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

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

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

29-én megjelent rendelete mindazokat a magyar ál-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bereczkiné Szendrey Éva
a Pilisborosjenôi Reichel József
Mûvelôdési Ház vezetôje. 

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

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

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

Csontó Lajos
Munkácsy Mihály-díjas (2007)

képzômûvész.
1985-1990 között a Magyar Képzô-

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

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

(Forrás: Wikipédia)

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

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

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

A Kultúra Napja Pilisborosjenôn

Küller János polgármester

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

Bereczkiné Szendrei Éva, dr.Temesi ?áriay

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

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

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

(Forrás: Wikipédia)
Sok filmet, színielôadást rendezett.

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

ban vallott faluszeretetérôl. Szeretné,
ha Pilisborosjenô megmaradna falunak. 

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

Társulatában: 2015)
Alapító színésze, rendezôje volt 1960-

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

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

Lukáts Andor
Kossuth (2006) és Jászai Mari Díjas

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

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

Matúz István
Kossuth Díjas fuvolamûvész

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

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

Papp János
színmûvész

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

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

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

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

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

Selmeczi György
zeneszerzô, zongoramûvész

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

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

Érdemes mûvész (2012) 
Duna-díj (2008)

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

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

A kecskeméti Animációs Filmszemle
zeneszerzôi díja (1995)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szigeti István
Erkel Díjas zeneszerzô 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Windisch László
Fôszerkesztô

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Köszönettel és hálával:

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

A következô nevelési évre ismét felvételt hirdetünk óvodai
csoportunkba.

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

Az érdeklôdôk számára az alábbi weboldalakat ajánljuk
szíves figyelmükbe:

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

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

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

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

Kazinczy verseny
Olvasási és szépkiejtési verseny

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

A Z  I S KO L A  H Í R E I
Aura

Kedves Pilisborosjenôiek!

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

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

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

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

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

Köszönjük!
Az iskola diákjai, tanárai, vezetôség

Arany minôsítés:

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

Gratulálunk!

Német versmondó verseny

Arany fokozat: 
1. Klasse

Nyerges Edina
Kamarás Noémi
Pavluska Lôrinc
Juhász Klára

2. Klasse
Princz Hanna
Osztrovics Zsombor

3. Klasse
Kiss Nóra

4. Klasse
Hegedûs Renáta
Princz Ábel
Selmeczi Márta
Papp Georgina

5. Klasse
Horváth Zsombor

Szépírási verseny:

Gyöngybetûsek:

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

Gratulálunk!

Pilisborosjenôi Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat

Programok, elérhetôségek

2016. január 1-jétôl a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással inte-
gráltan –  egy szervezeti és szakmai egységben – mûködhet: települési szinten
a család-és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család-és gyermekjóléti
központ keretében.
Mindkét szolgáltatás továbbra is önkormányzati feladat marad.
A szolgálat új neve:  Pilisborosjenôi  Család- és gyermekjóléti szolgálat!

Továbbra is tisztelettel várjuk kedves ügyfeleinket

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

Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Torna
Ezüst-kor
Nyugdíjas 
klub

Torna – –

Álláskeresôk
klubja

Önsegítô klub

Torna
Pánsíp oktatás

Mi kell a
nônek? klub 

Torna

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

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

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

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

Ünnepek az Óvodában

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

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

Petkovicné Wágner Anikó

TÜDÔSZÛRÉS
a Mûvelôdési Ház kistermében

Idôpontok:

Február 15-én hétfôn          12–18 óráig

16-án kedden        8–14 óráig

17-én szerdán         12–18 óráig

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Varga István Csaba
elnök

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

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

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

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

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

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

Néhány mondat
a Tûzoltó
Egyesület 

2015-ös évérôl
Talán a legfontosabb: az ez évi

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

Heves László
elnök
PbjÖTE

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

Tájékoztatás
Panasz érkezett szerkesztôségünk-

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

Windisch László
Fôszerkesztô

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZÖLD ÓVODA cím elnyerése

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

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

Pilisborosjenô Község
Német Nemzetiségi
Önkormányzata

2016. február 6-án szombaton
este 20.00 órai kezdettel

zártkörû

FARSANGIFARSANGI
ÁLARCOSÁLARCOS
Batyus Bált rendez 

a Reichel József Mûvelôdési
Házban.

Zenét a Pilisvörösvári
,,MONDSCHEIN”

Sramli zenekar szolgáltatja
Jelmezverseny díjazással

TOMABOLA

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

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

Hét fô 13-17 Dr. Ko vács Le ven te 
Kedd 8-12 Dr. Ko vács Le ven te
Szer da 16-19 Dr. Ko vács Le ven te
Csü tör tök 8-11 Dr. Ko vács Le ven te
Pén tek 7-11 Dr. Ko vács Le ven te

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

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

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

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

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

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

Az ügye le ti szol gá lat hét köz nap okon 17.00 órá tól in dul
és más nap 07.00 órá ig tart. A hét vé gi ügye let pén te ken
17.00 órá tól hét fô reg gel 07.00 órá ig, ün nep nap okon ér te -
lem sze rû en a meg elô zô utol só hét köz nap 17.00 órá já tól az
ün nep nap más nap já nak 07.00 órá já ig tart.
A pomázi or vo si ren de lô Pomáz fô út ján, a pol gár mes -

te ri hi va tal mel lett ta lál ha tó, cí me: Kos suth La jos ut ca 21.
Te le fon szá ma: 06 26 326-211. Ha aj ta ját zár va ta lál ják,
kér jük csen ges se nek.
Dr. Telegdi And rás el ér he tô nap pal, ren de lé si idô ben a

06 26 526-228-as te le fon szá mon. Ös  sze fog lal va a szük sé -
ges tud ni va ló kat:

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

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

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

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

Nagy Kevély Gyógyszertár
Farkas István

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

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

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK

,,Szösszenetek”
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PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ 11

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

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

Tel.: 06 20 423 5812

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

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

INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS
www.kockakutya.hu, 

FACEBOOK: 
Kockakutya Állatorvosi Rendelô

ArCo-Mag ArCo-Mag 
Kft.Kft.

Pilisborosjenô, 
Ilo na u. 7.

Tel.: 06-70-670- 0075

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

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

                    Kedd:        8-12 14-18
                    Szerda:      14–18

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

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

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

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

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

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

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

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

(ren de lé si idô ben)

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

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

tya koz me ti ka
Ren de lé si idô: 

hét fô, pén tek: 17-19, kedd, csü tör tök:
14-19, szom bat: 9-12

Egyéb idô pont ok ban ügye let: 
06-30-964-2160

ÓbudánTúl Ingatlaniroda
Pilisborosjenôi ingatlanok irodája

www.pilisborosjenoi.hu 
Szalai Péter

építészmérnök, ingatlanközvetítô
ügyvezetô, irodavezetô

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

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

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

Esküvôk és egyéb rendezvények
dekorálása,virágkötészet,

fotózás, videókészítés
06 - 31 782 4241    

www.kisnoraenterior.wix.com/dekor

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

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

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

dr. Csányi Már ta

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

Aczél Ferenc (Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com
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12 PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

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

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

földmunka, hulladékátvétel, 
Termôföld kiszállítással

T R U N K
Elérhetôségek:

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

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

KEVÉLY GÁZ BT.
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI 
BETÉTI TÁRSASÁG

2097 Pilisborosjenô, Tölgyfa u. 10.

Telefon: 06-26-336-246, 06-30-931-8212

– Zsitnyányi Attila magántervezô –

Központi fûtôberendezés, 
szellôztetés-klimatizálás, propán-bután

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

beszerzése és ügyintézése. 
Anyagkivonatok és költségvetések

készítése.

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelô mester

Telefon: 06-30-222-3583

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

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

Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.

PILISBOROSJENÔI
ASZTALOS MESTER
vállalja egyedi ajtók, ablakok

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

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

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

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

Fodrász házhoz
megy!

Hívjon bátran és én otthonában
megszépítem!

Szolgáltatások: Szárítás, frizu-
rakészítés, vasalás, vágás, festés,

melír, 
dupla melír, dauer, alkalmi konty
Egész nap hívható vagyok!
Vinczéné Braun Szandra

06-70-623-4449
Házhoz hívás: Hétfôtôl péntekig:

08–21 óráig
Szombaton: 8–17 óráig

PÖTTÖM ABC  
Vegyeskereskedés

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

CSERPES TEJTERMÉKEK KAPHATÓK!
Naponta friss pékáru! 

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.
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