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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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6 PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ

(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

8 PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ

ÓbudánTúl Ingatlaniroda
Pilisborosjenôi ingatlanok irodája

www.pilisborosjenoi.hu 

SZALAI PÉTER
építészmérnök, ingatlanközvetítô ügyvezetô, irodavezetô

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

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

az Egész ség ház ban
Rendelési idô:

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

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

dr. Csányi Már ta

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

Te le fon: 06-26/336-308

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nagy Kevély Gyógyszertár
Farkas István

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

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

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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