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EZ TÖRTÉNT 
 A 2018. FEBRUÁRI ÉS A MÁRCIUSI
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKEN

ZÖLD ISKOLA

Jelentős döntések születtek az elmúlt  
két testületi ülésen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mányzati rendeletek hatályon kívül he-
lyezéséről (deregulációs rendelet)

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

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

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

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

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

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

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

Pilisborosjenő Község Önkormányzata

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

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

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

További forráslehetőség vizsgálata során
Önkormányzatunk megállapodást kötött a Tankerületi 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Küller János
 polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI AKCIÓK 
KÖZÖSSÉGI ÖSSZEFOGÁSSAL  
  FALUNK SZÉPÍTÉSÉÉRT!

Tisztelt Lakosok!

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

megfelelő környezetben és felté-
telekkel használhassák.

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

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

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

Pilisborosjenő, 2018. március 05.

Küller János
 polgármester

ÖNKORMÁNYZATI 
hírek

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

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

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

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

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

Pilisborosjenő Község Önkormányzata,
 dr. Szabó József Zoltán,
 jegyző

Tisztelt Lakosok!

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

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

Az anyagot és eszközöket az 
Önkormányzat biztosítaná.

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

A jelentkezéseket elektroniku-
san a jegyzo@pilisborosjeno.hu 

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

Segítségüket előre is köszönjük!

Pilisborosjenő, 2018. március 05.

Küller János
 polgármester

Tisztelt Lakosok!

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

Ön milyet szeretne? Van ötlete?

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

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

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

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

Olyan pályázatokat várunk, 
amelyek elérhető műszaki tech-

nikák és anyagok alkalmazásával 
könnyen legyárthatóak, megvaló-
síthatóak.

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

Pilisborosjenő, 2018. február 13.

Küller János
 polgármester

Fogadjon örökbe egy buszmegállót!

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

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

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

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

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

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

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

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

Pilisborosjenő, 2018. március 5. Küller János
 polgármester
 
Köszönjük a türelmüket. Teszár Tamás ügyvezető
 Zöld Bicske Nonprofit Kft.

NYÍLT VÁLASZLEVÉL HIRTLING ISTVÁNNAK

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

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

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

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

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

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

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

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

 Üdvözlettel, 
 Küller János
 Pilisborosjenő polgármestere

Tisztelt Lakosok!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 jegyző

Folytatódik az 
útépítési program 

Pilisborosjenőn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

(a szerk.)



Kedves Olvasók! 

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

 (a szerk.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tisztelt Pilisborosjenői Polgárok!
Pilisborosjenő Község  

Önkormányzatának Képviselőtestülete

2018. április 20-án, pénteken, 17 órakor

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

KÖZMEGHALLGATÁST   
tart.

Minden érdeklődő pilisborosjenői  
polgárt szeretettel várunk!

Pilisborosjenő, 2018. március 05.  

 Küller János, polgármester

Tisztelt Pilisborosjenői Polgárok!
Pilisborosjenő Község  

Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. május 4-én, pénteken, 17 órakor

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

LAKOSSÁGI FÓRUMOT      
tart.

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

Pilisborosjenő, 2018. március 05.  

 Küller János, polgármester

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

Isten éltesse sokáig!

Küller János Pilisborosjenő polgármestere, 
Bereczkiné Szendrey Éva képviselő,  

és Kishalmi Ildikó a Humán Bizottság  
külsős tagja köszöntötte az ünnepeltet  

(Fotó: Bereczkiné Szendrey Éva)

Gál Józsefné, Marika néni 
 
 
 



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

ÖNKORMÁNYZATI 
hírek
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ÖNKORMÁNYZATI 
hírek

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

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

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

(Windisch László)

Új rendőrünk van

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

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

2009. évben neveztek ki Újpalotán 
körzeti megbízottnak.

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

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

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

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

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

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

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

Apáti Szabolcs

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

Perlinger Györgyi elnök
   06 (30) 388-0261

Pilisborosjenő Német 
Nemzetiségi Önkormányzat

Meghívó
megemlékező koszorúzásra 

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

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

Selbstverwaltung Der Deutschen 
Nationalität Weindorf

Einladung
zur Kranzniederlegung  

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tények és adatok

 Nonprofit szervezetként 25 kisgyermek óvodai ellátá-
sát biztosítjuk.

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

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

dig bele a projektbe.
A Pilisborosjenői Önkormányzat Képviselő Testülete 

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

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

A GYÖNGYHARMAT WALDORF ÓVODA   PILISBOROSJENŐN

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

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

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

Köszönettel:
 a Gyöngyharmat Waldorf Óvoda közössége

WALDORF 
óvoda

Szeretettel írta: Révész Árpádné (Marika néni)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kedéshez. 
A kert maga az élet.

KERT-ÉLET

Meghívó
 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Fazekasné Schieszl Mónika 
és Petkovicné Wágner Anikó

ÓVODAI 
hírek
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ÜNNEPEK AZ ÓVODÁBAN

Tisztelt Szülők!

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

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

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

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

ISKOLAI 
hírek

Rajzverseny

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

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

A munka az illusztráció jegyében 
zajlott.

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

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

A résztvevőknek ezúton is szeretettel 
gratulálunk! 

Sítábor

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

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

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

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

Szuper volt ez a néhány nap együtt!

Német versmondó  
verseny

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

Ki mer ma?

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

Tavasszal korcsolyázni

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

Ha FEBRUÁR, akkor 
MATEMATIKAVERSENY!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kazinczy verseny

11 jól felkészült indulóból 3 kiemelkedő 
volt: Mészáros Mátyás, Barsi Olivér és 
Vizdák Nóra. Gratulálunk!
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A Család és Gyermekjóléti Szolgálat szeretettel várja a kedves 
érdeklődőket, családokat az áprilisban megrendezett Tavaszi 
Játszóház programra, Újra lesz kézműveskedés, ügyeskedés és 
tavaszi finomságok várják a résztvevőket!

       Üdvözlettel:
                         Ludasi Éva

                       szolgálatvezető

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

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

X. Indián TáborTavaszi játszóház

KEDVES PILISBOROSJENŐIEK!

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

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

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

(a szerk.)

Orvosi rendelési időpontváltozás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves 
Testvéremnek áldott Húsvétot!

Wilheim Péter
plébániai kormányzó

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pilisborosjenő, 2018. január 27.

Köszönettel:  Varga István Csaba 
              elnök

Beszámoló a polgárőrség 2017. évi tevékenységéről

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

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

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

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

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

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

Temetésén, amely ez év február 3-án 

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

Isten nyugosztaljon János! Nyugodj 
Békében!

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

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

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

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

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

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

(a szerk.)

GYÁSZHÍR

Elhunyt Taskovics János

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ügyeleti szolgálat
Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt.

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

Orvosi ügyelet hívószáma: 36 (30) 992-9257

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

Nagy Kevély Gyógyszertár
Farkas István

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

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

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK
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MÁJUS

4 
péntek

ÁPRILIS

20 
péntek

MÁJUS

2 
szerda

MÁJUS

26 
szombat

ÁPRILIS

24 
kedd

ÁPRILIS

18
szerda

JÚNIUS

18–22

JÚNIUS

25–29

JÚLIUS

16–20

JÚLIUS

23–27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BELÉPŐ: 600 Ft/fő          Mindenkit várunk szeretettel!

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

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

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

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

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

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

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

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

www.pilisborosjenoi.hu 

SZALAI PÉTER
építészmérnök, ingatlanközvetítô ügyvezetô, irodavezetô

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

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

MA GÁN REN DE LÉS
Pilisborosjenôn,

az Egész ség ház ban
Rendelési idô:

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

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

dr. Csányi Már ta

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

Te le fon: 06-26/336-308

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nagy Kevély Gyógyszertár
Farkas István

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

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

Építés-felújítás
– generál kivitelezés

Vállaljuk lakások, házak 
teljes felújítását!

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

A hirdetés felmutatása
esetén 10% kedvezmény!

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

pfeifferbaubt@gmail.com

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

kivitelezését:
06-26-336-260

KEVÉLY GÁZ BT.
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI 

BETÉTI TÁRSASÁG
2097 Pilisborosjenô, Tölgyfa u. 10.

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

– Zsitnyányi Attila magántervezô –
Központi fûtôberendezés, 

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

beszerzése és ügyintézése. 
Anyagkivonatok és költségvetések

készítése.

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelô mester

Telefon: 06-30-222-3583

Manikûr–mûköröm
Pilisborosjenôn és Ürömön

házhoz megyek!
CSERNUS SZILVIA

Telefon: 06 70 639-4030

DECEMBER8-AS:DECEMBER.qxd  2017.11.27.  7:50  Page 12

PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ 11

ArCo-Mag ArCo-Mag 
Kft.Kft.

Pilisborosjenô, 
Ilo na u. 7.

Tel.: 06-70-670- 0075

Várjuk kedves vásárlóinkat!
Ter mény, állateledel, mirelit, díszhal-

eledel, kulcs má so lás, termelôi bor,
Linde mûszaki gázok (CO2, Ar, O2, Ac)
Új nyítvatartás: Hét fô: 14–18

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

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

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt.
Nyomás: PrintPix nyomda

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

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz.

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

konténer-rendelés, Gépi 
földmunka, hulladékátvétel, 

termôföld kiszállítással.

T R U N K
Elérhetôségek:

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

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

PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

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

Cserpes és COOP termékek kaphatók
Naponta friss pékáru! 

BOLTI ELADÓT FELVESZÜNK!

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

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

Aczél Ferenc
(Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

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

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.

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

Szombat: 10–12h

IGÉNY ESETÉN 
INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

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

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

Dr. Mol nár At ti la
Tel:  06-30-984-6692  06-26-360-919
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Ifj. Dr. Mol nár At ti la
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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
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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.
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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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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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KEVÉLY GÁZ BT.
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG

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

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

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

és engedélyek beszerzése és ügyintézése. Anyagkivonatok  
és költségvetések készítése.

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelő mester

Telefon: 06-30-222-3583

PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelős kiadó: Pilisborosjenő Község Önkormányzata
Tipográfia: Római Bt.

Nyomás: PrintPix nyomda
Megjelenik: kéthavonta, 1300 példányban.

Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1ű.


