig
egy friss, üdítô kis táncház zárta a torna -
szobában, ahol jól megtáncoltattuk az ap ró -
népet. 

Reméljük, mindannyian jól érezték ma -
gukat, lelkesen fognak szept. 1-jén iskolába
jönni és minél többen kedvet kapnak a hang -
szertanulásra is.

Várjuk mindannyijukat nagy-nagy szere -
tettel!

Matuz Gergely koncertje

Különleges koncertnek adott otthont
Zeneiskolánk március 8-án. Matuz Gergely
mûvésztanárunk egy Händel esttel lepett
meg minket Nônap alkalmából. Rég e l -
feledett Händel operákból hallhattunk
csodálatos ária-részleteket. A tanár úr
nagyszerûen beszélt a szerzôrôl és a mûvek
történetérôl, keletkezésérôl. Igazi kis mati -
né koncert volt. Zongorán Szakács István,
csellón Vas Katalin játszott. A nagyszámú
és lelkes közönség reméli, hogy lesz foly-
tatás.  

Rajzverseny

Az idei rajzverseny témája a barátság volt.
A 46 fôs mezôny fôként alsó tagozatos tanu -
lókból állt, de örömünkre bátrabb felsôs
diákok is csatlakoztak. 

Kiemelten az arany minôsítésben részesült
diákok nevét említenénk meg, egyúttal gra -
tulálunk minden lelkes, kedves résztvevônek!

Az összesített vélemények alapján arany
minôsítést kaptak:

Barabás Kitti 1.a
Király Márton 2.o
Pavluska Lôrinc 2.o.
Medvecki Panna 4.a
Csörgô Réka 5.a
Keresztes Réka 6.o.
Vad Réka 7.o.
és Papp Viktória 7. osztályos tanuló. 

Matematika verseny

Iskolánkból az idén is sokan megmérették
magukat, illetve matematika tudásukat a
Zrínyi Ilona Megyei Matematika Verse -
nyen.

Akiknek külön is gratulálhatunk: Oszt -
rovics Zsombor, 3.b osztályos tanuló a
közel 600 indulóból 9. helyezést és Papp
Viktória, 7. osztályos tanuló a közel 300
indulóból 14. helyezést ért el a megyei for-
dulóban az Észak-Pest Megyei körzetben.
Tanáraik Antonovits Márta és Kupa
Kinga. 
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TAVASZ AZ ÓVODÁBAN
A Medve-napot február 2-án tartjuk. Már évek óta ren-

dezünk plüssmackó kiállítást minden csoportban. Képek
segítségével ismerkedünk a különbözô medvefajtákkal, só-
liszt gyurmából medve tappancsot készítettünk. Az idén
borongós idô volt, nem sütött ki a nap, így bízunk benne,
hogy a medve nem ijedvén meg az árnyékától, kibújik a bar-
langjából, és hamar megjön a tavasz.

A tél utolsó hónapja a hagyományok szerint a mulatságok,
bálozás idôszaka. Ekkor megijesztjük és elüldözzük
jelmezeinkkel a telet, és a tavasz közeledtét ünnepeljük. A
gyerekek mindig nagyon élvezik ezt- már hetekkel korábban
azon tanakodtak, ki minek fog beöltözni.

A farsangot a csoportok külön-külön is megünnepelték.
Ezen a délelôttön a gyerekekkel sok izgalmas és vicces játékot
ját szottunk: volt seprûtánc, székfoglaló, tejszínhabnyaló-szörp i -
vó-vaníliáskarikaevô verseny, célbadobás, ping-pong labda sé tál -
tatás, és természetesen a jelmezbemutató sem maradhatott el.

A Mûvelôdési Házban is megszervezésre került az óvoda
farsangi bálja. Az óvodások mûsora, jelmezbemutató és
kézmûves tevékenységek mellett, az idén a Kiskalász
együttes szórakoztatta koncertjével a közönséget. A büfében
sok finomság várta a vendégeket.

Így üldözték el az óvodások nagy dínom-dánommal a
telet, és üdvözölték a tavaszt.

A tavasz elsô jeleit együtt figyeltük meg a gyerekekkel:
hóvirágokat keresgéltünk, élveztük az elsô tavaszi napsu ga -
rakat.

Márciusban, az óvodában is megemlékezünk nemzeti
ünnepünkrôl. Az 1848-as forradalom eseményeit gye rek nyel -
ven meséljük el a csoportban. Ezzel erôsítve a gyerekekben
nemzeti hovatartozásukat, hazaszeretetüket. Az ünnepre
márciusi ifjakká váltunk: a fiúk csákóban, karddal és
kokárdával vonultak fel, a lányok pedig pártával a fejükön,
kokárdával a kezükben kísérték ôket, ezalatt énekelve a
Menetel az ezredet…

Március 22-én a víz tiszteletére az óvodában kék pólóba
öltöztünk. Vizes terepasztalon figyeltük meg a víz tulajdon-
ságait, kísérleteztünk különbözô tárgyakkal a vízen (köny -
nyû–lemerül, nehéz–lesüllyed). Vízfesték és néhány üveg-
golyó segítségével vízszerû-mûvészi képeket készítettünk.

Április 22-én szombaton, az óvodával ismerkedni
vágyókat várjuk majd szeretettel nyílt napunkon. Április
24–25-én pedig beiratkozás lesz az óvodába.

Petkovicné Wágner Anikó, Bognár Judit 
óvodapedagógusok

Óvodai hírek

A nyuszi érkezését április 12-én várjuk az óvodába,
reméljük, verőfényes szép délelőttön érkezik meg. Így
a gyermekek a kertben találhatják meg a fészkekbe
rejtett apróságokon kívül a fűbe elpottyantott hímes
tojásokat.

A húsvétvárás jegyében süti vásárt tartunk az
előterekben, ahová várjuk a szülők által készített
ízletes finomságokat, kézműves termékeket. Ter mé -
szetesen, mint már hagyomány, ezt a gyermekek
fogják árusítani.

Április 21-én, a Föld Napján kirándulni mennek
óvodásaink, csoportonként eltérő helyszínekre.

Az Anyák-napi ünnepségek, május 2-a és 4-e
között kerülnek megrendezésre. A pontos időpontról a
csoportszobák előtti faliújságokról, és a meghívókból
tájékozódhatnak. Szeretettel várjuk az édesanyákat,
nagymamákat.

Az ötödik Mesevölgy Családi Napot idén május 6-
án, szombaton 9 és 13 óra között tartjuk, melyre min-
den érdeklődőt szeretettel várunk. Tombolatárgyakat
szíveskedjenek már most gyűjteni, melyeket április
közepétől az óvodapedagógusoknak tudnak átadni.

Május 26-án pénteken délután ballagnak óvodá-
saink, ez a programunk a művelődési házban kerül
megrendezésre.

A régi épületben a tulipánok elnyílása után
szeretnénk – a tavalyihoz hasonlóan – virágokat ültet-
ni a kiskertbe. Ehhez kérjük szépen majd az Önök
segítségét. 

Az új épület kiskertjébe már most is szívesen
fogadunk palántákat, mely a bejárat melletti két oldalt
díszíti.

Következő hónapok rendezvényei
Nyílt nap és beiratkozás 

a Pilisborosjenô Mesevölgy
Óvodában

Immár ötödik éve, idén is várjuk leendô óvodá-
sainkat és szüleiket április 22-én, szombaton
délelôtt 9 és 12 óra között megrendezésre
kerülô nyílt napunkra. A szülôkkel közös bar -
ká csolás közben lehetôségük nyílik arra, hogy
mindkét épületben, mind az 5 csoportban meg -
is merkedjenek az óvodapedagógusokkal. (Fô u.
41, Mindszenty József u. 1–3)

Kérjük, hogy váltócipôrôl gondoskodjanak
maguknak és gyermekeiknek is.

A képviselô-testületi döntés függvényében a
beiratkozás várhatóan április 26-án (szerda)
és 27-én (csütörtökön) lesz 7 és 14 óra között.
Szükséges iratok: a gyermek születési anya -
könyvi kivonata, TAJ kártyája, lakcím kártyá-
ja, vagy a bejelentkezést igazoló dokumen-
tum. (Minden irat azonnal visszaadásra is
kerül, így nem szükséges fénymásolatot ké szí -
teni azok ról).
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Az Óvodai hírek folytatása a 9. oldalon



Kedves és Tisztelt Falubeliek! 

Feszültségekkel teli napokat élünk, élek magam is. Az
elmúlt napokban megfogalmazódott számos bírálat a falu
mostani vezetésével és személyemmel szemben. Ilyen konf -
liktusok elô-elôfordulnak. Most alkalmat teremtenek arra,
hogy néhány gondolatot ezzel kapcsolatban megosszak
Önökkel. Egy családon belüli vita lehet végezetes, de lehet
építô is, ami után a család tagjai megkönnyebbülve és a más-
napra sokkal jobb érzésekkel ébrednek. Hiszek benne, hogy
mi, megközelítôleg 3700-an egy kiterjedt család vagyunk ôsi
maggal, „beházasodókkal”, hasonló célokkal. Senki jóakara-
ta nem kérdôjelezôdhet meg, ugyanakkor közösségünk közös
jövôje szempontjából néhány kérdést tisztázni szeretnék. E
tisztázásban segítségemre siettek a bírálatok. A beléjük fek-
tetett gondolkodást ezúton is köszönöm. 

Mindenek elôtt azonban el kell dönteni, hogy most valóban
azt szeretnénk, ha különféle érdekek által feltüzelt csoportok
egymás hajába kapaszkodnak, s így közösen húzzuk le
magunkat a sárba, vagy kitöröljük a szemünkbôl a düh vörös
karikáit és felnôtt módon nekilátunk közösen a mindannyi-
unk által szeretett Pilisborosjenô jövôképét megalkotni? Ha
nem a lehúzó és destruktív tendenciákat akarjuk erôsíteni,
akkor ezúton nyilvánosan is kezdeményezem, lássunk neki a
Pilisborosjenô 2050 jövôkép közös megalkotásának. 

Képesnek érzem magam rá, hogy a személyemet ért igaz-
talan és oktalanul indulatos támadásokon túltegyem magam
és bárkivel leüljek átbeszélni a közös teendôket, azokat a
feladatokat, amelyeket a többi képviselôvel együtt tudunk
képviselni, s amelyeket a lakosság, a civilek eltudnak fogadni
a falu életének mindennapjaiban. Ez, még ha emberként
akár nehézséget is jelentene, polgármesterként köte-
lességem, hiszen a falu közösségét szolgálom. 

Világos helyzetképet kell alkotni. Kiindulási pont a jelen-
legi hatályos H.É.SZ. mely a 2002-es alapdokumentumhoz
képest is már jelentôs változásokat tartalmaz. Lehet fantaz-
magóriákkal, "ígyakaromokkal" elôhozakodni, de a fizikai,
közigazgatási, jogi és gazdasági realitást figyelmen kívül hag-
yni, lesöpörni felelôtlenség.  Aki ezt nem látja és nem érzéke-
li az a duzzogáshoz és a sértettség szerepéhez ragaszkodik és
valójában nem a megoldás érdekli. Ezért azt szeretném kérni
a legkülönfélébb bírálatokat megfogalmazó falubeliektôl,
hogy kritikai szempontjaikat és jövôkép elképzeléseiket, nyil-
vánvaló érdekszempontjaikat hozzák be a közösbe, váljanak
maguk is a  jövôkép aktív alakítójává. 

A Pilisborosjenô 2050 olyan jövôkép, amely istenigazából
nem is nekünk, a jövôkép megalkotóinak készül, hanem azon
tízen-húszon éves fiatalok számára akik ezt a falut választják
lakóhelyüknek. Nagy valószínûséggel ugyanazon értékek men-
tén amelyek miatt mi, jelenlegi lakosok is ezt a falut választot-
tuk lakhelyül. Ezért ebbe a munkába – megfelelô és érvényes
módszertani eszközök alkalmazásával – ezt a korosztályt is be
kívánom vonni. Ez a falu 2050-ben – 33 év múlva – az ô falu-

juk lesz, addigra a most torzsalkodók többsége – velem együtt
– valószínûleg már régen temetônk fái alatt fog pihenni.  

A falu vezetését, köztük engem is bírálók között
Dömötörfy Zsolt így vélekedik.: „Alapvetô probléma, hogy
fordítva ülnek a lovon. Elôször kellett volna a lehetô
legszélesebb körben bevonni a lakosságot, felmérendô, hogy
mi, itt élôk mit szeretnénk, milyen elképzeléseink vannak. És
egy – akár hosszadalmas – egyeztetés után, a közösen kialakí-
tott településfejlesztési koncepció/stratégia képezheti az
alapját bármilyen tervezésnek vagy HÉSZ módosításnak. Az,
hogy a legvégén akarnak bevonni bennünket egy alapvetôen
elhibázott koncepció foltozgatásába...”. Hasonló gondo-
latmenet mentén pedig Selmeczi Pál folytatja lényegében a
korábbi gondolatot: ...A logikai sorrend felbomlása esetén
nem lehetséges társadalmi konszenzuson alapuló, a helyi tár-
sadalmi igényeket kielégítô és megfelelô legitimitással bíró
településrendezési eszközöket kialakítani.” 

Fontos meglátásnak tartom mindkét felvetést, de nem értek
velük egyet. Egy település soha nem kezdôdik és soha nincs
„készen”. Egy település léte organikus, az idôvel folyamatosan
változó élet, amelybe mindig lehet, és jelen pillanatban több
okból kell is változtatni. Lehetséges, hogy az alapkoncepció
elkészítésénél a most kritikai észrevételt megfogalmazók még
nem is voltak a településünk lakói. Az is elképzelhetô, hogy
mire ez a munka befejezôdik már máshol, más lakóhelyet
választanak maguknak. A múltban mindkét változatra volt
példa. Ettôl függetlenül hiszem, hogy a falu lakóinak külön-
bözô szempontjait figyelembe véve lehet egy sokak által elfo-
gadott jövôképet formálnunk akkor is, ha egy sor közigaz-
gatási elvárás, idôközben létrejött jogszabály, a kormány
részérôl a falu vezetésére rótt feladat látszólag véglegesít egyes
kérdéseket. Itt mi vagyunk itthon. Ez a mi falunk. Itt mi for-
málunk életet, jövôt, faluképet, gazdasági életet, hiszen ezeket
a feladatokat rajtunk kívül más nem fogja elvégezni. 

Átolvasva a 2097.hu oldal kritikai elemzéseit, melynek
elolvasását minden falubelinek szívbôl javaslok, két gondolat
fogalmazódott meg bennem. Mindenek elôtt az, hogy a bármi-
lyen indokkal feltámadt lokálpatrióta aktivitás hatalmas érték.
Itt nem ostoba emberek nyilvánulnak meg többségében,
hanem felkészült, differenciáltan gondolkozni tudó személyek,
akiknek a tudására ennek a falunak szüksége van. Szeretném
ezeket a kompetenciákat a jövô építésébe becsatornázni. 

A másik bennem föltámadó gondolat részletesebb és az
ottani állításokra kíván reagálni. Személyesen a számomra a
legerôteljesebb gondolatokat Révész Árpád, hajdani falu-
gondnok fogalmazta meg: „Az ideköltözésem után, a lelki
szemeim elôtt az osztrák, a német, a svájci faluk kulturált víz-
iója lebegett, a 20–30 év távlatában.” Bár Révész úr ezt a
gondolatát azzal zárja, hogy „Sajnos nem így lett.”, én azért
ezt a víziót, minôségi gondolkozást nem vetném el. 

A falu gazdasági és jogi ügyeinek napi folyamatos
koordinálása mellett mindig is szükségesnek és fontosnak
tartottam a település lehetôségeit adottságát kihasználva egy

Pilisborosjenô 2050
– közösségi jövôképalkotás –

Kedves Olvasók! 
Az alábbiakban Küller János polgármester írását közöljük, mely válasz  a pár hete

falunkban terjesztett szórólapon felvetett kérdésekre.
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olyan  jövôkép megfogalmazását mely értékeinket megôrzi
sôt magasabb nívóra emelvén biztosítja a település gazdasági
stabilitását. Azt azonban tudomásul kell venni, hogy minden,
amin változtatunk az változtatja a régit. A 30–40 évvel ezelôt-
ti település arculata lényegesen különbözött a mostanitól. A
Nagykevély lábánál szôlôs, gyümölcsös volt, a település lélek-
száma pedig 2000 fô körül állt. Még meghatározó volt a hely-
ben gazdálkodás, a kôfaragás, a kalákában házépítés, a
másikra való odafigyelés, egymás iránti tiszteletadás. Ezért is
fontos és megszívelendô Révész úr kulcsfontosságú üzenete,
miszerint „szégyen volt nem részt venni a közös munkában.” 

Prof. Dr. Vass László még egy lépéssel tovább megy ezen
az úton, s nagy örömömre azt is igazolja, hogy átlátja miféle
belsô dilemmák, problémák nehezítik egy külsô okok miatt
szegény falu életét. „A falunak jelentôs bevételnövelésre van
szüksége, minél gyorsabban, minél fenntarthatóbb módon,
már csak a hiányzó elemi infrastrukturális fejlesztések miatt
is. Ezért csak olyan változásokat, beruházásokat érdemes
támogatni, amelyek mellett alaposan kidolgozott és átlátható
üzleti tervek vannak, és ezek egyértelmûen garantálják a falu
hosszabb távon (legalább 5–8 évre) fenntartható bevétel-
növekedését.” Szívembôl beszél. Ez a lényeg, ugyanis ez
teremti meg a jövôkép megvalósulásának anyagi alapjait.
„Külön fel kellene tárni, hogy mit tudnánk a kisgyerekes
családok turizmusára építeni. – folytatja Prof. Dr. Vass
László, – A tanyasi állatsimogatás nagyon csekélyke ötlet
ebben az ügyben, ehhez sokkal kreatívabb megoldások kel-
lenének. Itt kellene az egri várjátékkal számolni.” „Minden
turisztikai kezdeményezés alapja az, hogy a falu jó közúti
elérhetôsége és saját úthálózata, kényelmes parkolási
lehetôségei, az itteni lakosság ôszinte kedvessége a látogatók
irányában, a tisztaság, az esztétikus környezet, házak, kertek
– mint egy szélesen értelmezett infrastruktúra, megalapozza
azt, hogy ide tudjon és akarjon jönni a látogató. És ehhez kell
egy igen ütôs falu-marketing...” Pontosan ez az a logika, ami
valóban hozzájárul a falu felemelkedéséhez. 

Vitatkozom ugyanakkor az olyan hangzatos állításokkal,
ami szerint „Egy település-fejlesztetôt csak a megvalósítható
haszon érdekli, míg, aki igazán egy településben gondol -
kodik, azt érdekli az is, hogy a létrehozható jobb
életkörülmények milyen hatással vannak a már meglévô
településre, mit okoz a település életében, megjelenésében
és figyelembe veszi a fejlesztésbôl eredô környezeti károkat
is.” (Dalosiné Molnár Ilona ny. fôépítész). Elnézést, de hol
van ez megírva? Miért? Mi akadályoz meg bárkit, akár egy
településfejlesztôt is, hogy a szokottnál még jobb „terméket”,
a bárhol fellehetô tucat lakópark fejlesztéseknél jobb élet-
minôséget biztosító, kellemesebb, a hely identitását meg ôr -
zô, korszerû épületeket hozzon létre? 

Én csak rossz ingatlanfejlesztésrôl tudok meg jóról. Nekem
is, aki itt születtem, itt élek, elemi érdekem, hogy a megvaló-
suló fejlesztések átlag felettiek legyenek, amelyek hozzájárul-
nak Pilisborosjenô kialakítandó jó hírnevéhez és ahhoz az
életformához, aminek a vízióját közösen megal kotjuk. Akár
én is írhattam volna, amit Aczél Ferenc jegyzett le:
„Szeretem, hogy bár közel van Budapesthez, mégis egy körül-
határolható külön világ, ami nem folyik egybe a fôváros
tengerével. Szeretem, hogy viszonylag kicsi, minden
karnyújtásnyira van. Valószínûleg összefügg ezekkel az
adottságokkal, hogy itt sokkal több barátom, ismerôsöm van...
– minden út keresztezi egymást a faluban, nehéz egymást ki -
kerülni. És ami döntô jelentôségû: 5 perc alatt kint lehetek a
(többé-kevésbé) érintetlen természetben. Hogy hátrányok is
vannak? Az Egri Vár környékének a legfôbb értéke, hogy bár
karnyújtásnyira van a beépített területtôl, a zavartalan ter-

mészet érzését kelti. Minden féle beépítés, történjen az bár-
minemû fedônév alatt, ezt teszi tönkre.” Ezért is esküdtem fel
arra, hogy az elôzô faluvezetés által nyakló nélkül beépít -
hetôvé tett völgy beépít hetôségét megakadályozzam. E cél
érdekében bárkivel szö vetkezem. Nem értem, bár tippem
azért lenne, hogy mi ért ne kem címezik az ezzel kapcsolatos
vádakat. Valamennyi do kumentum bárki számára hoz-
záférhetô a falu kellôs kö ze pén lévô polgármesteri hivatal-
ban, s abból tájékozódni le het, hogy ki volt az, és kikkel
szövetkezve hozott döntéseket arra nézve, hogy a völgy 25 000
nm-nyi területen (!) beépülhessen. Ez hatalmas terület. És
nyilván nekik sem lehetett más érvük a beépítés szükségére,
mint hogy a falunak be vételre van szüksége. Csakhogy ôk
ezért a koronaékszert kívánták beáldozni, míg a mostani
vezetés sokkal kevésbé exponált területek lényegesen
diszting vál tabb fejlesztésében gondolkozik. 

Egy közbevetett gondolat a Nagy-Kevély hegyi kilátó kap -
csán. Értem én a civil kezdeményezés célját és rokonszen-
vezek is, vele, bár legtöbbször nem értem, hogy egy kiváló
panorámájú természetes magaslatra miért kell hatalmas erôk
mozgósításával még további hat-hét méternyi mesterséges
magaslatot létrehozni, de aki szereti azt, hogy valahol van
egy ilyen turisztikai célpont az törekedjen érte. Jellemzô
ugyanakkor, hogy az ilyen célpontok által megnövekedô tur-
istaforgalom nem mindig és mindenhol szolgálja az emberek
megelégedését. Pár nappal ezelôtti hír: „Tavaly november
elején adta át a földmûvelésügyi miniszter az Ôrtorony
kilátót a tihanyi Apáti-hegyen, de márciusban már le is kel-
lett zárni. A területet kezelô Bakonyerdô Zrt. a honlapján
hívta fel a kirándulók, túrázók figyelmét, hogy a kilátó hasz -
ná latbavételi engedélyezési eljárása folyamatban van, ezért a
látogatása szigorúan tilos. Megkerestük az engedélyezô ti ha -
nyi önkormányzatot, hogy mi is történt. Az önkormányzat
mun katársa közölte, hogy a használatbavételi en gedélyt a
sajkodiak (Sajkod Tihanyhoz tartozó nyara ló te lep) megtá-
madták. A helyiek ugyanis aggódnak a megnövekedett gép-
kocsiforgalom miatt. A legszélsô utcától mintegy 300
méterre levô kilátót sokan kocsival keresik fel, és „lepar -
kolják” az eddig nyugodt, félreesô kistelepülést.” – Mindezt
csak azért gondoltam megosztani, mert jelezni kívánom, ha
hátsó érdekbôl egy most hirtelen szervezendô csoportnak
negatív színben akarnám bemutatni a kilátó ötletét, vagy bár-
mit, ami formálódó projekt, valamint mindazokat, akik
tesznek érte, akkor sok jóhiszemû falubelit könnyen meg
lehet gyôzni arról, hogy a kilátónál fenyegetôbb, rémsége-
sebb, idegen hordákat a faluba csábítóbb ötlet soha nem
létezett. Sajnos éppen ilyen módszerekkel és megenged-
hetetlen személyeskedô tónusban értelmezôdik át a mostani
faluvezetés jónéhány intézkedése, döntése. Kívánatosnak
tartom, hogy forduljunk több tisztelettel egymás felé és ezt a
modort ne engedjük meg magunknak. 

Javasolnám mielôtt bárki pálcát törne a másik feje felett
körültekintôen ismerkedjen meg az adott témával és ne
hagyatkozzon az „ezt hallottamra”. Házat építeni lehet bár
nem szerencsés, hogy ha nem vagyok a szomszéddal beszélô
viszonyban. Közösséget alkotni értéket teremteni széthúzás-
sal acsarkodással nem lehet. Jó lenne ezen nem forin-
tosítható erkölcsi értékek mentén haladni és akkor elmond-
hatjuk, hogy sikerült a mindenkori legnagyobb akadályt a
negatív, destruktív emberi tényezôket kizárni, és valóban a
lényegi munkára koncentrálva stabilitást, egyensúlyt tudunk
biztosítani Pilisborosjenô számára.

Küller János
polgármester
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Március 15-e és a Víz Világnapja 
az Óvodában

HHiiRRddEESSSSEENN  SSZZÍÍNNEESSBBEENN
AA  HHÍÍRRMMOONNddóóBBAANN!!

A júliusi, augusztusi nyári számokban színesben, kerettel, képekkel, változatlan árakon hirdethet
Kedves Olvasónk!

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

Apróhirdetés: 1/32 oldalnyi felület, maximum 10-es betűmérettel: 
787 Ft + Áfa (bruttó 1000 Ft)
Online hirdetés: 2000,-Ft/hó
A lap kéthavonta jelenik meg, 1300 példányban. Az olvasók postai kézbesítés útján, térítés nélkül
kapják meg az újságot. A lapzárta időpontja a kiadást megelőző hónap közepe. 
A hirdetés feladható: szerkesztoseg@pbjhirmondo.hu
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2017. március 18-án, tragikus, vétlenül elszenve -
dett közlekedési balesetben el hunyt Janza Richárd
ifjúsági világbajnok kajakozó, falunk lakója.
Ôszinte részvétünket nyilvánítjuk ki családtagjai,
hozzátartozói, barátai felé. Gyászukban, fájdalmuk-
ban osztozunk!

Pilisborosjenô minden lakója nevében:
Pilisborosjenô Önkormányzatának Képviselôtestülete

Küller János polgármester

a Polgármesteri Hivatal  és az Intézmények dolgozói

és a Pilisborosjenôi Hírmondó szerkesztôsége

2017. március 18-án, éjjeli  1 óra 15 perckor egy
Szentendrei úti balesetben  elhunyt két fiatal férfi.
Egyikük, Janza Richárd pilisborosjenôi a másik férfi
ürömi  lakos volt.
A baleset vétlen elszenvedôi voltak. A hírek szerint egy
közlekedési lámpa szabad (!) jelzésére vártak, ekkor
egy, a megengedett sebesség határt jóval  túllépô  sze -
mély gépkocsi  hátulról beléjük vágódott, majd egy vil-
lanyoszlopnak lökte ôket. A hangsúlyozottan VÉT -
LEN (ÁLLÓ!) személygépkocsiban ülô két fiatal férfi
életét vesztette. A VÉTKES jármû vezetõje ittas
állapotban volt, ô súlyos sérüléssel „megúszta” a bale-
setet. A rendõrség halált okozó közlekedési balesetet
okozásának vádjával letartóztatta.

GYÁSZ

(fotó: a Magyar Kajak-kenu Szövetség honlapjáról)
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Tisztelt Pilisborosjenôi Lakosok!

A tûzoltó egyesület 2015-évi támogatásának a fô pillére a
Pilisborosjenôi  Önkormányzat Képviselô Testülete ál tal biz-
tosított 2. 2 000 000 Ft. támogatás. Ezen kívül kaptunk támo-
gatást az Országos Katasztrófavédelmi Fôigaz gató ság tól 2
féle formában:pályázatán indulva a maxi má lis 1 100 000 Ft
támogatást kaptuk felszerelés formájá ban, illetve feladat
átvállalásért kaptunk havi egyszázezer Ft. támogatást. Üröm
Község Önkormányzata 300 000 Ft hozzájárulást biztosított
részünkre. A bevételünk kiegé szí tésére tûzoltó ügyeletet is
vállaltunk. Továb bra is az önál lóan beavatkozható egye -
sületek közé tartozunk. Ezek száma ma már negyven körül.
Továbbra is sze retnénk ezt a rangot megtartani. Az elmúlt
évben is mind Ürömön  mind  Borosjenôn  tûzesetnél és
mûszaki mentésnél kellett beavatkozni, illetve fán fent akadt
siklóernyôst men teni. Szerencsénkre, községünk lakóinak is
szerencséjére kevés tûzeset volt ebben az évben. A száraz,
meleg nyár ellenére minimális volt az erdô tûz is. Remélem
ez annak köszönhetô, hogy megnôtt alakok, kirándulók
felelôség érzete. Községünkben lakó Penta Kft vezetôjének
támogatásával  kedvezményes (ön költ ségi) áron por-
mentessé tettük a hangár padozatát, így sikerült könnyebbé
és egyszerûbbé tenni a padozat tisztán tartását. Ezt a
padlózatot az ellen ôr zésekre járó elöljáróink is irigykedve
nézték. Önkormányzati támogatásból fizettük a rezsink egy
részét ill. felszerelést vettünk, gépkocsit javítattunk.

Ami munkát lehet igyekszünk mi magunk elvé gezni, ezzel
is csökkentve a költségeket. Az épületen ill. bent lévô hiá -
nyosságokat fejeztük be, javítottuk ki.

A kerítés készítésére már nem maradt idônk energiánk, ezt
idén szeretnénk befejezni.

Egyesületünk idén ünnepelte megalapításának 130-adik
év fordulóját. Ezzel az évvel az ország legrégebbi egye sületei
közé tartozunk. Ezt igye keztünk méltó módon meg ün -
nepelni, színvonalas  mûsort szervezve szertárunkhoz. Ehhez
támogatást kaptunk helyi, ill. szomszéd község vállalkozóitól
is. Ünnepségünkön részt vettek St. Filip peni tûzoltó bajtár-
saink is. A Magyar Tûzoltó Szövetség a  Pest megyei Tûzoltó
Szövetség vezetôi szolgálati emlé kérmet adományozott 3
bajtársunknak, ill. polgármester úrtól kaptak megemlékezô
emléktárgyat.

Részt vettünk Ausztriában St. Lambrechtben ottani bará-
taink új tûzoltószerének felszentelésén. Sajnos mi ilyen
gyönyörûségrôl csak álmodozhatunk.

Az önállósággal együtt jár a sûrû ellenôrzés is elégedetten
hallgatjuk a dicsérô szavakat. A felsôbb vezetôk is értékelik
erôfeszítéseinket. 

Részt veszünk a község életében, a rendezvények lebonyo -
lításában, tûzvédelmi feladatok ellátásában és egyéb mun -
kákban (Fakivágás, fenyôállítás).

Változatlanul erôfeszítéseket  teszünk öreg autóink fi a ta -
lítására. Ígéretet kaptunk a Fôvárosi Katasztró favé delmi
fôigazgató úrtól, hogy ez évben hozzásegít minket a mieink-
tôl lényegesen fiatalabb felújított gépkocsihoz.

Bízzunk benne, hogy befogja tudni váltani ígéretét.     
Ezúton szeretném megköszöni mindazoknak akik támo-

gatták, támogatják önként vállalt áldozatos munkánkat,
köszönöm az Önkormányzat anyagi és erkölcsi támogatását
melyre ezután is számítunk. 

Pilisborosjenô 2017. 01. 17.
Tisztelettel: Heves László

ÖTE elnök

Tisztelt Pilisborosjenôi Lakosok!

Az Önkormányzat és az Egyesület között létrejött
együttmûködési szerzôdésnek megfelelôen valamint törvényi
elôírásnak megfelelôen elkészítettük a 2016-os évben végzett
és a továbbiakban is végzendô feladatainkat, hogy képet kap-
janak az egyesületünk mûködésérôl és a szükséges faladat
ellátásáról

A Pilisborosjenôi Polgárôrség elhivatott tagjai (jelenleg 18
fô a fiatalokkal együtt) legnagyobb feladatuknak tartják a
közbiztonság, közrend védelmét valamint a bûnmegelôzést.
Ezért fontos a lehetô legtöbb idôt a falu területén járôr szol-
gálatban eltölteni. Járôrözéseink eredménye talán, hogy

falunkban évek óta tartósan alacsonyak a bûnözési mutatók.
Jelenlétünk visszatartó erôként szolgál. Szolgálatainkat
hétvégén rendszeresen, hétköznap változó napokon 2–3 alka-
lommal végezzük. Rendszeresen veszünk részt a környékben
történô személy és kármentésbe. A Tûzoltósággal kialakult jó
kapcsolat az elmúl években ellaposodott, így már nem kapunk
értesítést az esetlegesen kialakult tüzekrôl ahol eddig a forga-
lomirányításban vettük ki a részünket viszont dolgozunk azon,
hogy ismét megfelelô legyen a kapcsolat. Az állami tûzoltók
megkeresés alapján igénybe veszik szolgálatunk segítségét a
Pilis hegységben történô baleset és tûzesetek kapcsán, bár az
elmúlt évben szerencsére nem volt gyakori az ilyen felkérés.
Ezen feladatok ellátására egyesületünk tulajdonában lévô

Beszámoló a Pilisborosjenôi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
2016. évi munkájáról

Beszámoló a polgárôrség 2016. évi tevékenységérôl

Pilisborosjenô Weindorf 
Önkéntes Tûzoltó Egyesület Pilisborosjenô, Budai út 015/1 hrsz.

PILISBOROSJENÔI POLGÁRÔR EGYESÜLET
2097 PILISBOROSJENÔ, FÔ ÚT 16
Tel.: 06-70-3871-720; 06-30-621-10-44

Pilisvörösvár és Környéke Takarékszövetkezet: 65700093-10115387
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terepjáró használatával adódik lehetôségünk. Itt szeretnénk
megjegyezni, hogy sajnos az autó már bôven túl van a nagyko-
rúságon és elhasználódott sajnos  a pótlására jelenleg nem
látunk semmilyen lehetôséget ezért tovább toldozgatjuk ami
jelentôs költséggel jár.

Fontos és állandó faladattal jár a falu központjától távol (12
km) de még Pilisborosjenô területéhez tartozó üdülô övezet
védelme a téli tavaszi idôszakban. Ezen idôben ugyanis az ott
található üdülök lakatlanok és ezt kihasználva több besur-
ranásos betörés is elôfordulhat. A község körzeti megbízottjá-
val rendszeresen közösen látunk el ezen a területen is
járôrözési feladatokat, de a már megszokott szervezett szol-
gálat is minden alkalommal ellenôrzi a területet.

Az elmúlt években sikerrel szerzôdést kötöttünk több
középiskolával a közösségi munka végzéséhez nyújtunk a fia -
taloknak segítséget mint fogadó szervezet, ezzel kívánjuk a
fiatalok körében is népszerûsíteni a polgárôr életformát.

Részt vettünk több rendôrségi akcióban is a helyi kmb. járôr
segítôjeként. Az Önkormányzat és a Kmb-s Rendôrünk között
létrejött szerzôdés keretében havi 50 órás foglalkoztatása ide-
jére igyekszünk polgárôr társat biztosítani részére.

Kiemelt célunk még az illegális hulladék lerakók felszá-
molása és az elkövetôk felderítése, valamint a természeti
adottságainkat károsító illegális fakitermelések megszün-
tetése. A Környezetvédelmi és Vízügyi minisztérium által még
2007 évben meghirdetett „Zöld kommandó” nevet viselô
akciósorozatnak meghatározott feladatait magunkra vállalva
teszünk meg mindent a környék tisztaságáért. Sikeresen lép-
tünk fel hulladék lerakók megszüntetése valamint a már elhe-
lyezett szemét eredetének felderítésében is bár ez a munka
folyamatos hiszen a hulladék lerakók folyamatosan újra
képzôdnek és újabb feladatokat adnak a falunknak és nekünk.

Komoly problémát jelent a tájvédelmi körzetben elsza-
porodó motorosok, quad-osok akik tönkre teszik a környék ôsi
növényeit, elijesztik az erdôk és mezôk állatait és nagymérték-
ben zavarják a kirándulókat, melyre az elmúlt évben is több
bejelentést kaptunk. Ennek megfékezésére próbáltunk
szervezni közös akciókat a helyi rendôrséggel, és a vadásztár-
sasággal. Tekintettel arra, hogy a Polgárôrségnek nincs
intézkedési joga így hatósági segítség nélkül nem megoldható
a probléma elhárítása. 

Terveinkben szerepelt még az Önkormányzattal és a
Tûzoltósággal kötött hármas szerzôdés értelmében megkapott
iroda helység használhatóvá tétele, a 2011-es évben elkészült a
tetôcsere, villanyszerelés és az épület külsô bepucolása, a
2013-as évben elkészült a gáz bekötés, a víz és csatorna
bekötés, a központi fûtés valamint a vizesblokk kialakítása. A
2014-es évben befejeztük az iroda kialakítását és leraktuk az
alapját a gépkocsi tárolónak is, melyet 2015-ös évben sikerült
tetô alá hozni nagyon sok társadalmi munkával. A 2016-os
évben a tûzfalak befejezése, az ajzat beton elkészítése, a vil-
lanyszerelés, a nyílászárók beszerelésére és a belsô vakolás
elkészítésére jutotta erônkbôl.

A 2017-es évben be kívánjuk fejezni a gépkocsi tároló
építését és az irodarész elôtti elôtetô kialakítását valamint az
épületek hôszigetelését és amennyiben erônk adja a hátsó
kerítés is elkészülhet. Természetesen ezek a feladatok a forrás
igénye magas ezért csak lépésenként tudjuk elvégezni,
amennyi ben sikerül megvalósítani a tervezett beruházásokat
akkor végre Önálló kulturált helyünk lehet.

Egyesületünknek jelenleg két személygépjármûve van, az
egyik egy a 2012-es évben az akkori polgármester úr (Paksi
Imre) személyes anyagi felajánlása révén lecserélt Skoda
típusú az autó 16 éves a másik egy elöregedett 22 éves
Ssanyong Koorrando terepjáró ami jelenleg üzemképes, bár
az idén ismét hatósági vizsgát kell tennie. A feladatok
ellátásában nagy szerepe van mind a két jármûnek viszont a
jelenlegi adójogszabályok szerint nagyon sokat kell utánuk

fizetni mint cégautó adót (köszönet az önkormányzatunknak
azért, hogy súlyadót legalább nem kell fizetnünk). A jármûvek
kora és környezetvédelmi besorolása alapján történik az adó
kivetése és az idôs jármûvekre ez negatív hatással van.
Egyesületünknek forrásra lenne szüksége a jármûpark
megújítására azért, hogy a közfeladatainkat kedvezôbb
feltételekkel tudjuk ellátni. 

Polgárôrségünk jelenleg 2 db. Ügyeleti mobil készülékkel
rendelkezik melyek a nap 24 órájában elérhetôek. Ezeken
fogadjuk az állampolgári bejelentéseket, esetlegesen a tûz és
egyéb rendellenességeket. A bejelentést követôen, ha az szá-
munkra is feladattal jár a lehetôségeink szerink a település
belsô részén 1–2 percen belül a helyszínre sietünk vagy
értesítjük a megfelelô hatóságot, szolgáltatót. Az elmúlt évben
ezeknek a bejelentéseknek a száma meghaladta a 40 esetet. A
telefonszámaink a falu honlapján, a helyi újságban, ill. a
mûvelôdési házban megtalálhatók. 

A községben mûködô önkéntes tûzoltósággal erôsíteni
kívánjuk a kapcsolatunkat, így 1–1 tûzeset kapcsán egymást
segítve tudunk hatékonyan együttmûködni. Sokszor elôfor-
dult, hogy a rosszul megközelíthetô helyekre terepjárónkkal
szállítottuk fel a felszereléseiket és a tûzoltókat meggyorsítva
ezzel az oltást, bár az elmúlt évben erre nem volt szükség. 

Községünk összes hivatalos, közösségi – kérésre nagy lét-
számú magán – rendezvényét tagjaink biztosítják (útlezárás,
forgalomterelés, forgalomlassítás, jelenlét, ügyelet). 

A 2016-os évben 149 szervezett szolgálatot láttunk el, 27
esetben vonultunk ki lakossági bejelentésre, 12 esetben lát-
tunk el rendezvénybiztosítást és 21 esetben végeztünk rend-
kívüli riasztásos szolgálatot. 

Összesen a Polgárôr Egyesület tagjai a 2016-os évben 2156
óra szolgálatot látott el a településünk szolgálatában ebbôl 798
óra szolgálatot a Rendôrünkkel közös szolgálatként láttunk el.

Fentiekre tekintettel tisztelettel megköszönjük a támogatást
melyet községünk és környéke állampolgárainak érdekében
használtunk fel és egyben kérjük a Tisztelt Képviselô
Testületet valamint a Lakosságot, hogy a 2017-es évben is
segítse munkánkat anyagi hozzájárulásával vagy személyes
közremûködésével.

Egyesületünk továbbra is keres olyan embereket akik nem
csak elvárnak hanem tenni is akarnak valamit a Községünk
érdekében, azért, hogy továbbra is alacsony mértékben
maradjon az elkövetett bûncselekmények száma.

Köszönettel

Pilisborosjenô, 2017. január 31.
Varga István Csaba 

elnök

Nagy Kevély
Gyógyszergyár

2097 Pilisborosjenő
Mester utca 10.

Telefon: 06-26-336-314

Nyitva: 
Hétfőtől péntekig: 8–17 óráig

(ebédidő: 13–14 óráig)
Szombaton: 8–12 óráig
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ArCo-Mag ArCo-Mag 
Kft.Kft.

Pilisborosjenô, 
Ilo na u. 7.

Tel.: 06-70-670- 0075

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

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

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

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

Ál lat or vo si és 
ho me o pá ti ás ren de lô
Ha tó sá gi fel ada tok ra jo go sult 

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

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

(ren de lé si idô ben)

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

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

ku tya koz me ti ka

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

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

06-30-964-2160

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

Pilisborosjenôn,
az Egész ség ház ban

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

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

KEVÉLY GÁZ BT.
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI 
BETÉTI TÁRSASÁG

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

– Zsitnyányi Attila magántervezô –

Központi fûtôberendezés, 
szellôztetés-klimatizálás, propán-bután

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

beszerzése és ügyintézése. 
Anyagkivonatok és költségvetések

készítése.

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelô mester

Telefon: 06-30-222-3583

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz.

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

konténer-rendelés, Gépi 
földmunka, hulladékátvétel, 
termôföld kiszállítással.

T R U N K
Elérhetôségek:

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

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

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

kivitelezését:
06-26-336-260

PILISBOROSJENÔ 
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község 

Önkormányzata

Tipográfia:
Római Bt.

Nyomás: 
Printpix Kft.

Megjelenik: kéthavonta, 1300
példányban. Engedélyszám:

3.4.1/463/2/1û.
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PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

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

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

Építés-felújítás
– generál kivitelezés
Vállaljuk lakások, házak 

teljes felújítását!
(Gipszkarton, festés,

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

Kerítések, támfalak
készítését!

A hirdetés felmutatása
esetén 10% kedvezmény!

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

pfeifferbaubt@gmail.com

Egyedi, különleges kerti pavilon

ÓbudánTúl Ingatlaniroda
Pilisborosjenôi ingatlanok irodája

www.pilisborosjenoi.hu 

SZALAI PÉTER
építészmérnök, ingatlanközvetítô ügyvezetô, irodavezetô

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

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

Aczé l  Feren c
(Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

PILISBOROSJENÔRE  IS MEGÉRKEZETT A TELEKOM
LEGGYORSABB INTERNETEZÉST NYÚJTÓ FEJLESZTÉSE!

Két év alatt egymillió további háztartásba jutott el a Telekom szélessávú hálózata. 2017-ben már a pilisborosjenôi elôfizetôk is
élvezhetik az eddigieknél gyorsabb internet minden elônyét.

Idén is folytatódik a Telekom hálózatfejlesztése országszerte, amelynek eredményeképpen az új hálózat szupergyors, legalább 30
Mbps sebességû internetet, az interaktív tévézés lehetôségét, széles TV-csatorna kínálatot, több képernyôn elérhetô filmköl -
csönzési lehetôséget nyújt az ügyfeleknek. A szélessávú internet kínálta elônyökbôl a helyi vállalkozások is profitálnak, hiszen
gyorsabbá, rugalmasabbá válik mûködésük, javul a versenyképességük. A Telekom tapasztalatai alapján az eddig lefedett terü -
leteken élô ügyfelek rendkívül pozitívan fogadják a fejlesztést, az új hálózaton elérhetô termékeket és ajánlatokat, ami vissza -
igazolja a hálózatfejlesztés fontosságát.  

Pilisborosjenô lakosait is érinti a fejlesztés, így számos itteni háztartás számára nyílt meg a lehetôség, hogy használhassa a szu-
pergyors technológiát.

A Magyar Telekom intenzív, teljes mértékben saját erôforrásból megvalósított hálózatfejlesztésének eredményeképpen már 
több mint 2,8 millió háztartásban elérhetô a legalább 30 Mbps sebességû vezetékes szolgáltatás a Telekom hálózatán. Közel 
700 ezer háztartásban pedig Gigabit-képes optikai hálózat áll rendelkezésre.

A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan, folytatódik a 4G hálózat bôvítése is, amely már elérte a 98%-os kültéri lakos -
sági lefedettséget. A Telekom otthoni- és mobil internet-szolgáltatásával így már együtt nyújtanak feledhetetlen élményeket 
minden pilisborosjenôi számára. A fejlesztések hozzájárulnak Magyarország digitális fejlesztéséhez, az országos szélessávú
lefedettség megvalósulásához.

További információ a fejlesztésekrôl a telekom.hu/fejlesztes weboldalon olvasható.

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
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Tisztelt Lakosok!
A 2017. május 23-án kora este lezúduló esõ

olyan helyzetet idézett elõ a községben, melyre
tekintettel védelmi intézkedésként II. fokú vé-
dekezési készültséget rendeltem el.

A védekezés keretén belül elõször egy újabb
esõzés esetén lehulló csapadék megfelelõ elve-
zetését kell biztosítanunk, valamint a közleke-
désre alkalmatlanná vált utakat kell a közleke-
désre alkalmassá tennünk.

A károk felmérése folyik, a vízelvezetõ árko-
kat, patakmedret kell elõször megtisztítanunk,

és az utakon felhalmozódott törmeléket, iszapot
kell elszállítanunk.

Az arra jogosult szakértõknek szemlézniük
kell a védekezési helyszíneken folyó munkálato-
kat, és csak ezután kezdhetjük meg a tényleges
helyreállítást.

Fentebb említett szemle azért szükséges, mert
a vis major keretbõl támogatást szeretnénk
igényelni a helyreállítási munkálatokhoz.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!
Küller János 
polgármester

PÜNKÖSD, A REMÉNY ÉS AZ ÉLET
Pünkösd ünnepén nem csak a har-

madik Isteni Személy, a Szentlélek
eljövetelét ünnepeljük, hanem az
Egyház születésnapját is. Sajnos ma-
napság divatos megkérdõjelezni az
Egyház létének jogosultságát, sokan
minden olyan alaptanítást, alapelvet
megkérdõjeleznek, sõt megtagadnak,
ami az ember létének alapja. Pedig
mindenkit elgondolkoztathatna maga
a tény, hogy az Egyház már több, mint
2000 éve létezik, részben változat-
lanul, részben újra és újra megújulva.

Tegyük fel tehát bátran a kérdést,
hogy miért is él ez az Egyház még
mindig? Mindannyian tanultunk tör-
ténelmet, így nem titok elõttünk az a
tény, hogy az Egyházat már a kezde-
tek kezdetén megpróbálták vérbe
folytatni. Szándékosan keresték, és
megölték a keresztényeket, Istent so-
káig kellett titokban imádni, hitüket
föld alatt megélni. Ezeknél a testvére-
inknél nem azt tapasztaltuk, hogy
megijedve elhagyták volna hitüket,
hanem még inkább megerõsödtek
abban, és nõtt a közösség összetartó
és megtartó ereje. Sajnos késõbb is
számosan próbálták elhallgattatni az
Egyház hangját, sõt, mind a mai napig

sok olyan hely van a világon, ahol ka-
tolikusok életüket adják Istenért,
hitükért. Mindezek ellenére mégis
azt látjuk, tapasztaljuk, hogy él, igen
él ez a világméretû közösség, és nincs
töretlenség a tanításában, és elis-
mertségében, hiszen bármennyire is
sokan tagadják, de mégis nagyon is
figyelik a Pápa megnyilatkozásait, a
helyi egyházi vezetõk személyét, ta-
nítását. Amikor már megadatott a le-
hetõség, hogy a pápák utazzanak a
világban, fõleg a 20-21. század pápái,
látogatásaik során az emberek, – akár
még a nem hívõk is - a hitet, a re-
ményt, és a szeretet tapasztalták meg.

Joggal merül fel tehát a kérdés,
hogy mi a titok, miért él még a sok-
szor olyannyira megtépázott, táma-
dott Egyház?

"De felállt a fõtanácsban egy Ga-
máliel nevû farizeus, aki az egész nép
elõtt tiszteletben állt, s törvénytudó
volt. Egy kis idõre kiküldte az embe-
reket, majd beszédet intézett a töb-
biekhez: ,,Izraelita férfiak! – szólt
hozzájuk. – Fontoljátok meg jól, mit
akartok ezekkel az emberekkel tenni!
Mert nemrégiben föllépett Teudás,
sokra tartotta magát, és vagy négy-

száz férfi mellé szegõdött. De megöl-
ték, azokat pedig, akik hittek benne,
szétszórták és megsemmisítették.
Utána a népszámlálás idején a gali-
leai Júdás állt elõ, és megnyerte ma-
gának a népet. Ô is elpusztult, és akik
követték, azok szétszóródtak. Ezért
most azt mondom nektek, hagyjátok
békén ezeket az embereket, és enged-
jétek õket szabadon. Ha ez az elgon-
dolás vagy mozgalom emberektõl
származik, magától felbomlik. De ha
Istentõl van, nem tudjátok szétoszlat-
ni õket, és úgy látszana, mintha Is-
tennel szállnátok szembe." (ApCsel 5,
34-39)

Bizony, ez az Egyház nagy titka,
hogy bár a mindenkori Pápa a földi
vezetõje, látható feje az Egyháznak,
de nem hiába hívjuk õt ,,Krisztus földi
helytartójának" is, mivel az Egyház
valódi, bár szemmel láthatatlan feje
Krisztus, és az általa éppen Pünkösd-
kor elküldött Szentlélek az, aki életet
ad, életben tartja ezt az Isten által
alapított közösséget. Ez a több ezer
éves Katolikus Egyház titka, ami va-
lójában nem is titok, hiszen Isten sza-
va, a Biblia erre tanít minket már a

(Folytatás a 2. oldalon)
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kezdetek óta. Mindig volt, van, és lesz
az Egyház életében egy útkere-sés,
hogy miként tudja megszólítani az
adott kor emberét, milyen választ tud
adni a kor emberének problémáira,
kérdéseire. Igaz, ebben nem mindig
tudták elõdeink a helyes han-got
megtalálni, de a II. Vatikáni Zsi-nat
nyitása és II. János Pál bocsánat-
kérése óta, már az egyik legfontosabb
kérdés és küldetés, hogy miként se-
gítsük az embereket Istenhez való
közeledésükben. 

Fogadjuk el hát Isten meghívását
Pünkösd ünnepén ebbe a közösség-
be, hiszen itt találjuk meg biztosan

azt a békét, örömet, kiegyensúlyo-
zottságot és választ létünk kérdéseire,
amit mindannyian keresünk, kérde-
zünk, szeretnénk. Minden kedves ol-
vasónak a Pünkösd vasárnapján temp-
lomunkban imádkozott könyörgéssel
kívánom, hogy megkapja a Szentlélek
ajándékait:

,,Istenünk, te a mai szentséges
ünnepen Egyházadat, és általa a világ
minden népét és nemzetét megszen-
telted.

Áraszd ki a Szentlélek ajándékait
az egész világra, és töltsd be híveid
szívét isteni kegyelmeddel, amellyel
egykor elindítottad az evangélium
hirdetését."

(Pünkösdvasárnap könyörgése)

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

http://szentgyorgyplebania.wix.
com/plebania

IRODA SZOLGÁLATI IDÕ: 
Hétfõ, és Péntek 16-18 óra;
Szerda 9-12 és 13-16 óra

TEMPLOMUNK FELÚJÍTÁSÁ-
RA SZÁNT ADOMÁNYAIKAT há-
lás köszönettel vesszük az Ürömi Ta-
karékszövetkezet erre szolgáló külön
számláján: 65700093-50090604

Wilheim Péter
plébániai kormányzó

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat ,, Együtt lenni jó "
Családi 7 próba nappal várta a játszani, ügyeskedni vágyó
családokat! 

Mézes Erika fejlesztõpedagógus ötletei alapján készül-
tek faágakból, tollakból, gyurmából fészkek, tobozokból
madarak,  természetképekbõl plakátok, a kavicsokra ezer-
nyi szín és minta került,  egészséges ételeket ettünk (glu-
ténmentesen), környezetvédelmi feladatlapokkal gazdagí-
tottuk a tudásunkat, dobozba bújt állatokat kerestünk és
ismertünk fel, hogy a testünk se maradjon ki, súlyt emel-
tünk és célba dobtunk az ,,oroszlán" szájába  virágot is  ül-
tettünk, amit a családok hazavihettek. 

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat várja az ügyes-
kedni vágyó gyermekeket a Nyári Kézmûves Táborba!!

Nagy örömünkre 12 család ügyeskedett és játszott a 7
próba napon! 

Szeretettel várjuk a családokat a következõ õszi alka-
lomra is, mert ,,Együtt lenni Jó".

Köszönet a családi nap segítõinek: Csillag Orsinak, Ko-
vács Kingának, Kovács Kittinek, Takács Klaudiának, Papp
Viktóriának, Huarachi Marcinak, Szilágyi Nikinek és Mé-
zes Erika fejlesztõpedagógusnak.

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat programjai

(Folytatás az 1.. oldalról)
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Kedves Pilisborosjenõi
Polgártársak!

Tájékoztatom Önöket, hogy elõterjesztésem
alapján a Képviselõ-testület május 25-ei ülésén
vita nélkül egyhangú szavazás mellett biztosította
a fe-dezetet a játszótér felújításra, melyet soron
kívül elvégeztetünk a Játszóteret 2010-ben ki-
építõ Játszópark Kft-vel.

A munkálatok 2 kiszállási napot fognak igénybe
venni, és elõre láthatóan 2017. június 05-én
kezdõdnek. 

Bízom abban, hogy játszóterünk megnyitása
után újra, minden szülõ elégedettségére biztosít-
hat gyermekeinknek kikapcsolódási lehetõséget,
méltó körülmények között.

Megértésüket és az átadásig türelmüket kö-
szönjük!

Pilisborosjenõ, 2017. május 29.
Küller János

polgármester

Tisztelt pilisborosjenõi
Lakosok!

A Fõ út 51 szám alatti ingatlan födémjének egy
része az esõzések miatt sajnos leomlott, melyre te-
kintettel a balesetveszély megszüntetése érdekében
az elõtte lévõ járdaszakaszt le kellett zárnunk. Az
épületet statikussal meg fogjuk vizsgáltatni, és an-
nak eredménye alapján a szükséges intézkedéseket
meg fogjuk tenni.

Kérjük, hogy a lezárás alatt a szemközti járdasza-
kaszt használják a közlekedésre!

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Küller János
polgármester

•Sokak, ott lakók és ,átutazók" örö-
mére végre befejezõdött a Patak
utca útépítése. Az önkormányzat
folytatja útépítési programját. Ha-
marosan újabb utcákban kezdõdik
meg a munka.

•Pilisborosjenõ Önkormányzata pá-
lyázatokat nyújtott be az Óvoda
konyhájának felújítására és a helyi
utak felújításával, építésével kapc-
solatosan.

•Hamarosan üzembe helyezik Pilis-

borosjenõn az új rendõrautót. A
képviselõ testület döntése értel-
mében egy új, Suzuki gyártmányú
terepjáró kerül ,,szolgálatba". Re-
méljük, hogy a gépjármû Gyetkó
Tibor körzeti megbízott rendõrünk
kezelésében hosszú ideig fogja a
bûnmegelõzést, bûnüldözést szol-
gálni falunkban.

•Folyik a Helyi Építési Szabályzat és
ezzel párhuzamosan a Település-
képi Arculati Kézikönyv lakossági
véleményezése, illetve vitája. 

•Hatalmas vihar pusztított falunk-
ban május 23-án a délutáni órák-
ban. Jégesõ, szélvihar verte a növé-
nyeket, jeges ár vitte el útjainkat.
Valószínû, hogy állami pénzalapból
lehet csak finanszírozni a fel-
újítást. A frissen épített utak arány-
lag jól vészelték át az áradatot.
Szerencsére a burkolat  jó vá-
lasztás volt! Könnyen javíthatók a
hibák. Már a vihar utáni percekben
megkezdõdött a kármentés,
takarítás.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Az eredményhirdetésre már mindenki fáradtan, de
élményekkel gazdagon érkezett. A verseny elsõ három
helyezettje egy-egy tortát kapott, amit közösen fogyasz-
tottak el. 

Gondolkozzon, mi jut eszébe Nádudvarról?

Ha csak a finom tejtermékek, az sem kevés, de azt
bizonyítja, hogy Ön nem járt az Általános Iskola kör-
nyékén április 12-én.

Azonnal feltûnt volna, hogy az iskola udvarán
gyönyörû színes jurta áll, és honfoglaláskori viseletbe
öltözött em-berek éppen azon fáradoznak, hogy a
sportudvar egy ré-szét íjászpályává változtassák.

Elérkezett ugyanis a várva várt diáknap, melynek le-
bonyolításában a Nádudvari Népi Kézmûves Szakkö-
zépiskola öregdiákjai voltak segítségünkre tanáruk, Vetró
Mihály vezetésével.

A lelkes csapat már elõzõ este megérkezett, tagjai bir-
tokba vették az udvart, így a gyerekeket a diáknap reg-
gelén a jurta és az íjászpálya mellett egy hívogatóan be-
rendezett játszótér is várta.

Amellett, hogy rengeteg érdekességet tudtunk meg a
nomád népek életérõl, igényes, szép kézmûves tárgyakat
is készíthettünk. Nemezeltünk, kötelet vertünk, bõrkar-
kötõ készült, megismerkedtünk a frászkarika nevû garan-
táltan sikeres gyógyító eszközzel, kipróbálhattuk az
õseink által báránycsontocskákkal játszott ügyességi
játékokat, íjászkodtunk, tréfás népi játékokat játszottunk.

Öröm volt látni a gyerekek lelkesedését, a kicsiktõl
egé-szen a legnagyobbakig! 

Április 7-én került sor iskolánkban Papp Lajos: Kõvágó
címû színpadi meséjének elõadására. A mû egy japán
mese, ami köré Papp Lajos, a zeneszerzõ 13 különbözõ
nehézségû zongoradarabot komponált. A kis zongorista
növendékek nagyon lelkesek voltak, díszletet festettek,
jelmezeket készítettek és szorgalmasan gyakoroltak. Az
elõadáson három ügyesen olvasó gyermek olvasta a
mesét. A felolvasást megszakítva a többiek zongoráztak,
kórusban szavaltak, elbújtak a díszlet mögé, majd elõbúj-
tak. A mû végén a vastaps azt jelezte, hogy ez a különleges
elõadás mindenkit megérintett, elõadót, közönséget
egyaránt.

Március 31-én került sor zeneiskolánk Tavaszi Kon-
certjére a Mûvelõdési Házban. Ilyenkor, az év második
felében már a legkisebbek is meg tudják mutatni, hogy
mit tanultak. Öröm volt hallgatni a kis furulyásokat, he-
gedûsöket. Egy különleges produkció színesítette az estét:
a kis elõképzõs szolfézs osztály egy megzenésített Weöres
Sándor verset énekelt zongora, furulya és ütõhangszeres
kísérettel. Lelkesítõ volt látni telve a színpadot a kis

   

A Z  I S KO L A  H Í R E I

PAPP LAJOS: KÔVÁGÓ

TAVASZI KONCERT

HÜLLÔ BEMUTATÓ

DIÁKNAP AZ ISKOLÁBAN

Április 11-én különleges vendégeket fogadtunk az is-
kolában. Demeter Attila, a TÚRÁ-Zoo mini állatkert
megálmodója és tulajdonosa látogatott el hozzánk, hogy
mindenkit meggyõzzön arról, hogy a kígyók és egyéb hül-
lõk is mennyire szép, érdekes és kedves állatok.

A rendhagyó biológia órák keretében minden osztály
megismerkedhetett a hüllõk testfelépítésével, élõhelyével,
életmódjával. Az elõadás különlegessége természetesen a
sok élõ állat volt. Attila rengeteg állattal érkezett: görög-
teknõs, leopárdgekkó, szakállas agáma, királypiton, tigris-
piton, sisakos kaméleon, királysiklók, korallsikló, és több-
féle színû gabonasikló bemutatásával tarkította elõadását.
Az órák utolsó 15 percében természetesen minden gyer-
mek és tanár kézbe, nyakba vehette az állatokat. Ez volt a
bemutató fénypontja! Legtöbben nagy lelkesedéssel ado-
gatták egymás kezébe a hüllõket, de fantasztikus volt lát-
ni, ahogy azok a gyermekek és tanárok is egyre közelebb
mentek és hozzáértek az állatokhoz, akik addig féltek,
vagy irtóztak tõlük. Rengeteg kérdésük is volt, amire
Attila nagy szakértelemmel és türelemmel válaszolt. A
leglelkesebbek levedlett kígyóbõrökkel távozhattak az
óráról. 

Biztos vagyok benne, hogy azóta több gyermek sze-
retne otthon hüllõket tartani!

Ökoiskolaként fontosnak tartjuk, hogy valamilyen mó-
don megemlékezzünk a jeles környezetvédelmi napokról.
A Föld napja alkalmából hosszú évek óta akadályversenyt
rendezünk évente változó témák alapján. Idén május 5-én
tartottuk meg ezt a programot.

Egész héten a meteorológiai jelentéseket figyeltük,
amik elég borúlátóak voltak. A verseny reggelén is hatal-
mas fekete felhõ közeledett, és az esõ elkezdett esni, így
módosítanunk kellett az útvonalat. Nem mentünk ki a völ-
gybe, ahogy terveztük, hanem az iskolához közel, egy ki-
sebb kört jelöltünk ki az állomásoknak. Szerencsére az
idõjárás végül kegyes volt hozzánk.

A 12 állomáson változatos és sokszor mókás feladvá-
nyokkal, játékokkal vártuk a vegyes korosztályú csapa-
tokat. Az idei feladatok mind a madarakkal voltak kap-
csolatosak. Hol képrejtvény, puzzle, totó, szótagoló, me-
mória játék dolgoztatta meg az agytekervényeket, hol
,,most mutasd meg" játék, ének és táncfeladványok várták
a nebulókat. Volt tojáshordó és hernyógyûjtõ verseny, cél-
badobás, és hogy a digitális kompetenciát is fejlesszük, egy
feladatot QR-kód alapján, mobiltelefon segítségével kel-
lett megoldani a nagyobbaknak.

Ez a program nem csak a tudásról és ügyességrõl szól.
A csapatokat kicsik-nagyok vegyesen alkotják, így a nagy-
obbaknak fontos feladata, hogy a kisebbekre vigyázzanak,
segítsék õket és fegyelmet tartsanak. Érdekes volt látni,
ahogy az egyik csapat katonásan, indulót szavalva mene-
telt, a másik kettes sorban, csendesen közelített az állo-
másokhoz, és persze volt, ahol mindenki úgy ment, ahogy
akart. Az elfáradt kisebbeket a nagyok sokszor a nyakuk-
ban vagy ölükben cipelték.

FÖLD NAPJA
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muzsikusokkal. A közönség vastapssal jutalmazta az üde
tavaszi hangulatú koncertet.

Versenyben Varsányban címmel rendeztek kamarazenei
találkozót Dunavarsányban május 15-én, 16-án és 17-én. 

Az eseményen neves budapesti és Pest megyei zene-
iskolák növendékei vettek részt. Iskolánkat három tehet-
séges fuvolista képviselte nagy sikerrel. Vad Réka és Var-
ga Boglárka elhozták korcsoportjuk I. helyezését, Kiss
Nóra Dorottya pedig zeneszerzõi különdíjat kapott saját
mûve bemutatásáért. Szívbõl gratulálunk az ifjú muzsiku-
soknak és felkészítõ tanáruknak Matuz Gergelynek. 

VERSENY VARSÁNYBAN
Zeneiskolánkban a második félév is igen aktívan telt.

Március 28-án és Április 28-án Pilisvörösváron jártunk a
gyerekekkel. A márciusi II. Cziffra György Zongorata-
lálkozón nagy sikerrel szerepeltünk. Szabó Petra, Hol-
lauer Réka, Varga Emese, Selmeczi Márta fantasztikus já-
tékát hatalmas tapssal értékelte a közönség.

Márciusban pedig egy õszmûvészeti rendezvényen vet-
tünk részt, ahol iskolánkból Varga Emese zongorázott és
egy fuvola duóval Varga Boglárka és Vad Réka nyûgözött
le bennünket. 

További szép sikereket és rengeteg koncertet kívánunk
nekiek.

ZONGORATALÁLKOZÓ

Idén május 6-án került sor óvo-
dánkban a már hagyományossá vált
Mesevölgy Nap megrendezésére. Az
idõjárás kegyes volt hozzánk, hiszen
még péntek éjjel is felhõszakadás volt,
azonban reggelre elállt az esõ. A kapuk
megnyitása után kisütött a nap, mely
aztán az egész rendezvényünk alatt
többé el sem bújt. (Vasárnap is-mét
egész nap esett)

A családi napunkon minden gyermek
találhatott magának tartalmas, színes
elfoglaltságot. 

Rendezvényünket egy igazán fel-
pezsdítõ, gyermekeket és felnõtteket
egyaránt megmozgató zenés tornával
kezdtük. Ezúton is köszönjük Tamási
Marcsinak, hogy aktív közremûkö-
désével már az indulásnál vidám han-
gulatot teremtett! A délelõtt folya-mán
ismét mûködött ugráló vár, me-lyet a
gyerekek nagy lelkesedéssel fogadtak,
akárcsak az arcfestést. A bátrabbak

Az ötödik Mesevölgy Nap a pilisborosjenõi óvodábanAz ötödik Mesevölgy Nap a pilisborosjenõi óvodában
még görényeket is simogathattak. Az
udvarra kihelyezett né-pi játékok
(célba dobás és egyéb ügyességi
játékok) is jó szórakozást nyújtottak a
vállalkozó kedvû kisebb és nagyobb
gyermekeknek, sõt a felnõtteknek is.
Az érdeklõdõknek le-hetõségük volt
kipróbálni, milyen sokféle játék készí-
thetõ a háztartásokban már
feleslegessé vált anya-gokból.
Készültek kis figurák Kinder tojás
belsejébõl, szélkergetõk nejlon zac-
skókból és papírgurigákból, ügyességi
játékok joghurtos poharakból, kedves
kis képek különbözõ anyagdarabokból,
légykapó kis békák papírhengerbõl.

Az egyik legnagyobb sikere idén is a
tûzoltóautónak volt. A gyerekek
beszállhattak, megnézhették az esz-
közöket, felpróbálhatták a sisakokat.
Köszönjük a pilisborosjenõi önkén-tes
tûzoltóknak, hogy ilyen fantasz-tikus
élményekkel gazdagodhattak óvodá-

saink!
A rendezvény lezáró eseménye idén

is a tombola volt, melyet mindenki
nagy izgalommal várt. A sok-sok játék
mellett kisorsolásra kerültek fagylalt-
kuponok, kétszemélyes vacsorák,
masszázs-jegy és csodaszép virágok is.
Ezúton köszönjük a szü-lõktõl kapott
tárgynyereményeket, a pilisborosjenõi
és ürömi vállalkozók felajánlásait,
melyekkel nagy örömet szereztek a
tombola nyerteseinek!

Köszönjük a szülõknek a büfébe
hozott felajánlásokat is.

Az idei Mesevölgy Nap is fan-
tasztikus hangulatban telt, reményeink
szerint minden résztvevõ szép
élményekkel gazdagabban térhetett
haza.         

Fazekasné Schieszl Mónika
nemzetiségi óvodapedagógus
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Talán hallotta már, hogy 2017. szeptember 8-9-én  kö-
zel 1000 vendég érkezését várjuk a Nagy-Kevély völgyébe
az Egri Vármaketthez, a  X. Pilisborosjenõi Várjátékokra.
Ahhoz, hogy minden vendégünk elégedett lehessen, idén
szponzorok jelentkezését várjuk, akik szívesen áldozná-
nak a jó ügy érdekében. Kérjük, ha módja és lehetõsége
van támogatni a rendezvényt tárgyi, (pl. árnyékoló sát-
rak...) illetve pénzbeli felajánlással, akkor tegye meg!
Minden apró forint számít! Várjuk továbbá olyan helyi
szolgáltató jelentkezését, akik színesítenék a rendezvényt.

Pilisborosjenõért Alapítvány adószáma: 18660252-1-13;
Számlaszáma: 11703006-20050973

Bereczkiné Szendrey Éva-alapítványi titkár (szen-
dreyeva@gmail.com) tel: 06-30-596-7573Köszönjük elõre
is a segítséget! Találkozzunk szeptember a rendezvényen!

Talán hallotta már 

ZÖLD BICSKE NONPROFIT KFT. HULLADÉKGYÛJTÔ ZSÁKJAI A GYÖRGYI BUTIKBAN
(2097 PILISBOROSJENÔ, FÔ ÚT 45. SZ. ALATT) KAPHATÓAK!
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HHiirrddeesssseenn  sszzíínneessbbeenn  aa
HHíírrmmoonnddóóbbaann!!

a júliusi, augusztusi nyári számokban színesben, kerettel, képekkel,
változatlan árakon hirdethet Kedves olvasónk!

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

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

PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ 13

ArCo-Mag ArCo-Mag 
Kft.Kft.

Pilisborosjenô, 
Ilo na u. 7.

Tel.: 06-70-670- 0075

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

Linde mûszaki gázok (CO2, Ar, O2, Ac)

Új nyítvatartás: Hét fô: 14–18
Kedd: 8-12 14-18
Szerda: 14–18
Csütörtök: 8–12 14–18
Péntek: 14–18
Szom bat: 8–13

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

Ál lat or vo si és 
ho me o pá ti ás ren de lô
Ha tó sá gi fel ada tok ra jo go sult 

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

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

(ren de lé si idô ben)

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

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

ku tya koz me ti ka

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

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

06-30-964-2160

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

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz.

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

konténer-rendelés, Gépi 
földmunka, hulladékátvétel, 
termôföld kiszállítással.

T R U N K
Elérhetôségek:

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

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

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

kivitelezését:
06-26-336-260

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

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

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

Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.

PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

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

Cserpes és COOP termékek kaphatók

Naponta friss pékáru! 
Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.
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1000/200 Mbit/s kínált sebesség, 300/50 Mbit/s garantált sebesség meghatározott szolgáltatási területen.

telekom.hu/gigabit

1GB_185x120_PilisborosjenoiH.indd   1 12/05/17   09:40

Egyedi, különleges kerti pavilon

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

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

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

Pilisborosjenôn,
az Egész ség ház ban

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

Te lefon be je lent ke zés: 
06 20 322 6776 
dr. Csányi Már ta
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Tisztelt Lakosok!      
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A most regnáló önkormányzat mandátumának félide-

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

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

•  Kettôszázhatvan milliót a szennyvízkezelés hosszú
táú megoldására.

•  Százharmincegy milliót az Aura épületének energe-
tikai korszerûsítésére.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Más egyéb forrás bevonására is szükség van. A fej-
lesztési területeink tulajdonosaival folytatott, a korábbi-
nál elônyösebb feltételeket megteremtô tárgyalásaink
eredményeként még ebben a ciklusban további öt-
száz–hétszázmilló forint bevételre számítunk, ez ugyan

HELYZETKÉP

Pilisborosjenôi

Hírmondó
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(Folytatás az 1.. oldalról)

egyszeri bevétel, de ezáltal bôvül az adózók köre és növek-
szik az állandó bevétel, melyet leromlott állapotú útjaink
felújítására fordítanánk. 

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

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

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

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

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

Mindezek ellenére sem tekintem a munkafolyamatot
hiábavalónak. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PILISBOROSJENÔ 2050-ES JÖVÔKÉPE

A KÖZÖS MUNKA POZITÍV HOZADÉKAI

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

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

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

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

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

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

Küller János
polgármester

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

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

Windisch László

Megújul a játszótér! Beszámoló, képekben
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(Folytatás a 3. oldalról)

A Z  I S KO L A  H Í R E I
A 2016-17-ES TANÉV KITÛNÔ TANULÓI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

idôben az iskolában!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZENEI DICSÉRETET KAPOTT NÖVENDÉKEK

Z

ZENEKARI VERSENYEK

ISKOLAI DÍJAK

TANULMÁNYI VERSENYEK

DÍSZOKLEVELET KAPTAK A NÉMET
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATTÓL

TISZTASÁGI VERSENY

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

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

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

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

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

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

BALLAGÓ 8. OSZTÁLYOSAINK

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

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

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

Gratulálunk!

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

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

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

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

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

a honlapon (www.iskola.pilisborosjeno.hu)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Takarítói állást hirdet az iskola félállásban. 

Érdeklôdni lehet: 0620 5342693

augusztus9:augusztus.qxd  2017.08.07.  16:20  Page 4



PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ 5

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

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

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

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

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

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

Család és Gyermekjóléti Szolgálat A IX. INDIÁN NYÁR

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

Kishalmi Ildikó vezetésével a Kis-

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

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

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

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

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

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

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

denkinek!

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

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

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

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

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

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

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

A tábor diákjai busszal mentek a solymári Bauernhaus-

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

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

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

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

Minden délután német néptáncoktatásban vettek részt
Jávor Csaba által.

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

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

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

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

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

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

Perlinger Györgyi
NNÖ képviselô

NÉMET NYELVI TÁBOR A NÉMET NEMZETISÉGI NÉMET NYELVI TÁBOR A NÉMET NEMZETISÉGI TÁJHÁZBANTÁJHÁZBAN
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HHiirrddeesssseenn  sszzíínneessbbeenn  aa
HHíírrmmoonnddóóbbaann!!

a júliusi, augusztusi nyári számokban színesben, kerettel, képekkel,
változatlan árakon hirdethet Kedves olvasónk!

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

apróhirdetés: 1/32 oldalnyi felület, maximum 10-es betűmérettel: 
787 Ft + Áfa (bruttó 1000 Ft)
online hirdetés: 2000,-Ft/hó
a lap kéthavonta jelenik meg, 1300 példányban. az olvasók postai
kézbesítés útján, térítés nélkül kapják meg az újságot. a lapzárta
idôpontja a kiadást megelôzô hónap közepe. 
a hirdetés feladható: szerkesztoseg@pbjhirmondo.hu
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Kedves Testvérek!
Mindenkit nagy szeretettel hívunk, és várunk
templomunkba 2017. augusztus 20.-án fél 11-tôl
tartandó ünnepi szentmisére, hogy közösen
imádkozzunk hazánkért, és nemzetünkért állam-
alapító Szent István királyunk közbenjárását

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

Péter atya

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nyozni, hanem Ádám személye. A heti két-

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

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

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

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

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

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

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

mat, amiben eddig nem sok részed lehetett! 
Pálinkás Miklós

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

Gyászukban osztozunk!
Nyugodjék Békében!

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

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

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

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

Windisch László
Fôszerkesztô

Új rendôrautót helyeztek szolgálatba Pilisborosjenôn

Útépítés
Pilisborosjenôn

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

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

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

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

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

Küller János
polgármester

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

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

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

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

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

dr. Szabó József Zoltán
jegyzô 

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

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

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

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

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

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

dr. Szabó József Zoltán
jegyzô 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deutscklub Weindorfer Sinkreis számá-
ra!

Perlinger Györgyi
elnök

35. ÉVES A DEUTSCHKLUB
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ArCo-Mag ArCo-Mag 
Kft.Kft.

Pilisborosjenô, 
Ilo na u. 7.

Tel.: 06-70-670- 0075

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

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

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

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

KEVÉLY GÁZ BT.
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI 
BETÉTI TÁRSASÁG

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

– Zsitnyányi Attila magántervezô –
Központi fûtôberendezés, 

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

beszerzése és ügyintézése. 
Anyagkivonatok és költségvetések

készítése.

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelô mester

Telefon: 
06-30-222-3583

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt.
Nyomás: PrintPix nyomda

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

Ál lat or vo si és 
ho me o pá ti ás ren de lô
Ha tó sá gi fel ada tok ra jo go sult 

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

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

(ren de lé si idô ben)

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

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

ku tya koz me ti ka

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

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

06-30-964-2160

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz.

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

konténer-rendelés, Gépi 
földmunka, hulladékátvétel, 
termôföld kiszállítással.

T R U N K
Elérhetôségek:

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

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

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

kivitelezését:
06-26-336-260

PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

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

Cserpes és COOP termékek kaphatók
Naponta friss pékáru! 

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

Építés-felújítás
– generál kivitelezés

Vállaljuk lakások, házak 

teljes felújítását!

(Gipszkarton, festés, burkolás, 

villanyszerelés, külsô szigetelés 

(dryvitozást), kômûvesmunkát!

Kerítések, támfalak készítését!

A hirdetés felmutatása
esetén 10% kedvezmény!

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

pfeifferbaubt@gmail.com

PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ 11

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

Aczél Ferenc
(Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com
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ÓbudánTúl Ingatlaniroda
Pilisborosjenôi ingatlanok irodája

www.pilisborosjenoi.hu 

SZALAI PÉTER
építészmérnök, ingatlanközvetítô ügyvezetô, irodavezetô

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

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

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

IGÉNY ESETÉN 
INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

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

az Egész ség ház ban
Rendelési idô:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nagy Kevély Gyógyszertár
Farkas István

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

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

Manikûr–mûköröm
Pilisborosjenôn és 

Ürömön házhoz megyek!
CSERNUS SZILVIA
Telefon: 06 70 639-4030 Egyedi, különleges kerti pavilon
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Beszámoló a X.Beszámoló a X. Pilisborosjenôi Várjátékokról
2017. szeptember 9-én ismét megren-

dezésre került a X. Várjáték rendezvény
az Egri vár makettnél, melyre idén nem
csak a faluból, hanem a környezô tele-
pülésekrôl is érkeztek nagy számban.

A várjáték elôestéjén – pénteken –
Jazz koncerteket hallgathattunk a tavalyi
kezdeményezés népszerûségén felbuz-
dulva.

Szombaton 11 órakor a Kiskalász
zenekar nyitotta meg a rendezvényt és
fülbemászó dalaikkal sok kisgyermekes
családot csábítottak a színpadhoz. A jó
hangulat gyorsan átragadt a kicsikre.
Voltak olyan bátor jelentkezôk, akik még
a színpadra is felmerészkedtek. 

Ezután következett a ,,Járd ki lá-
bam…” nemzetiségi néptánc Fesztivál –
többek között: a Borony néptánc cso-
port, a budakalászi Lenvirág néptánce-

gyüttes és a Kevélyhegyi és  Német Dal-
kör – fergeteges bemutatóját tekinthet-
tük meg. 

A szegedi Látvány színház jóvoltából
több – környezet-tudatosságra tanító –
tanmesét is végig nézhettek a gyerekek.
Az érdeklôdôk: kisebb és nagyobbacska
fiúk, apukák megtekinthették a Baran-
tások harci bemutatóját, amit utána a
harcászati játszóház követett. 

Egyszóval szinte minden korosztály
megtalálta a számára megfelelôt. A
vásározók roskadásig megtelt aszta-
laikon kí-nálták portékájukat. A vásári
forgatagból lehetett haza vinni bort,
mézet, édességet stb… Kinek kedve volt
hozzá népi mesterséget próbálhatott ki.
Volt lehetôség agyagozni, nemezelni
vagy éppen mutatványos játszóházban

elidôzni. 17 órakor a KALÁKA zenekar
zenélt a gyereknek, majd modern tán-
cokat – Zumba, Hip hop, Break – láthat-
tunk a színpadon.

Délután  a S.A.G.A.  középkori harcá-
szati bemutató ejtett sokakat ámulatba,
melyben korhû ruhákban, korhû fegyve-
rekkel lehettünk fül- és szemtanúi is egy
igazi bajvívásnak. A bátrabbak fel is pró-
bálhatták a korabeli darabokat. 

Air Soft, lövészet és íjászat kipróbá-
lására is lehetôség volt a Pest megyei tar-
talékos katonák jóvoltából.

A várfal mögött terült el a gyerekbiro-
dalom, ahol népi fajátékokat – körhinta,
célba dobó, népi játszótér, ügyességi já-
tékok –  próbálhattak ki kicsik és nagyok.

A rendezvény, este egy parádés és lát-
ványos tûzzsonglôr show-val zárult.
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Tisztelt Szülôk!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy
az Óvodában és az Iskolában egyaránt be-
vezetjük az átutalásos ,,étkezési díj” befi-
zetést.

Amennyiben Ön nem rendelkezik szám-
laszámmal, a befizetés lehetôségét postai
csekken is biztosítjuk. Elôbbi igényüket
az iskolatitkárnál vagy az óvodatitkárnál
jelezhetik.

Az átutalásra vonatkozó értesítéseket
külön kapják meg, melyen szerepelni fog
a fizetendô összeg és a számlaszám. A be-
fizetéseket megadott határidôig kell telje-
síteniük.

Az utalásnál a közlemény rovatban min-
denképpen tûntessék fel a csoport vagy
osztály nevét és a gyermek nevét.

Számlaszámok, melyekre az átutaláso-
kat teljesíteni lehet értesítést követôen:
Óvoda: OTP Bank Mesevölgy Óvoda

11784009-16795176-02130000
Iskola: OTP Bank Pilisborosjenô

Község Önkormányzata
11742001-15441276-11260002

Az új befizetési rendszerrel elkerülhetô a
sorban állás, és az egy adott naphoz kö-tött-
ség. Bízunk abban, hogy az új rendszer mind-
annyiuk megelégedésre fog szolgálni.

Pilisborosjenô, 2017. szeptember 21.

Küller János
polgármester

Tisztelt Lakosok!
Útjaink állapota mindannyiunk által is-

mert ezért azok javításra kiemelt figyel-
met fordítunk. azonban a munkavégzés-
nek, felújításoknak pénzügyi lehetôsége-
ink sajnos határt szabnak.

Tájékoztatom Önöket, hogy a Vár utca
útburkolatának felújítása hamarosan be-
fejezôdik.

2017. augusztus végén számos utcában
végeztettünk kátyújavítási munkálatokat.

A Kevélyhegyi út alsó szakaszát 2017.
szeptember közepén leaszfaltoztattuk.

Folyamatban van a közbeszerzési eljá-
rásunk, melynek lezártát követôen a Te-
metô utca (2477/2. hrsz.) 420 méteres sza-
kasza és a Búza u. (326. hrsz.) szilárd bur-
kolatot kap. Elôbbiekkel párhuzamosan a
Bajcsy u., Bem u., Mária u. és Olga utcá-
ban járdaépítés és a vízelvezetés rekon-
strukciója kezdôdik meg.

A Képviselô-testület 2017. szeptemberi
ülésén döntött egy 25 millió forintos keret
biztosításáról, melybôl egy új, autópálya-
lapok készítésnél használt ,,remixes tech-
nológia” alkalmazásával további mintegy
14.000 m2 járható, stabil útalapot biztosító
útkarbantartási munkát kezdünk meg ok-
tóber elején. Az útalapra a késôbbiekben
forrás esetén egy külön kopóréteg kerül-

het. A munkálatok számos más utca mel-
lett a Bécsi úti településrész leromlott ál-
lapotú utcáit is érinteni fogják.

A májusi esôzések okozta károk helyre-
állítására benyújtott Vis major pályáza-
tunkat elbírálásra alkalmasnak találták,
és jelenleg a végleges eredményét várjuk.
Amennyiben pályázatunkat támogatják,
újabb jelentôs útfelújítási munkálatokat
fogunk tudni elvégezni.

Az útjavítások természetesen mindig
kellemetlenségekkel járnak, melyhez tü-
relmüket elôzetesen és utólagosan is kö-
szönöm!

Bízunk abban, hogy fenti intézkedése-
ink az esetleges kellemetlenségek ellené-
re mindenki megelégedésére fognak szol-
gálni.

Pilisborosjenô, 2017. szeptember 29.
Küller János
polgármester

A szeptemberi Képviselô-testület
jelentôsebb döntései röviden

A Képviselô-testület 2017. szeptember
14-i ülésén összesen 17 (meghívóban ere-
detileg 16) napirendet tárgyalt meg.

A mintegy 2,5 órás ülésen döntöttek
többek között a költségvetés módosítá-
sáról, mely technikai átvezetések mellett
tartalmazta azt a 25 millió forintos ke-
retet is, melybôl a nem szilárd burkolatú
utak ,,terra mix” technológiával történô
javítása elvégezhetô számos utcában.

A helyi népszavazásról szólóan új ren-
deletet kellett alkotni a jogszabályi válto-
zások miatt, melyben nagy viták mellett,
de a régi rendelet szabályozásának meg-
felelô számú, azaz a választópolgárok 25
%-a szerepel, mint a helyi népszavazás
kezdeményezéshez szükséges lakosság-
szám.

Döntöttek 2 Önkormányzati ingatlan
értékesítésrôl (705/23 és 705/24 hrsz),
melyekbôl származó bevételek sikeres ér-
tékesítés esetén a költségvetési forrásokat
növelnék, ezáltal újabb fejlesztéseket ten-
nének lehetôvé.

Döntés született arról, hogy a közvi-
lágítási lámpatesteket a késôbbiekben
modernebb és alacsonyabb mûködtetési
költségûekre kívánják cserélni, melyhez
azonban még számos lépést meg kell ten-
ni, és közbeszerzési eljárást is le kell foly-
tatni. A döntés szerinti konstrukcióban
községüknek a fejlesztés és  a közvilágítás
biztosítása nem kerülne többe, mint je-
lenleg.

Utólagosan biztosították a szükséges
forrást, a játszótérre telepített napvitorla
tartóoszlopainak beszerzéshez és kivite-
lezéséhez, valamint a játszótérre lerakan-
dó, helyi támogató által biztosított gu-mi-
téglák telepítéshez.

Elvi döntés született a 030/9 hrsz-ú re-
kultivált hulladéklerakó rendeltetésû in-
gatlan kötelezettségekkel terhelt, de in-
gyenes átvételérôl. A tulajdonba vétel
részletei a késôbbiekben fognak tisztázód-
ni, azonban.

A Lazarét közmûvesítési munkálatai-
nak befejezésére vonatkozó célkitûzés-
nek, és korábbi döntéseknek megfelelôen
újabb 2 megállapodást is jóváhagytak, me-
lyekbôl származó bevételek elkülönített
számlára kerülnek majd.

VERSENYFELHÍVÁS TELEK-
INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Pilisborosjenô Község Önkormányzata
a kizárólagos tulajdonában álló telekin-
gatlanokat értékesítésre kínálja verse-
nyeztetési eljárás keretében, azzal, hogy
azt/azokat a legelônyösebb ajánlatot tevô
részére értékesíti:
a) az érintett vagyonelem megjelölése:
Pilisborosjenô, belterület 705/23 (836
m2) és 705/24 hrsz (863 m2).

b) a pályázat elbírálása során a pályázatok
rangsorolásakor alkalmazandó értéke-
lési szempont:      
•  Az ingatlan forgalmi értékbecslés sze-
rinti értéken, vagy azt meghaladó ösz-
szegért történô megvásárlási ajánlat-
ban szereplô vételár   
Azonos összegû ajánlatok esetén a fize-
tési határidô alapján kerülnek elbírá-
lásra a beérkezô ajánlatok.

c) a megkötendô szerzôdés típusa: adás-
vételi szerzôdés az ingatlanok tulajdon-
jogának korlátozásmentes átruházásá-
val.

d) a hasznosításra vonatkozó fontosabb
feltételek: az ingatlanok beépítésre
szánt belterületen találhatóak, társas-
ház vagy egyéb lakó célú épület épít-
hetô rájuk. (M0-ás védôsávjába esés
miatt azonban elôzetes egyeztetés
szükséges az építési engedély ügyében
NIF Zrt-vel) valamint régészeti lelô-
helynek minôsülnek a hatályos HÉSZ
szerint. (építkezés elôtt tervezés során
a Mûemlékvédelmi Hatóságtól kérhetô
bôvebb tájékoztatás ezzel kapcsolato-
san).

e) a pályázati ajánlatok benyújtásának
helye: Pilisborosjenô Község Önkor-
mányzata, 2097 Pilisborosjenô, Fô út
16., módja: személyesen vagy postai
úton, azzal a feltétellel, hogy a postai
úton benyújtott ajánlatnak is be kell ér-
keznie a bontás idôpontjára, határide-
je: 2017.10.16. 10.00 óra.

f) a pályázati ajánlatok elbírálási idô-
pontja: ajánlattételi határidôt követô
képviselô-testületi ülés, de legkésôbb
2017. 11. 15.
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Életképek az óvodából
Szeptember elején új nevelési év kezdô-

dött óvodánkban. A gyermekek izgalommal
és várakozással telve léptek be újra az óvo-
da kapuján. Az óvodapedagógusok és a már
évek óta ide járó gyerekek is nagy örömmel
fogadták az újonnan hozzánk érkezô kicsi-
ket. Az óvó nénik minden új gyerekhez ellá-
togattak, ezzel is segítve a problémamentes
óvodakezdést, és a gyermekek érzelmi biz-
tonságának megteremtését az intézményi
környezetben. Mindig nagy öröm látni,
hogy az eleinte még bátortalan, félelmekkel
küzdô új óvodások hogyan nyílnak meg, és
lesznek egyre élénkebbek és vidámabbak
néhány hét után.

Szeptember 21-én a Takarítás Világnapja
alkalmából a gyerekek a Nagytakarítás a
napnál c. népmesét tekinthették meg báb-
elôadás formájában, melyet az óvónôk ját-
szottak el. Óvodásaink játékos feladatokon
keresztül ismerkedhettek a szelektív hulla-
dékgyûjtés jelentôségével, szabályaival. A
lelkesebb gyerekek segítettek a csoport-
szobák söprésénél is.

Szeptember 22-én az Autómentes Nap al-
kalmából mindkét épületben KRESZ-pá-
lyát alakítottunk ki. A gyermekek kis moto-
rokkal, forgalomirányítás mellett próbál-
hatták ki a pályákat, melyeken a kis
KRESZ-táblákon kívül gyalogos átkelô és
néhány parkoló is helyet kapott.

Óvodánk életében az ôsz mindig egy iz-
galmas, eseménydús idôszak. Október ele-
jén az idôseket köszöntjük. A gyermekek
nagy izgalommal és lelkesedéssel készülnek
erre az alkalomra. A kislányok és a kisfiúk
egyaránt nemzetiségi ruhát öltenek majd, és
kedves dalokkal, versekkel, táncokkal aján-
dékozzák meg az idôseket a mûvelôdési
házban tartott rendezvényen.

Október folyamán a gyermekeknek lehe-
tôségük lesz meghallgatni a zeneiskolások
koncertjét a Zene Világnapja alkalmából,
és megfigyelhetnek különbözô ketrecben,
kalitkában, terráriumban tartott állatokat
az Állatok Világnapja alkalmából. Idén is
megrendezzük majd a terményünnepet,
melyben az ôszi színek, fények, hangulatok
teszik majd felejthetetlenné a gyermekek
számára az óvodában töltött napokat.

Az elmúlt idôszakban több örömteli ese-
mény is történt intézményünkben. A régi
óvodaépület udvarán hónapok óta váratott
magára, hogy a gyermekek a hintát hasz-
nálhassák, mivel nem készült el a biztonsá-
got nyújtó ütéscsillapító burkolat. A hinta
alá a gumitéglát az óvoda alapítványa ko-
rábban már megvásárolta. A szülôk Takáts
Árpád irányításával az alapot szabadide-
jükben korábban már kiásták, így elôké-
szítve a terepet. Tavasszal az óvodavezetô
szülôi összegfogással megszervezte a mun-
kálatok befejezését, amiben nagy segítséget

nyújtott egy leendô óvodásunk édesapja,
Tömöri Balázs. Ezúton köszönjük gyors,
áldozatos munkáját, amit intézmé-
nyünknek eddig is nyújtott. A gyermekek
2017. július 10-én – még az óvoda zárása
elôtt – birtokba vehették az új hintát.

A másik örömhír, hogy megoldódni lát-
szik az ételszállítás problémája a két épület
között. 2016 elejétôl, a korábbi megoldástól
eltérôen már az óvoda karbantartója szállít-
ja az ételt a Fô utcai épületbôl a Mindszenti
utcaiba. Egészen idén szeptemberig saját
autójával tette ezt. Mindannyian biztosan
tudtuk, hogy ez csak átmeneti megoldás le-
het, hiszen egyre szigorodnak az élelmezés-
ügyi szabályok, így valami más megoldást
kellett találni.

Óvodavezetônk a nyáron megfelelô szál-
lítóeszközt keresett és rátalált a jelenleg is
már mûködô tuk-tukra. A jármû árához tá-
mogatókat is próbált találni. Nagy örö-
münkre a faluban üzemelô és intéz-
ményünknek minden évben adományt nyúj-
tó Meditop Kft. bôkezû felajánlásával a jár-
gány teljes vételárát kifizette. Ezután szülôi
kezdeményezésre, a felújítás összegére is
adakozás kezdôdött, melyet ezúton is kö-
szönünk. 

A tuk-tuk motorszerelô által javított, át-
vizsgált, így már mûködôképes, azonban a
karosszéria még komoly javításra és festésre
vár. Ez várhatóan októberben elkészül.

Karbantartónk, Árpi bácsi névpályázatot
írt ki a jármû nevére. 

A pályázatokat névvel, csoportnévvel el-
látva a két épületben kihelyezett gyûjtôlá-
dákba tudják bedobni. Fôdíj: Árpi bácsi ál-
tal sütött gyermekbarát (rum és mazsola-
mentes) csokoládétorta.

Határidô: november 7-e, kedd.
Terveink között szerepel, hogy a jármû

ponyvájára fôbb támogatóink emblémáját,
nevét elhelyezzük. 

Fazekasné Schieszl Mónika
óvodapedagógus 

ÁLLÁSHIRDETÉS
Óvodánk felvételt hirdet 1 fô német
nemzetiségi óvodapedagógus részére

g) az ajánlattevôk értesítésének módja:
személyes leadás (Hivatal Ügyfélszol-
gálatán), postai úton vagy e-mail útján.
Az ajánlatnak legkésôbb az ajánlatté-
teli határidôig meg kell érkeznie Önko-
rmányzathoz.

h) a pályázati ajánlat érvényességének
feltételei:
Az ingatlanok megvásárlására külön-
külön is benyújtható ajánlat, minden in-
gatlannál a legkedvezôbb ajánlatot ér-
tékelheti az önkormányzat nyertesként.
Az ingatlanok együttes, feltételes meg-
vásárlására benyújtott ajánlatok nem
érvényesek.

Az ingatlanok értékbecslése, tulajdoni
lapja ajánlatkérôtôl írásban kérhetô,
melynek másolatát ingyenesen rendel-
kezésre bocsájtja mind papír, mind
elektronikus formában.
Az ingatlanok beépítésre vonatkozó
szabályozása az önkormányzat
www.pilisborosjeno.hu honlapján kor-
látozásmentesen megtekinthetô.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell aján-
lati kötöttséget keletkeztetô vételi nyi-
latkozatot.
A benyújtott ajánlatokat ingatlanon-
ként 100.000 Ft ajánlati biztosíték be-
nyújtása mellett lehet érvényesen be-

nyújtani az önkormányzat OTP Bank-
nál vezetett 11742001-15441276 számú
számlájára kell teljesíteni, közlemény-
ként kérjük megjelölni: 2 ingatlan ver-
senyeljárás biztosítéka”.

i) Kapcsolattartási pont: dr. Szabó József
Zoltán jegyzô, 2097 Pilisborosjenô, Fô
út 16. e-mail: jegyzo@pilisborosjeno.-
hu, tel: 26/336-387

j) Az eljárás indokolás nélküli érvényte-
lenné nyilvánításnak jogát az Önkor-
mányzat fenntartja.
Pilisborosjenô, 2017. szeptember 19.

Küller János
polgármester
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A Z  I S KO L A  H Í R E I

ELKEZDÔDÖTT 
A 2017-18-AS TANÉV

Szeptember elsején izgatott gyerek-
sereg vette birtokba az iskola udva-
rát. Az évnyitón Dienes Dóra intéz-
ményvezetô köszöntötte a 46 elsô
osztályost, valamint az újonnan érke-
zô 9 új iskolást és az új pedagóguso-
kat. Kiemelte, hogy ebben a tanévben
13 osztállyal próbálják megoldani a
tanévet, négy helyett 6 napközi fog
mûködni és megpróbálják a terem-
hiányt délután is megoldani. Ennek
érdekében a gazdasági irodából is
tantermet alakítottak ki, de tanítani
fognak továbbra is az ebédlôben és a
folyosókon is. Az Aurába való költö-
zés nem várathat magára, szeptember
elsején 270 általános iskolás és 121
zeneiskolás növendék kezdte meg
tanulmányait Pilisborosjenôn. 

DÍSZPOLGÁROK ADOMÁNYA
Idén is nagylelkû adományt kapott

iskolánk több Díszpolgárunk és a
hozzájuk csatlakozóknak köszönhe-
tôen. Meggyesi János Pilisborosjenô
Község Díszpolgár alapító ötletéhez
többen csatlakoztak, így az idei tan-
évet ajándékcsomag átvételével kezd-
hettük meg. Idén több, csoportosan
használható hangszert és labdákat
kaptunk, melyeket a gyerekek öröm-
mel vettek birtokba. Köszönjük a
nagylelkû adományt: 

Meggyesi János Díszpolgár Úrnak,
Csillik Andrásné Díszpolgár 

Asszonynak,

Küller János Díszpolgár Úrnak, 
Szimeth Géza Díszolgár Úrnak, 
Trunk Zsolt Díszpolgár Úrnak, 
Werner Klein Díszpolgár Úrnak
Dr. Vass László Úrnak.
Köszönettel: az iskola tanulói és

pedagógusai

ÉRIK A SZÔLÔ, HAJLIK A
VESSZÔ….. AZAZ 

FORGATÁS A PILISBOROSJENÔI
ISKOLÁBAN

Kedden jött az értesítés, miszerint
pénteken forgatni fognak a suliban, a
téma hagyományôrzés. Mivel a leg-
közelebbi 1-2 héttel késôbbre esett
volna, így új hagyományt alapítot-
tunk és szüreti ôrületre hívtuk a stáb
tagjait. A berendezési tárgyak besz-
er-zéséhez azonnali segítség érkezett
Perlinger Györgyitôl és Zsitnyányi
Attilától. Köszönet érte! Négy osz-
tály tudott részese lenni piciny au-

lánkban a programnak, ahol megmu-
tattuk, hogyan kell szôlôt taposni dé-
zsában – persze lábmosás után, ho-
gyan zajlik a darálás és a préselés fo-
lyamata. Az elkészült nedût öröm-
mel kóstolták a diákok, majd dalra
fakadtak a diákok és indulhatott a
fergeteges táncház. A legbátrabbak
az üveges táncot is kipróbálhatták. A
felvételt az M1 és a Duna TV fogja
közvetíteni, de megnézhetô lesz az
iskola honlapján is. 

Hagyományôrzés az iskolában

Szeptember 26-án az Nyelvek Eu-
rópai Napja alkalmából sok színes
programmal vártuk a gyerekeket.
Már reggel, iskolába érkezésükkor
idegen nyelven köszöntöttük ôket,
majd a falakon kiplakátolt érde-

Új lakók az iskolában

Nyelvek Európai Napja

SALUT! HELLO! CIAO! HOLA! HEJ!
AHOJ! TERVE! TERE! ZDRAVO!

kességek és tudnivalók alapján egy
totót tölthettek ki. Aki ügyesen törte
a fejét egy az ez alkalomra készült
karkötôvel lehetett gazdagabb. Dél-
után pólót készítettünk, erre külön-
bözô nyelveken írtuk rá a ,,Szia!” kö-
szöntést. Öröm volt látni a lelkes
gyerekeket, aki már másnap a saját
készítésû pólójukban jöttek iskolába
és a sok színes karkötôt is büszkén
viselték! 
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,,A család egy rendszer, melynek erôforrása és mûködése
van. Hogy egy család jó vagy rossz, azt [...] a mûködése
határozza meg. A családnak a gyermekek számára biztonsá-
got, védelmet, stabilitást, állandóságot kell adnia. Alkoho-
lista család esetében az egész rendszer, az egész család beteg.
Ha a rendszer egészséges lenne, kivetné magából az alko-
holistát, vagy változtatni kényszerítené.” Írja Dr. Szikszay
Petronella és Dr. Tóth Miklós több évtizedes terápiás tapasz-
talat alapján a ,,Deviáns alkohológia” címû mûben.

Sok évvel ezelôtt döbbenten olvastam ezeket a sorokat.
Akkor még nem gondoltam azt, hogy én is ilyen beteg lehe-
tek. Hiszen 24 év alatt, amit az aktív szerfogyasztó szenve-
délybeteg családtagjaimmal töltöttem, minden tôlem telhetôt
megtettem azért, hogy változtassak életükön, és józanodja-
nak. 

A férjemet hat alkalommal cipeltem el különbözô elvo-
nókúrákra, eredménytelenül. S csak amikor már romokban
hevert a családunk és életünk irányíthatatlanná vált, akkor
döntöttem a válás mellett. 

A volt férjem még két évig ivott, majd saját elhatározá-
sából segítséget kért. Most már több mint 20 éve józan életet
él. Utólag egyetlen dolgot köszönt meg nekem: azt, hogy el-
váltam tôle. Akkor ez fájdalmasan érintett.

A fiunk, tapasztalatai alapján követte az apai mintát. Õ is
alkoholistává vált. Sok éves küzdelem és gyötrelem után hal-
lottam és értettem meg egy felépülô alkoholbeteg mondatát:
,,Ha így folytatod, a fiad belehal az alkoholba."

Akkor mélyen elgondolkodtam, hogy mit is tettem eddig.
Szerettem, de rosszul. Segítettem, ahol tudtam. Igyekeztem
fenntartani a ,,normális élet” látszatát. Sok éven keresztül
kimentettem az életvitele következményeibôl. Nem kellett
felelôsséget vállalnia önmagáért és tetteiért. S ekkor érkezett
az üzenet: Ha így folytatod, belehal...

Megrettentem. Csak azt ne! Hiszen éppen attól akarom
megóvni! Mit tegyek hát ezután?

Sokat beszélgettem az AA (Anonim Alkoholisták) fel-
épülô tagjaival, akik a mélységbôl kiemelkedve haladtak a jó-
zanodás útján. Saját történeteik és tapasztalataik meggyôztek
arról, hogy akkor cselekszem helyesen és józanul, ha kilépek
a megmentô szerepbôl. Mert ha nem teszem, akkor magatar-
tásommal még mélyebbre taszítom a fiamat. Ha elengedem,
életét és életvitelének következményeit a Gondviselésre bí-
zom, akkor lesz lehetôsége arra, hogy megtapasztalja saját
mélypontját. Beláttam, hogy csakis akkor fog segítséget kér-
ni, ha elég mélyre jutott. S megértettem, miért köszönte meg
az apja, hogy elváltam tôle. 

A fiam következô részegedése után nagyon nehezen, zo-
kogva, de ki tudtam mondani: ,,Ha pszichiátriára kerülsz,
meglátogatlak, ha meghalsz, eltemetlek. De ezt nem folyta-
tom így tovább.” Hálát adok érte, hogy néhány hét múlva ön-
szántából kérte felvételét egy terápiás intézménybe.

A fent említett szakemberektôl idézem: ,,Ez a kodepen-
dencia vagy társfüggôség jellemzése: [...] aki viselkedésével
lehetôvé teszi az alkoholista ivását. A ,,megmentô” szerepben
gyámkodó magatartásával, megmentô akcióival szolgáltat
ürügyet és lehetôséget [...] az ivás folytatásához."

Jó érzés másoknak segíteni, ártani pedig már nem szeret-
nék. Mégis megesett velem mostanában, hogy sajnálattól in-
díttatva itt is adtam pénzt és ennivalót egy helyi hajléktalan
embertársamnak, mert kért, panaszkodott. Pedig tudtam,
hogy számára az ital a legfontosabb, és minden valódi segít-
séget sok-sok éve elutasít. Korábban hallottam róla, hogy

Család és Gyermekjóléti Szolgálat

,,Együtt lenni jó” Családi Nap

A tavaszi Családi Napunk folytatásaként ôsszel is megren-
deztük ,,Haza-Vár” családi programunkat. A családi délelôtt-
re számos kreatív ötlettel és feladattal készültünk, amelyet
nem csak a gyerekek, hanem szüleik, nagyszüleik is nagyon él-
veztek. A programok között szerepeltek a ,,Tudorka", ,,Ügyes-
kedô", ,,Mosakodó” játékos feladványok, a kreatív sarokban
pedig számos kézmûves elfoglaltság várta a családokat. Akik
megéheztek a madárijesztô, családi címer, terméskép elkészí-
tése közben, kedvükre falatozhattak a ,,Kreatív konyha”
egészséges ételeinek kínálatából, hogy felfrissülve vághassa-
nak neki a ,,Rend a lelke mindennek” játékos, házimunkára
irányuló feladatsornak. 

Köszönjük a családoknak a részvételt, Mézes Erika fejlesz-
tôpedagógusnak a kreatív ötleteit, valamint segítôinknek:
Kovács Kingának, Kovács Bencének, Kovács Máténak, Csillag
Orsolyának, Szilágyi Nikolettnek valamint Ludasi Bendegúz-
nak, hogy együtt tölthettünk egy szép ôszi délelôttöt.

Ludasi Éva Biró Anna
szolgálatvezetô családsegítô

Segíteni…, de hogyan?

PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ 5

(Folytatás a 6. oldalon)
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(Folytatás a 5. oldalról)

A MÛVELÔDÉSI HÁZ ÉVVÉGI PROGRAMJAI

rengetegen próbáltak már rajta segíteni, eddig eredményte-
lenül. Újra tudatosult bennem, hogy megmentô magatartá-
sommal én sem a változtatásra ösztönöztem, hanem éppen a
jelenlegi nyomorúságos helyzet konzerválásában segítettem.
Mi tegyek hát? – kérdeztem az immár több mint 5 éve józano-
dás útján járó fiamtól. ,,Anya! Ezzel a magatartással megöli-
tek azt az embert. Ha mindig megmentetek egy embert a
mélypontjától, honnan fog felállni?” – mondta.

Akkor hát segíteni... De hogyan? 
Válaszul József önvallomásából idézek:
..Közel harminc évig ittam. Nem tudom megmondani, mi-

kor lettem alkoholista, hiszen az úgy indult, hogy a munkatár-
sakkal, haverokkal összejöttünk és iszogattunk. Az ember
még akkor is tagadja az alkoholizmusát, amikor már reszketô
kézzel emeli a poharat, és legerôsebb vágya az, hogy ihasson
valamit.

Ekkor még észre sem veszi, hogy elindult egy lejtôn, ami a
pokolba vezet.

Józanul alig mertem az utcára menni, mert nem tudtam, ki
milyen állapotban látott tegnap; de innom kellett, és amint
ittam, semmi más nem érdekelt. Azt még fel tudtam mérni, ha
nem hagyom abba az ivást, belehalok.

Éreztem, hogy egyedül képtelen vagyok leszokni, hiszen
többször megpróbáltam, de kis idô múlva még mélyebbre
süllyedtem az alkoholizmusban. Egy délután bevásárlás he-
lyett ismét a kocsmában kötöttem ki. Hazafelé igyekezve
azonban hasra estem a sárba. Ott feküdtem órákon át, mert
annyi erôm nem volt, hogy átmásszak a túloldalra. Ekkor
mentem el a Névtelen Alkoholisták gyûlésére elôször. Beval-
lom, nem igazán hittem abban, hogy ez valóban segíteni fog,
de gondoltam megpróbálom.

Döbbenten hallgattam az emberek vallomását önmaguk-
ról. Óriási hitet és erôt adott, hogy ha nekik sikerült, talán ne-
kem is sikerülhet.

Az elsô perctôl olyan hihetetlen támogatást, bíztatást, lelki
erôsítést kaptam a sorstársaimtól, amit biztosan tudom, hogy
sehol máshol nem kaptam volna, és ami nélkül újra vissza-
estem volna a mélypontra.

Négy éve nem iszom.
A jelenlegi életembôl minden sorstársamnak egy szeletet

szeretnék ajándékozni. A példámmal azt szeretném üzenni,
hogy igenis van visszaút. Visszakaphatjuk józan gondolkodá-
sunkat, emberi jellemünket, képesek lehetünk hittel és alá-
zattal élni. És ennek az útnak a bejárásában van támasz, van
közösség, amely segít."

Mi hát a valódi segítség
(Felépülô családtag)
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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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HHiirrddeesssseenn  sszzíínneessbbeenn  aa
HHíírrmmoonnddóóbbaann!!

a júliusi, augusztusi nyári számokban színesben, kerettel, képekkel,
változatlan árakon hirdethet Kedves olvasónk!

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

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

Manikûr–mûköröm
Pilisborosjenôn 

és 
Ürömön házhoz megyek!
CSERNUS SZILVIA
Telefon: 06 70 639-4030

Egyedi, különleges kerti pavilon

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
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Pilisborosjenô község Képviselô-testülete, 
a Polgármesteri Hivatal 

és az intézmények dolgozói nevében

áldott, békés, szeretetteljes 
Karácsonyi Ünnepeket kívánunk

minden pilisborosjenôi polgárnak.

Küller János Dr. Szabó József Zoltán
Polgármester                        Jegyzô

Karácsony ünnepe bizony senkit sem hagy
hidegen. Ha körbenézünk, nagyon vegyes ér-
zelmekkel találkozunk az ünnep kapcsán, vi-
szont ami majdnem mindenkiben fellelhetô,
az a feszült, ideges kapkodás, és sokszor az
indokolatlan veszekedés. Van, aki eleve úgy
érzi, hogyha már egész évben veszekszünk,
akkor karácsonykor miért legyen máskép-
pen?
Pedig, érezzük, sôt tudjuk, hogy máskor

sem jó, ilyenkor különösen is azt szeretnénk,
hogy a Szentestére, ünnepre való készület ne
így teljen. Mégis, mintha ez programszerû
lenne, a karácsonyhoz tartozna az ösz-
szeveszés. De miért is történik így és ez,
évrôl-évre?
Emlékezzünk csak vissza a pásztorok láto-

gatására Jézus születése után! Sôt, még mi-
elôtt Jézus megszületett, vajon, minden úgy
történt, ahogy mi elképzeltük volna? Bizony
nem. József, és Mária rótták az utcákat, mert
nem találtak szállást. A pásztorok csak úgy,
ahogyan voltak, felkerekedtek a nyáj mellôl,
és mentek megnézni a csodát, amirôl az an-
gyalok beszéltek nekik. Az Ô igazi ajándékuk
nem valamilyen tárgy volt, hanem önmaguk,
istenszeretetük, és tiszteletük. Mária sem
hadakozott, veszekedett Józseffel, hogy miért
nem foglalt elôre szállást, és miért nem talál
már végre maguknak egy szobát. Nem kér-
dezett ilyet Istentôl sohasem: ,,Milyen sze-
rencsétlen férfit adtál mellém Uram?”
Az Ô esetükben egy szeretetteljes elfoga-

dásról, egyszerûségrôl, és nem elvárásokról
beszélünk. Talán ebben rejlik a veszekedés-
mentes karácsony kulcsa. Nézzük csak végig,
hogy mi miképpen képzeljük el karácsonyi
ünneplésünket. Még az advent sem kezdô-
dött el, de máris terveket szövünk, és felada-
tokat, elvárásokat találunk ki magunknak.
Persze lehet, ezeket senki más nem várja el
tôlünk, de ha ,,tökéletes” karácsonyt aka-
runk, akkor ezek kellenek – mondjuk ma-
gunknak, és családunknak. Ezzel persze
megalapoztuk saját és a körülöttünk élôk
hangulatát, hiszen mindenki azért fog dolgo-
zni, hogy saját elképzelését, elvárását meg-
valósítsa, amibôl egy kavalkád, és sokszor
veszekedés lesz. No és természetesen, mara-
déktalanul nem tudjuk teljesíteni túlmére-
tezett terveinket, valami kis hibának vélt ap-
róság mindig belecsúszik a gépezetbe, amitôl
majd rosszul érezzük magunkat, ezért sajnos
nem tudunk örülni, és meglátni az ünnep
igazi lényegét. 

Nézzük csak meg a fent említett bibliai
szereplôket. Nem terveztek el semmit, nem
állítottak elvárásokat egymás, és maguk felé,
és nem is törekedtek a tökéletességre. Egy-
szerûen tették, ami tôlük tellett, és örültek
annak, hogy megszületik a várva várt gyer-
mek, aki nem más, mint Istenfia. Végre a kö-
zelében lehetnek, találkozhatnak vele, és
nem csak fizikailag történt meg e találkozás,
hanem bizony lelkileg is, ami sokkal több,
mélyebb, lényeget látóbb. 
Miért volt tökéletes az Ô ,,karácsonyuk”?

Mert valóban az történt, aminek történnie
kellett. Szabadok, és elvárás mentesek vol-
tak, örültek, lényeget meglátták, hogy nem
más történt meg, mint Jézus, vagyis az Isten
Fiának születése. Ha nem is ott, és nem is
olyan körülmények között, ahogy eredetileg
elképzelték, de gyermekük született, akit –
bár ezt még nem nagyon értették – Isten
ajándékozott nekik. És nem a születés körül-
ményei, hanem Jézus születése volt a leg-
fontosabb, az igazi ünnep!
Számunkra sem az ajándékok, a süte-

mények, az egyéb kiegészítôk adják meg az
ünnep lényegét. Nem attól lesz ,,tökéletes” a
karácsony, hogy mindent idôben kipipáltál a

listádon. Akkor lesz ,,tökéletes”, amikor
meglátod családtagjaid igazi, tiszta örömét,
hogy együtt vagytok, egy jót játszotok, nevet-
tek a Betlehem elôtt, és nem abban fáradtok
el, hogy egymást nyúzzátok elvárásaitokkal és
elképzeléseitekkel.
Jézus azért jött el a világra, hogy örömet,

derût, és békét hozzon, illetve adjon. Sajnos
mi emberek vagyunk azok, akik ezt nem tud-
juk, vagy inkább akarjuk megérteni, és befo-
gadni. Nem akarsz veszekedni? Akkor keresd
meg a lelked mélyén Jézust, aki most meghív
arra, hogy örülj, és boldog legyél. Ne azt ter-
vezgesd, hogy mi mindennek ,,kell” meglen-
nie, hanem azt képzeld el, hogy milyen jó lesz
együtt lenni szeretteiddel, hogy mennyire
békés és megnyugtató érzés ott ülni a karác-
sonyfa mellett, és csak egyszerûen örülni.
Isten szeretetbôl, és irgalomból küld-te el
Fiát közénk, mert tudta, hogy csakis így
tudjuk megtanulni, hogy Ô maga a szeretet,
és mit jelent a másikat, embertársunkat az Ô
szeretetével szeretni, és neki megbocsátani,
ahogy Ô teszi ezt velünk. Karácsony ünnepe
nem csak a szeretet adásáról, hanem az egy-
más iránt való irgalomról, és elfogadásról is
szól. Bátran próbáld ki az idén, és hidd el,
tényleg más, de jó lesz!
Áldott Karácsonyt, és boldog újévet kívá-

nok mindenkinek, szeretettel várunk min-
denkit templomi közös ünneplésünkre!

Péter atya
Éjféli misék: Üröm: 22 óra; 

Pilisborosjenô: 24 óra
Karácsony napi ünnepi misék: 

Üröm: 9 óra; 
Pilisborosjenô: 10:30 óra

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

Pilisborosjenô, Betlehem
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Útépítési hírekÖrömhír
Tisztelt Lakosok!
Örömmel tájékoztatom Önö-

ket, hogy a májusi esôzések okoz-
ta károk helyreállítására benyúj-
tott ,,Vis major pályázatunkat”
elbírálásra alkalmasnak talál-
ták, és a Belügyminisztérium ál-
tal összesen 

95 342 000 forint 
támogatásban részesültünk.
A támogatási összegbôl a hely-

reállítási munkálatokhoz szüksé-
ges elôkészületeket megkezdtük,
és a szükséges eljárások lebonyo-
lítása, valamint az idôjárási kö-
rülményektôl függôen törek-
szünk azok mielôbbi érdemi meg-
kezdésre.
A munkálatok ütemezésérôl az

érintett területek ingatlantulaj-
donosait külön is értesíteni fog-
juk!
Az útjavítások természetesen

mindig kellemetlenségekkel jár-
nak, melyhez türelmüket elôzete-
sen és utólagosan is köszönöm!
Bízunk abban, hogy azok az
esetleges kellemetlenségek elle-
nére is, mindenki megelégedésé-
re fognak szolgálni

Küller János
polgármester

Pilisborosjenô község Képviselô-testülete 
és a Polgármesteri Hivatal munkatársai

nevében 
településünk minden lakójának

sikerekben gazdag, békés, boldog 
új esztendôt kívánunk!

Küller János    Dr. Szabó József Zoltán
Polgármester                         Jegyzô

Tisztelt Lakosok!

Útjaink állapota mindannyiunk ál-
tal ismert ezért azok javításra kiemelt
figyelmet fordítunk. azonban a mun-
kavégzésnek, felújításoknak pénzügyi
lehetôségeink sajnos határt szabnak.
Tájékoztatom Önöket, hogy a Vár
utca útburkolatának felújítása befe-
jezôdött.
2017. augusztus végén számos utcá-
ban végeztettünk kátyújavítási mun-
kálatokat.
A Kevélyhegyi út alsó szakaszát
2017. szeptember közepén leaszfal-
toztattuk. Folyamatban van a közbe-
szerzési eljárásunk, melynek lezártát
követôen a Temetô utca (2477/2.
hrsz.) 420 méteres szakasza és a Búza
u. (326. hrsz.) szilárd burkolatot kap.
Elôbbiekkel párhuzamosan a Bajcsy
u., Bem u., Mária u. és Olga utcában
járdaépítés és a vízelvezetés rekonst-
rukciója kezdôdik meg. A Képviselô-
testület 2017. szeptemberi ülésén
döntött egy 25 millió forintos keret
biztosításáról, melybôl egy új, autó-
pályalapok készítésnél használt ,,re-
mixes technológia” alkalmazásával
további mintegy 14.000 m2 járható,
stabil útalapot biztosító útkarban-
tartási munkát végeztünk el október
elsô felében, és ezáltal 18 utca út-
jainak állapota javult. Az útalapra a
késôbbiekben forrás esetén egy
külön kopóréteg kerülhet. A mun-

kálatok számos más utca mellett a
Bécsi úti településrész leromlott ál-
lapotú utcáit is érintették.
Az útjavítások természetesen min-
dig kellemetlenségekkel járnak,
melyhez türelmüket elôzetesen és
utólagosan is köszönöm! Bízunk ab-
ban, hogy fenti intézkedéseink az
esetleges kellemetlenségek ellenére
mindenki megelégedésére fognak
szolgálni.

Küller János
polgármester

Teljes hosszában elkészült a Vár ut-
ca útburkolata. A díszburkolatot ka-
pott útfelület nagyban megkönnyíti az
ott lakók közlekedését. A Vár utca
útépítése egy részét képezi az önkor-
mányzat által indított útépítési, javí-
tási programnak. Bôvebben Küller
János polgármester fenti írásából tá-
jékozódhatnak a Kedves Olvasók a
program eddigi eredményeirôl és a
további munkálatokról.

Wéel

Befejezôdött a Vár utca útépítése
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Új 
közterület-
felügyelô
Borosjenôn

Szollár György, Pilisborosjenô új
közterület-felügyelôje vagyok. 1984-
ben mezôgazdasági gépészmérnök-
ként végeztem a Gödöllôi Agrártudo-
mányi Egyetemen. A rendszerváltás
során bekövetkezett változások után
nem adódott lehetôség eredeti szak-
mámban elhelyezkedni. Így kerültem
végül 2011-ben egy megyei jogú város
városrendészeti csoportjához, ahol
késôbb közterület-felügyelôi képzés-
re jelentkeztem. A szakvizsgát dan-
dártábornoki dicsérettel teljesítet-
tem. Óbudán lakó idôs édesanyám
közelébe szerettem volna kerülni, ez
indokolta a váltást. Pilisborosjenôi
Önkormányzat pályázatát elnyerve
megvalósult az a lehetôség, hogy éde-
sanyám közelében lehetek és azt a
feladatot láthatom el, amiben az
utóbbi években kiemelkedô szakmai
gyakorlatra tettem szert. 
Pilisborosjenô kedves kis község,
szorgalmas lakóival családias légkört
nyújt. Valódi kis ,,ékszerdoboz” ez a
község. Õrizzük is meg annak!
Szívesen jöttem ide dolgozni, és ed-
digi munkám során sok olyan lakóval
találkoztam már, akik örülnek tevé-
kenységemnek, jelenlétemnek.
Elsôrendû feladatomnak tekintem,
hogy az itt lakók segítségére legyek a
jogszabályok betartatásával, és a
közterületek rendjének megteremté-
sével. Ez idônként kellemetlen lehet,
de kérem, segítsék munkámat, hiszen
mindenkinek fontos a rend, a tiszta-
ság és a nyugalom.
Munkámhoz támogatásukat, segít-
ségüket  elôre is köszönöm!

Közérdekû közlemény
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Pilisborosjenôi 

Polgármesteri Hivatal
2017. december 27-tôl 
2017. december 29-ig 
igazgatási szünetet tart.

Elsô munkanap 
2018. január 02. kedd.
Megértésüket Köszönjük!

dr. Szabó József Zoltán
jegyzô
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A Képviselô-testület módosította
költségvetését, azonban egyik legfon-
tosabb döntése mégis az új adóren-
delet megalkotása volt (honlapon
22/2017. (XI. 17.) számú rendelet).
Elôbbire a Kormányhivatal ,,jogtech-
nikai kéréseire” tekintettel volt szük-
ség. A rendelet így, a korábbi egy-
értelmû felsorolások helyett a Helyi
adókról szóló törvény irányadó ren-
delkezéseire való hivatkozásokat tar-
talmaz, azonban elôbbieket a jogal-
kotásról szóló törvény írja elô. Az át-
tekinthetôség kedvérét, segítô jel-
leggel a késôbbiekben közzéteszi a
hivatal a rendelet magyarázatokkal
bôvített szövegét is. 

•
Jó hír, hogy sem az adómérték nem
emelkedik 2018-ban, sem pedig a
kedvezmények rendszere nem válto-
zik. Jegyzô úr tájékoztatása szerint,
ezért jövôre már csak azok vonatko-
zásban lesz szükség külön bevallás
benyújtásra, akiknél valamilyen az
adózást befolyásoló, meghatározó kö-
rülmény változik. 

•
A HÉSZ tervezetének tárgyalása
elmaradt, mivel lakossági jelzések
alapján a kiküldött anyag teljessége
felülvizsgálatát látta szükségesnek a
Hivatal. 

Döntöttek a Temetô u. építése,
Bajcsy Zs., Bem J., Mária, Olga u.
járdafelújítása, Búza u. útfelújítása
és ezen utcák vízelvezetési munkái-
nak kivitelezése céljából kiírt nyílt
közbeszerzési eljárás eredményérôl,
melyet a Térkôgép Kft. nyert. 

•
Támogatásban részesítették a Re-
formátus Egyházat, elfogadták a
2018. évi civil szervezetek pályázati
kiírását, meghosszabbították a kóbor
állatok befogást végzô Duhajdombi
Kft. szerzôdését 2 évvel, valamint jel-
zálog ranghelycsere kérelmeket is el-
bíráltak. 

•
Újabb Lazaréti ingatlanok tulaj-
donosaival kötendô megállapodá-
sokat is jóváhagyott a Képviselô-tes-
tület ezen az ülésén. 

•
Elfogadásra kerültek azon vázraj-
zok, melyek a 027/10-es ingatlant ha-
tároló terület, valamint a település
szélén található óvoda melletti ingat-
lanok belterületbe vonásához szük-
ségesek, valamint módosították a
,,Modren Dorf” megvalósíthatósági
tanulmánytervét, és az Önkormány-
zat számára elônyösebb település-
rendezési szerzôdés megkötését is
támogatták.

Közérdekû közlemény
Tisztelt Adóalanyok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a
Képviselô-testület megalkotta a helyi
adókról szóló 22/2017. (XI. 17.) szá-
mú rendeletét.  (Önkormányzat hon-
lapján az önkormányzati rendeletek-
bôl letölthetô).
Örömmel értesítem Önöket, hogy
az adómérték nem emelkedik 2018-
ban, sem pedig a kedvezmények
rendszere nem változik. 
A rendelet korábbi évekhez viszo-
nyított tartalmi azonosságának kö-
szönhetôen 2018-ban csak azok vo-
natkozásban lesz szükség külön adó-
bevallás benyújtásra, akiknél valami-
lyen az adózást befolyásoló, megha-
tározó körülmény változik. 
Bízunk abban, hogy fentiek az
Önök elégedettségét is szolgálják, és
a határozatok gyorsabb kiküldését is
lehetôvé teszik.
Tisztelettel: 

dr. Szabó József Zoltán
jegyzô

Röviden – ez történt a Képviselô-testület 2017.
november 16-ai ülésén

2017. november 24-én kisebb ünnepély keretein
belül az Önkormányzat képviseletében Heves László
alpolgármester átadta az óvodának azt a 2 gyermek
kerékpárt, amit egy Önkormányzati terület alkalmi
hasznosításból származó bevételbôl szereztek be.
Küller János polgármester jelezte, hogy a rendezvé-
nyen személyesen szerette volna megörvendeztetni
az óvoda gyermekeit, azonban egy nappal az átadás
elôtt derült ki, hogy Pilisvörösvárra kell mennie pont
ebben az idôpontban egy, az M0-ás aktuális helyzeté-
vel összefüggésben szervezett megbeszélésre. El-
mondta továbbá, hogy amint az a Tömöri Balázs által
összegyûjtött és oktatással összefüggésben feltett kér-
désekre adott válaszaiból is látszik, a Pilisborosjenôi
óvoda a községben mindenkinek egyaránt fontos, és
ezért minden apró gesztust, mellyel ezt erôsíteni tudja
fontosnak tart. Egyetlen dolgot sajnált csak, mégpedig
azt, hogy nem láthatta a gyermekek arcát, amikor bir-
tokba vették az új eszközöket. Reméljük, hogy még
sok ilyen örömteli hírrôl tudósíthatunk a késôbbiek-
ben is.

Szerkesztôség

Köszöntés
Bitter Jánosné borosjenôi lakost, 105. 

születésnapja alkalmából 2017. nov. 23-án
otthonában köszöntötte fel 
Küller János polgármester.

Boldog születésnapot kívánunk Bitter Néni!
Wéel

Kerékpárok az óvodának
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Ôsz az óvodában
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Óvodánk életében az ôsz mindig egy izgalmas, ese-
ménydús idôszak. Október 6-án az Állatok Világnapja al-
kalmából terráriumban és ketrecben tartott állatokkal
kiállítást rendeztünk. A gyerekeknek lehetôségük nyílt kö-
zelrôl megfigyelni nyuszikat, teknôsöket, tyúkot, halakat.
Október közepén tartottuk a terményünnepet, mely az

egyik leghangulatosabb esemény intézményünkben. A
gyerekekkel közösen gyûjtött és a családok által hozott
termésekbôl bábokat készítettünk, melyekbôl az óvoda
elôterében kiállítást rendeztünk. Az ôsz hangulatát idézô
mécsestartókat készítettünk, az elsötétített szobákban
gyertyákat gyújtottunk, az óvoda helyiségeit az ôsz szí-
neibe öltöztettük. A közösen készített gyümölcssalátát a
gyerekek nagy örömmel fogyasztották. Minden kis óvodá-
sunkkal almabábot készítettünk, melyekkel felvonulást
rendeztünk. Óvodapedagógusaink német nyelvû bábelô-
adással lepték meg a gyerekeket.

November elején Márton-nap alkalmából az elmúlt
években kialakult hagyománynak megfelelôen minden
csoport liba alakú süteményt sütött. A gyerekek közösen
gyúrták, dagasztották, nyújtották a tésztát, és nagy öröm-
mel szaggatták ki a liba alakú formákat. Óvodapedagógu-
saink ez alkalommal is kis bábelôadással készültek a gye-
rekeknek. Minden kis óvodásunk nagy izgalommal készí-
tette el saját lámpását. Sajnos a lámpás felvonulást az esôs
idô miatt nem tudtuk megtartani.
Az ôszi ünnepek elmúltával már a várva várt decemberi

napok felé tekintünk. Óvodásaink nagy izgalommal várják
a Mikulást, akivel idén talán ismét az óvodához közeli
szántóföldön találkozhatunk majd. Az adventi idôszak is
sok örömet tartogat a gyermekek számára. Minden cso-
port adventi koszorút készít, az adventi naptárakból pedig
minden nap másik gyermek jelét húzzuk ki, aki aznap
apró ajándékkal térhet haza. December 9-én a német
nemzetiségi idôsek napja alkalmából mûsorral ajándékoz-
zuk majd meg az idôseket, melyre a gyerekek nagy lel-
kesedéssel készülnek. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén
is megünnepeljük majd óvodánkban a karácsonyt. Minden
csoport sok szép ajándékot kap, a gyerekek pedig kedves
kis mûsorral készülnek a szülôknek.

A szép ôszi napok után nagy izgalommal várjuk mind-
annyian az elôttünk álló ünnepeket!

Fazekasné Schieszl Mónika 
óvodapedagógus
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AUTÓMENTES NAP
Hagyományainkhoz híven idén is
szeptember 22-én szerettük volna
megrendezni az Autómentes napi
versenyünket, de a szeszélyes idôjárás
sajnos közbe szólt. Ezért progra-
munkra szeptember 29-én került sor.
A biciklisek és rolleresek 13 óra
elôtt pár perccel gyülekeztek a nagy
focipálya mellett, majd egy vidám kö-
zös fotó elkészülte után megkezdô-
dött a verseny. Minden évfolyamból
elôször a biciklisek, aztán a rolleresek
mérték össze tudásukat a nem köny-
nyû akadálypályán. Volt néhány bátor
gyermek, akik mind a két kategóriá-
ban indultak. A gyerekek lelkesen
szurkoltak társaiknak a pálya szélérôl.
A nagyobbak nem csak biciklivel és
rollerrel, de idén elôször oxeloboard-
dal is végigszáguldhattak a pályán. Ki-
csit sem veszélytelen mutatványukat
hatalmas tapssal jutalmazta a közön-
ség.
A verseny végeztével, az eredmény-
hirdetésig a biciklis és rolleres gyere-
kek szabadon birtokba vehették a pá-
lyát, amit nagyon élveztek.
Minden évfolyamon a különbözô
kategóriákban az elsô három helye-
zettet díjaztuk. A helyezést elért gye-
rekek rengeteg hasznos ajándék közül
választhattak, mint például hátizsák,
póló, sapka, bicikli csengô, láthatósá-
gi mellény, fényvisszaverô karkötô
stb.
Remélem, jövôre is sikerül ugyani-
lyen jó hangulatú, színvonalas, élmé-
nyekkel teli délutánt szervezni az
Autómentes nap alkalmából.

HELYI SPORTÁGVÁLASZTÓ
Szeptember végén sikerült megva-
lósítani a tavaly megálmodott progra-
munkat. Kilenc órakor reggeli torná-
ra hívtuk Pilisborosjenô lakosságát.
Nehezen indultunk, de egyre többen
lettünk. Ügyelnünk kell majd arra,
hogy két program ne legyen azonos
idôben a településen. 16 sportág kép-
viselte magát: gyerek- és felnôtt jóga,
judó, karate, aikidó, asztalitenisz, ké-
zilabda, foci, bringázás, paplaner-
nyôzés, néptánc, hip-hop, akrobatikus
tánc, tenisz labdaadagolóval, íjászat,
vívás. 
Az egyesületek örömmel vették a
meghívást, mi pedig örömmel vettük,
hogy tanítványaink minél több lehetô-
ségek próbálhatnak ki annak érde-

kében, hogy megtalálják azt a sportá-
gat, amellyel komolyabban szeretné-
nek foglalkozni. 
Köszönjük a megjelent egyesüle-
teknek a program támogatását! 

PAPÍRGYÛJTÉS AZ
ISKOLÁBAN

Összesen 9897 kg papírt gyûjtöt-
tünk. Ez átlagosan 36,5 kg/fô.
A legtöbb papírt gyûjtött osztá-

lyok: 
I.      4.a         102 kg/fô
II. 4.b         44,7 kg/fô
III. 1.b         43.4 kg/fô
Felsô tagozat:
I. 6.a         72,4 kg/fô
II.      5.b         50,6 kg/fô
III. 5.a         45,5 kg/fô

PALACSINTÁZOO ÉS
ADOMÁNYOZOO

Az állatok világnapja alkalmából
elôadásokat hallgattunk meg a témá-
ról, de úgy gondoltuk konkrétabbá
tennénk a gyerekek számára, hogy ez
a kifejezés mit jelent. Az Ürömi
Menhely a legközelebbi állatok men-
tésével, ápolásával foglalkozó szerve-
zet, akik nagyon örültek megkeresé-
sünknek, így egy kellemes ôszi napon
a szülôk és tanárok összefogásával
megnyitottuk a PalacsintáZOO-t,
ahová a gyerekek és szüleik a men-
hely számára adhattak le ételt, pok-
rócot, játékot, pénzadományt, amire
a szomorú sorsra jutott állatoknak
nagy szüksége volt, cserébe palacsin-
tát kaptak köszönetként. Mindkét
délután láthattunk egy-egy kutyás
bemutatót, a gyerekek lelkesen simo-
gatták az ebeket. 

A Z  I S KO L A  H Í R E I
EGÉSZSÉGESEN 

AZ ISKOLAPADBAN
Egy pályázati felhívásra kezdtünk
neki ennek a projektnek, hiszen
ÖKO-Iskola lévén fontosnak tartjuk
a gyerekek egészséges táplálkozását,
a minél több vitamin fogyasztását. A
feladat egy vitaminszobor elkészítése

volt, minél változatosabb módon. Mi
egy Földgömböt és 6 arcot készítet-
tünk sok-sok színes zöldség és gyü-
mölcs felhasználásával. Öröm volt
látni, ahogy a gyerekek jöttek alkot-
ni, ötletelni, hogyan lehet még izgal-
masabb és még szebb a közös alko-
tás. A szobor elkészültével a fényké-
pezés után nagy lelkesedéssel vetet-
ték rá magukat a finom gyümölcsök-
re. Már ezért megérte!

FELELÔS ÁLLATTARTÁS
AVAGY ÁLLATOK VILÁG-
NAPJA AZ ISKOLÁBAN
E jeles napon idén ismét kedves
nagykövetek érkeztek iskolánkba két
barátságos ,,agárhölgy”, Száva és
Zengô személyében.

Fantasztikus összefogással egy kis-
teherautónyi tárgyi adomány gyûlt
össze és 108.060 Ft, amibôl reméljük,
hamarosan megépülhet a melegedô a
menhelyen. 
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A Fôvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igaz-
gatójának hathatós közbenjárása eredményeként az
OKF állományából egy számunkra új tûzoltó gépjár-
mûvet kaptunk.
Ez a fecskendô egy 22 éves Steyer típusú, frissen

felújított autó. A meglévô gépkocsi állományunkhoz
képest, mely átlagéletkora kb. ötven év, abszolút új-
nak számít. Az ünnepélyes átadásra október 28-án
került sor szertárunkban. Varga Ferenc dandártábor-
nok úr a Fôvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója adta át a gépkocsit egyesületünknek, a
gépkocsit községünk plébánosa Péter atya áldotta
meg.

Heves László
elnök

Egyikük menhelyrôl befogadott, má-
sikuk kölyökkora óta szeretô család-
ban nevelkedô kutya. Gazdájukkal két
állatmenhelyt támogatva vesznek részt
ismeretterjesztô foglalkozásokban, in-
teraktív elôadásokban. Intézményünk-
ben több korcsoport is találkozhatott
vendégeinkkel.
A vetítés, felolvasás, elmélyült be-
szélgetés és a kutyákkal való kapcso-
latépítés közben a gyerekek érdekes
információkkal gazdagodhattak. Érin-
tették az állatok viselkedését, kommu-
nikációját, emberrel való viszonyaikat.
Szóba került a tyúkudvarban kialakuló
rangsor, a lovak beszéde, a kutyák
gondolkodása, a macskák testbeszéde
és még számos izgalmas, érdekes té-
ma.
Fontos szerepe lett azonban ezen a
napon az embernek, a kedves, felelôs,
gondolkodó társnak.
A gyerekek figyelmesen, érdeklôd-
ve, jól megfogalmazott kérdésekkel,
szeretettel fogadták a programot.

Száva és Zengô sok simogatást és
fi-gyelmet kaptak, az iskolások pedig
se-gítségükkel még inkább ter-
mészetesnek találják azt az érzést,
amit mi felnôttként is jól tudunk:
,,…Te egyszer s mindenkorra fele-
lôs lettél azért, amit megszelídítet-
tél!”

ROBOTIKA SZAKKÖR AZ
ISKOLÁBAN

Régi álmunk valósult meg az ôszi
szünet után, hiszen elindíthattuk a
robotika szakkört. Az eszközök besz-
erzését a Bizek Emi Alapítvány a
Kreatív Gyermekekért valósította
meg. Nagyon köszönjük a támogatá-
sukat! 

ÜNNEPÉLY
Az 1956-os forradalom emlékére a
7. osztály  idén   Ray Bradbury Fah-
renheit 451 címû novellájából készült
darabot adta elô,  mely a gondolko-
dás, gondolat szabadságának kérdé-

sét feszegeti egy olyan világban, ahol
a legnagyobb ellenséget a könyvek
jelentik. A mindenkori diktatúrák
mûködési mechanizmusát, emble-
matikus figuráit – irányítóit, kiszolgá-
lóit, a lázadókat – egyaránt kiválóan
érzékelteti a darab. Érdekes volt
megfigyelni, hogy a sokszor fárasztó,
hosszúra nyúló próbák során hogyan
ért meg a gyerekekben a darab üze-
nete, és igazi közösségként mindenki
részt vállalt a megvalósításban.
Külön köszönet Szövényi-Lux Ba-
lázsnak, aki színpadra álmodta a da-
rabot, és  lelkesedésével, türelmével
be tudta vonni a gyerekeket az alko-
tás örömébe.
Õszintén remélem, hogy ebben az
évben is  méltó módon emlékeztünk
meg a gondolat, lelkiismeret szabad-
ságáért  harcba szálló hôseinkrôl, és
maradandó élményt tudtunk nyújtani
Pilisborosjenô közösségének.
A tanév rendezvényeinkrôl készült
képeket folyamatosan töltjük a Face-
book oldalunkra.

A Tûzo l tó  Egyesü le t  h í re i
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2017 tavaszán Hideg Ágnes (a
miskolci Hermann Ottó múzeum
munkatársa) megkereste Bereczkiné
Szendrey Évát a mûvelôdési ház igaz-
gatóját, hogy Balogh Benjamin tanár
úrhoz köthetô fotókat, emlékeket,
írásokat gyûjtsön össze s küldje el,
abból az idôbôl mikor Pilisborosje-
nôn tanított.
Balogh Benjamin író és tanár Ne-
kézseny szülötte, s a Nekézsenyi Ön-
kormányzat a könyvtár felújítása és
névadása alkalmából egy múltidézô
és lélekemelô utazásra, szép ünnepre
invitálta az emlékezôket. Ebbôl az al-
kalomból kiállítást is szerveztek s
megjelentették a könyvet, mely Ba-
logh Béni (1922–2000) Nekézseny
szülötte, a magyar rege- és monda-
világ írója címet kapta. A névadó
ünnepség október 13-án volt, melyre
községünkbôl 18 fô utazott, köztük
egykori tanítványaival. Kicsit szeles,
de tiszta napos idô, még a természet
is fejet hajtott e neves ünnepen.
Balogh Béni neve már ott ragyog a
Közösségi Ház falán. Az ünnepségen
Venyigéné Makrányi Margit (a könyv
rektora) hosszan beszélt arról, ho-
gyan is született meg a könyv.
Bánfalvi Lászlóné Zsóka (neké-
zsenyi könyvtárvezetô) és Hideg Ág-
nes (muzeológus) állította össze, a
gyûjtômunkában az író lánya Dévé-
nyiné Balogh Gyöngyi édesapja ha-
gyatékát rendelkezésre bocsájtotta.
Balogh Béni 1922-ben született, re-
formátus, nagyapja 340 hold birto-
kosa, melyet szorgos munkával csa-
ládját ûzve-hajtva érte el. Általános
iskoláit Nekézsenybe végezte, majd
Sajószentpéteren és Sárospatakon
folytatta tanulmányait. Sárospata-
kon, már novellákat írt ,,Parasztbá-
nat”; ,,Napos vihar” címmel. Tanító-
képzô elvégzése után több falusi
életet bemutató írása jelent meg.
Szegeden Polgári Iskolai Tanárkép-
zôbe járt, de behívták katonának
Rétságra 1944-ben, ahonnan elmene-
kült, fogságba esett. Ukrajnából
1946-ban került haza. Ebbôl az
idôbôl származik ,,Hadifoglyok írják”
címû dokumentum gyûjteménye.
Tanítóként a 1947/48-as tanévben a
Miskolczi Gazdaképzô Iskolában
közismereti tárgyakat oktat. A Mis-
kolczi Hírlap címû újságba ír. 1948-
ban kerül Budapestre a Pedagógiai
Fôiskolára, ekkor a Szabad Szó címû
parasztpárti lapba riportokat ír.

Sorsdöntô fordulat 1951-ben édes-
apját kuláknak nyilvánították, nem
engedik államvizsgázni. Az ország
összes fôiskolájáról, egyetemérôl ki-
zárták. Gyári munkás, majd Ózdon
és Délegyházán taníthat. 1941-tôl
publikált, Pajtás, Dörmögô Dömötör
stb.
1955 év második felétôl Ürömön és
Pilisborosjenôn szaktanító.
Engem – a cikk íróját – 1958–1960-
as években magyar és történelemre
tanított. Kiegyensúlyozott, nagy tu-
dású, jóságos tanító bácsi emléke él
bennem. Az emlékkönyvembe nem
mástól idézve, hanem a saját, bölcs
szavait véste………….a Szeretet, a
Tudás adjon örök Szabályt….. Kö-
szönöm drága tanító bácsi. Õrzôm az
emlékkönyvet.
1958-ban kislánya Gyöngyi szüle-
tett.
1961-ben rehabilitálták, letette az
államvizsgát Szegeden. Budapesten
20 évig tanít, 35 év tanítás után nyug-
díjba vonul, továbbra is aktívan ír.
1983-ban megkapja ,,Szocialista
Kultúráért” kitüntetést, ,,Pedagógus
Szolgálati Emlékérem” tulajdonosa.

HHIIRRDDEESSSSEENN  
SSZZÍÍNNEESSBBEENN AA  HHÍÍRRMMOONNDDÓÓBBAANN !!

Kedves Olvasónk! 2018-ban változatlan árakon hirdethetnek a
Pilisborosjenôi Hírmondóban  

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 betûmérettel: 
787 Ft + Áfa (bruttó 1000 Ft)
Online hirdetés: 2000,-Ft/hó
A lap kéthavonta jelenik meg, 1300 példányban. Az olvasók postai
kézbesítés útján, térítés nélkül kapják meg az újságot. A lapzárta
idôpontja a kiadást megelôzô hónap közepe. 
A hirdetés feladható: szerkesztoseg@pbjhirmondo.hu

Balogh Béni a Bükk, a Mátra, a ma-
gyar történelmi mondák és regék sze-
relmese, a múlt század egyik ismert
ifjúsági írója – idén lenne 95 éves.
Irodalmi munkássága, hihetetlen ér-
tékeket átörökítô tevékenysége által
született több könyve, többek között:
Vadócok a Bükkben; Magyar regék és
mondák; Magyar király-mondák stb..

Az író munkásságából született
könyvek témáiból rajzversenyt írtak
ki az általános iskolás gyermekek ré-
szére a régióban. 
Talán legismertebb könyve a
Gyöngyhúrú citera 1958-ban jelent
meg, ekkor Pilisborosjenôn tanít, s év
végi jutalomként én is kaptam belôle.
Elveszett ugyan, de László Imre és
Erzsike antikváriumból megszerezte
s a napokban megajándékoztak vele.
Szívbôl köszönöm!
Köszönöm Bereczkiné Szendrey
Évának, hogy a csodálatos értékmeg-
ôrzô eseményen részt vehettünk.

Révész Árpádné 
Nagy Mari 

1958-60-as évek diákja.

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

AA  PPii ll iissbboorroossjjeennôô,,   BBuu  ddaaii   úútt   5566..   sszz..   aallaatt   ttii   PPooss  ttáá   nnááll
TTeell .. ::   0066--2266--333366--339977

A Bükki Hegyhát Rejtekében, EMLÉKNAP Nekézsenyben

10 PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ
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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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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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