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Március 11-én 17 órakor
tartották Pilisborosjenôn az
1848-as Szabadságharcra em-
lékezô ünnepséget. A korai
idôpontot az iskolások várt
fellépése indokolta. Ilyenkor,
tanítási napon a gyerekek
(mintegy fôpróbaként) elô-
ször az iskolában, majd késô
délután a falurendezvényen
szokták elôadni az éppen ak-
tuális eseményhez kapcsoló-
dó produkcióikat. Most saj-
nos, a gyerekek tömeges meg-
betegedése miatt fellépésük
elmaradt, ezért az ünnepség
teljes egészében a Mûvelôdési Ház falán lévô emlékmû
elôtt zajlott le.
Elôször Bereczkiné Szendrey Éva a Mûvelôdési Ház

vezetôje, képviselô köszöntötte az egybegyûlteket, majd a
Kevélyhegyi Dalkör adott elô repertoárjából két dalt.

Ezt követôen Küller János polgármester mondta el ün-
nepi beszédét:

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass 
a jövôn!

(Széchenyi István)
Egy rövid, tömör idézet, mely azonban évszázadokon át és

évszázadokra elôre meghatározó jelentôséggel bír. A múlt
iránti tiszteletadásra, egy fôhajtással, egy szál virág elhelye-

zésével, emlékezésre jöttünk
össze.

Az idézet második része,
hogy ,,érthesd a jelent”. Ez az a
pont, ahol a mai társadalomban
élô emberek eltérô véleményt
képviselnek.

Gondolkodni hívom önö-
ket!

Vajon értjük a jelen kor va-
lós problémáit? Látjuk a ránk
leselkedô valódi veszélyt? Fel
tudjuk mérni a feladat nagysá-
gát? Meg tudjuk fogalmazni a
mai kornak megfelelô, a Nemze-
ti Akaratot tükrözô 12 pontot?

Valószínû eleink is sokat vívódtak, hiszen történelmi ta-
nulmányaink során megismerkedhettünk a kor nagyjainak a
nemzet jövôjérôl alkotott eltérô véleményérôl. De félretéve
egyéni sértettségüket, egyéni ambíciójukat egy közös cél el-
érése érdekében képesek voltak összefogni. A Nemzet meg-
maradásáért és fejlôdéséért vagyonukon túl még az életüket is
képesek voltak feláldozni.

Mit tapaszalunk ma? Szûk egyéni érdekek felnagyításával
sehonnai hordószónokok a liberalizmus zászlaja alatt ránk
akarják kényszeríteni egyéni érvényesülésük reményében és
anyagi javainak gyarapodása érdekében akaratukat. Mindezt
becsomagolva a mai kor szellemének és lehetôségeinek ki-

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, 
és munkálkodhass a jövôn!
1848. március 15-re emlékeztünk

(Folytatás a 2. oldalon)
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A Húsvét öröme a hit öröme.
Valóban az. Jól láthatjuk már csak a
reklámokból is, hogy a "világ" nem
tud mit kezdeni ezzel az ünneppel.
Nincs akkora vásárlási láz, mint
karácsonykor. Nincsenek nagy cso-
magokkal csüggedten rohangáló
emberek. Legfeljebb egy-két csokito-
jás, vagy nyuszi akció. De miért is ala-
kult ez így?
Réges-régen meghalt Valaki: az

Isten Fia. Mindezt értünk tette, azért,
hogy nekünk, reményünk legyen,
hogy az életünk nem ér majd véget a
halállal. Õ sok olyat tanított, ami a
mai világ szemében elvetendô, ami
balgaságnak tûnik. Ebbôl valóban
nem is lehet nagy reklámkapányt
csinálni. Pedig pont erre lenne szük-
ségünk, ha jobban tetszik, éppen az
Õ portékáját/gyógyszereit kéne meg-
vennünk.
Vajon a mi szívünkben van-e vára-

kozás és öröm? Készülünk-e az ün-
nepre? Bár nem is olyan könnyû a
dolgunk, hiszen sok helyütt még
nagypénteken is munka van, de mé-
gis, mi történik a szívünkben?
Végigkísérjük Jézust a nagyhéten,

passióján, vagyis szenvedéstörténe-
tén. Nagyon kis idô alatt megtapasz-
talja, hogy akik korábban éltették,
most elutasítják, elárulják, megkínoz-
zák, és végül megfullad a kereszten.
Kérdezhetnénk, hogy miért teszi
mindezt? Miért vállalja ezt a sok

szenvedést és kínt? Mert szeret.
Szeret bennünket, bárkik és bármilye-
nek is legyünk. Úgy szeret, ahogy va-
gyunk. Ennél több nem is kell az élet-
ben. 
Mindig vágyunk arra, hogy szeres-

sen valaki. Férjünk, feleségünk, gyer-
mekeink, szerelmünk, barátunk. De
vajon észre vesszük-e a náluk sokkal
nagyobbat, vajon észrevesszük-e Is-
tent? Érezzük-e, tudjuk-e, hogy Õ mi-
lyen nagyon szeret minket és nem
számít neki semmi más, csak az, hogy
viszontszeressük és elfogadjuk Õt. Ta-
lán ez húsvét öröme. Isten megelôzô,
fenntartó szeretete. Ezért elküldte
hozzánk a Fiát, aki meghalt értünk,
bebizonyítva, hogy mennyire szeret
bennünket. 
,,Miért keresitek az élôt a holtak

között? Nincs itt, feltámadt” (Lk 24,
5b-6) – kérdezi az angyal a Jézus sír-
jához sietô asszonyokat. Mindannyian
életünkben ilyen feltámadásra vá-
gyunk, és minden Húsvétkor ezt a lel-
ki feltámadást és megújulást éljük és
élhetjük át, ha beengedjük életünkbe
Krisztust.
Minden ember vágyódik a biztonsá-

gra, békére és kiegyensúlyozottságra,
de valljuk meg ôszintén, ezeket a vál-
tozó világ nem tudja megadni. Pénz,
egészség, minden elillanhat egyik
percrôl a másikra. Csak Isten az, aki

állandó, aki mindig velünk, bennünk
van. Ezért fontos, hogy a feltámadást
ne másutt, hanem Istenben keressük. 
Krisztus világossága betölti szívün-

ket örömmel, békével és reménnyel.
Mert Isten nem hagyja magára az
emberi-séget, ahogyan egyesek gon-
dolják. Nem független tôle az éle-
tünk, aho-gyan sokan magyarázzák.
Az Õ léte megkérdôjelezhetetlen,
bármennyire is tagadják. Már pusz-
tán a tagadásukkal is elismerik létét,
hiszen egy nem létezôt hogyan lehet
tagadni?
A húsvéti Szent Háromnap litur-

giáján mindannyian tanúi lehetünk –
ahogy egész életünkben is – a feltá-
madás örömének. Valóban ez az
öröm, a hit öröme. Ez az ünnep szí-
vünkben zajlik. Isten és én köztem.
De ha igazán szeretem Õt, akkor én
is feltámadok Krisztussal együtt
nagyszombat éjjelén, Krisztus öröme
fogja betölteni szívemet, és igaz hit-
tel, szívbôl fakadó örömmel tudom
majd énekelni: Alleluja! Krisztus
feltámadt! Valóban feltámadt!

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

http://szentgyorgyplebania.wix.com/ple
bania

Wilheim Péter
Plébániai kormányzó

AA   HH ÚÚ SS VV ÉÉ TT   ÖÖ RR ÖÖ MM EE   AA   HH II TT   ÖÖ RR ÖÖ MM EE

használásával egy olyan fájlba, melyrôl azt akarják elhitetni
velünk, hogy ez közös érdek.

Észre kell venni, hogy újra a megmaradás a tét. A minket
kö rülvevô világ erkölcsi válságban és tudathasadásos állapot-
ban van. Ismét külhonból akarják eldönteni a jövônket, meg
akarják határozni cselekedeteinket, szankcionálnak, ha nem
úgy viselkedünk, ahogy ezt nekünk elôírják, a közös tehervise-
lésbôl a terhek jelentôs viselésére akarnak minket kényszerí-
teni. Az elmúlt évszázadok történelme megmutatta, hogy baj-
ban a Magyar csak magára számíthat! Olyan idôt élünk, ahol
nincs helye a pártocskák népszerûségi mutatójának növelésére.
Nemzeti összefogásra van szükség. Magyarország a tét.

Ahhoz, hogy munkálkodhassunk a jövôn, érteni kell a
jelent!

És akkor: A magyar név megint szép lesz. Méltó régi nagy
híréhez.

Újra felteszem a kérdést: értjük a jelent?
Talpra Magyar!

Ezután a koszorúzás következett, melyen a pilisboros-
jenôi intézményeket, társadalmi szervezeteket, egyesülete-
ket képviselô tagok vettek részt, és helyezték el az em-
lékezés virágait az emlékmû elôtt. Az aktust élô zenei kí-
séret festette alá.

A koszorúzás után ismét e Kevélyhegyi Dalkör követ-
kezett. Nagy lelkesedéssel, igazán kitûnô színvonalon
adtak elô Kossuth nótákat. Elôadásukat a megjelent ün-
neplôk nagy tapssal díjazták.
Az ünnepség után a  megjelentek kisebb csoportokban

még sokáig beszélgettek egymással. Az ünnepi beszédben
elhangzott kérdések, gondolatok is jó ideig még ott kava-
rogtak valahol a csípôs tavaszi szélben.

Windisch László
Fôszerkesztô

(Folytatás az 1. oldalról)
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(Folytatás a következô oldalon

Tisztelt Pilisborosjenôi lakosok!

Képviselô-testületünk 2016. február 25-én tartotta
rendes Testületi ülését.

Az eddigieknek megfelelôen az elôzô Testületi ülésen
hozott határozatok végrehajtását fogadta el elsô napi-
rendként a Testület. 
A Képviselô-testület felülvizsgálta a hatályos adóren-

deletét, és mivel adóév közben adókötelezettséget nem,
viszont adókedvezményt meg lehet állapítani, ezért 2016.
április 1. hatállyal döntött az ingatlan-nyilvántartásban 

1. kivett út
2. kivett magánút
3. kivett saját használatú út
4. kivett közterület
5. kivett közút

megjelölésû olyan telekingatlan telekadó mentességérôl,
mely magántulajdonban áll, és azt a tulajdonos vagy va-
gyoni értékû jog jogosultja közforgalom számára teljes
mértékben megnyitotta.
Elfogadta a Testület a Hírmondó c. önkormányzati

lap 2015. évi terjesztésérôl és mûködésérôl szóló beszá-
molót, melyet Windisch László fôszerkesztô össze-
foglalója alapján tárgyalt meg a Testület. 
A Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás

2015. évi mûködésérôl szóló beszámolóját szintén elfo-
gadta a Testület, azonban a Testületi ülést követôen meg-
küldött rendkívüli társulási tagdíj igényt polgármeste-
rünk visszautasította, több pilisi településhez hasonlóan.
A 2015. évi beszámolóból nem derült ki, hogy a Társulás
létesítményei mikortól látják el feladatukat, mikortól
veszi üzemeltetésbe a jelenleg kiválasztás alatt lévô üze-
meltetô. Ehhez a témához kapcsolódik a Katasztrófavé-

delem által kijelölt új szolgáltató, melyrôl külön cikkben is
tájékoztatjuk a lakosságot. 
A Fôvárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás

2015. évi mûködésérôl, illetve a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat 2015. évi mûködésérôl szóló beszámolót szin-
tén elfogadta a Testület. 
Megtárgyalta és elfogadta a Képviselô-testület a

Reichel József Mûvelôdési Ház és Könyvtár 2015. évi
mûködésérôl szóló beszámolót, és egyidejûleg jóváhagyta
az intézmény 2016. évi rendezvénytervét. 
Az idén zajlott óvodai tanügyi ellenôrzés eredménye

alapján az ellenôrzés megállapításait a Testület tudomásul
vette. 
Az Önkormányzat az Aquinno Kft-vel tervezési szer-

zôdést kötött a települési szennyvíztelep fejlesztésének
tervezésére vonatkozóan, mely szerzôdés teljesítési határ-
idejét a DMRV-vel, mint vízi közmû szolgáltatóval, folya-
matban lévô egyeztetések elhúzódása miatt módosította. 
A Képviselô-testület döntött a 0141, 024/1, 013/17, és a

02/1 hrsz-ú ingatlanok kisajátításáról, mely ingatlanok
tulajdonosaival azóta a kisajátítást megelôzô egyeztetô
tárgyalások már részben le is zajlottak. 
A Napsugár Lakóparkban lévô két önkormányzati

telek értékesítésérôl döntött a januári ülésen a Testület,
azonban mivel vételi ajánlat nem érkezett, ezért a februári
ülésen az értékesítési határidô meghosszabbításáról ha-
tározott a Testület. 
Elfogadta a Testület a jegyzô beszámolóját a Polgár-

mesteri Hivatal 2015. évi tevékenységérôl, mely kiterjedt
mind a hatósági, mind a testületi munkára. Jóváhagyta
továbbá a Testület a polgármester 2016. évi szabadságolási
ütemtervét. 

A Képviselô-testület 2016. márciusi döntéseirôl szóló tájékoztató

Tisztelt Pilisborosjenôi Polgárok!

Pilisborosjenô Község 
Önkormányzatának Képviselô-testülete
2016. május 6-án, pénteken 17 órakor

Külsô Bécsi út 5. szám alatt
(Szarvas kocsma, buszfordulóval szemben)

LAKOSSÁGI FÓRUMOT
tart.

Minden érdeklôdô pilisborosjenôi polgárt
szeretettel várunk!

Számítunk véleményükre, javaslataikra.

Pilisborosjenô, 2016. március 30.

Küller János
polgármester

Tisztelt Pilisborosjenôi Polgárok!

Pilisborosjenô Község 
Önkormányzatának Képviselô-testülete
2016. április 22-én, pénteken 17 órakor

a Reichel József Mûvelôdési Ház és
Könyvtár nagytermében 
(Pilisborosjenô, Fô út 16.)

KÖZMEGHALLGATÁST
tart.

Minden érdeklôdô pilisborosjenôi polgárt
szeretettel várunk!

Számítunk véleményükre, javaslataikra.

Pilisborosjenô, 2016. március 16.

Küller János
polgármester
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(Folytatás az elôzôzô oldalról)

Civil szervezet neve Pályázat címe 2015.évi
támogatás

2016. évi
igényelt
összeg

Megítélt
összeg:

Nebuló Alapítvány Kulturális programok támogatása 300 000 550 000 300.000

Pilisborosjenôi Kevélyhegyi
Dalkôr Tréningek, fellépések 450 000 885 000 450.000

Pilisborosjenôi Kerekes
Tánceggyüttes Kerekes Népmûvészeti Fesztivál 420 000 400 000 250.000

Deutschklub Pilisborosjenô Hagyományok ápolása 400 000 460 000 400.000

Nagycsaládosok  Országos
Egyesület Nagycsaládos Majális 100 000 150 000 100.000

Pilisborosjenôi Óvodáért
Alapítvány Gumitégla fedés az óvodai hinták alá 130 000 353 000 130.000

Jôvô Jenô Pilisborosjenô
Ifjusági Alapítv.

Pbjenô ifjuság védelme egészséges életmódra
nevelés, játszóház mûködtetés. 100 000 320 000 100.000

Lavina Sportegyesület Hátrányos helyzetû gyerekek sportolási
lehetôség bizt. 100 000 180000 50.000

Pilisborosjenôért Alapítvány Kulturális örökség megóvása 100 000 300000 270.000

Üröm-Pilisborosjenô
Református Társegyh. Szépkorúak Bibliakör.kiránd.,imaház mûk. 250 000 600 000 250.000

NobilArt Mûvészeti
Egyesület "Falu Ünnep" koncert 150 000 250 000 200.000 

Összesen: 2 500 000 4 448 000 2 500 000

Önkormányzatunk a 2015. decemberi rendes ülésén a
nem közmûves szennyvíz szállítás tárgyában közszolgálati
szerzôdés megkötésérôl döntött, melyet a 2016. februári
ülésen a közszolgáltató, a Design By Kft. kérelmére mó-
dosított, mely módosítás lényege, hogy a Bécsi úti szip-
pantott szennyvizet a solymári, míg a belsô falurészrôl
szippantott szennyvizet a szentendrei szennyvíztisztítóba
engedik le.
Közterületi hulladék elhagyásával kapcsolatosan

önkormányzati bírságot szabott ki a polgármester, melyet
a kötelezettek megfellebbeztek, a Testület felülvizsgálta
az elsô fokú határozatokat, és a fellebbezéseket elutasí-
totta. 
Önkormányzatunk törvényi kötelezettségének eleget

téve vízkár-elhárítási terv készíttetésérôl döntött a Testü-
let, mely terv elkészítése jelenleg folyamatban van.
A Katasztrófavédelem által kijelölt ideiglenesen ki-

jelölt közszolgáltatóval a törvény alapján az önkormány-
zatnak meg kell állapodnia a hulladékszállítási napról, és
a szállítás útvonaláról, mely megállapodást a Testület jó-
váhagyta. Egyebekben sajnos az Önkormányzat nem be-
folyásolja a szolgáltatást. A megállapodásban kifejezet-

ten rögzítésre került, hogy Önkormányzatunk kérte a kije-
lölés módosítását, mivel az Érd és Térségi Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft., mint kijelölt szolgáltató, magasabb
áron szolgáltat, mint a Zöld Bicske Nonprofit Kft. szolgál-
tatott. A kijelöléssel kapcsolatos információkról külön
cikkben tájékoztatjuk a lakosságot, illetve a kijelölési hatá-
rozatot a www.pilisborosjeno.hu honlapon közzétettük.

2016. március 8-án rendkívüli ülést tartott a Testület.

A Képviselô-testület elfogadta az Önkormányzat és in-
tézményeinek 2016. évi költségvetését, az Áht. 29/A sza-
kasz szerinti nyilatkozatot, kitekintô határozatot, éven túli
hitel adatszolgáltatást.
A Szervezeti és Mûködési Szabályzat felülvizsgálatakor

rögzítette a Testület a Nemzetiségi Önkormányzattal kö-
tött megállapodás szerinti mûködési feltételeket az SzMSz-
ben, lehetôséget biztosított az NNÖ javaslatainak,
kezdeményezéseinek kezelésére, felülvizsgálta a köztiszt-
viselôi pótlékokat, és aktualizálta a hivatali szervezetet. 
Elfogadta a Testület a civil szervezetek 2015. évi tevé-

kenységérôl szóló beszámolóját, és pénzügyi elszámolását,
majd döntött a civil szervezetek 2016. évi támogatásáról, az
alábbiak szerint:

Az elôzô évekhez hasonlóan jóváhagyta a Testület a
közalkalmazotti és munkavállalói jogviszonyban állók
cafetéria szabályzatát azzal, hogy a cafetéria összegét
havi 6 ezer forintról 8 ezer forintra növelte. 

A Polgármesteri Hivatal alapítói okiratát adminiszt-
ratív okból (Cofog kód változás) módosította a Testület. 

A Zöld iskola (Aura) belsô felújításának és rekon-
strukciójának költségbecslése megrendelésérôl 2015.
novemberében döntött a Testület, majd a felújítási célt
2016. januárjában módosította, a 2016. márciusi ülésen

pedig pályázat alapján megbízást adott a költségbecslés
elkészítésére az SPR Design Kft-nek. 
A testületi határozatok, az ülésekrôl szóló jegyzô-

könyvek és a rendeletek folyamatosan megtekinthetôk
közvetlenül a www.pilisborosjeno.hu honlapon a "doku-
mentumok2 fül alatt, illetve a hivatal dolgozói továbbra is
állnak rendelkezésre az egyes egyedi hatósági ügyekben.
Pilisborosjenô, 2016. március 30.

Tisztelettel: Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea
jegyzô
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Tisztelt Pilisborosjenôi Lakosok!

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság az ÉTH Érd és Térsége
Hulladékkezelési Nonprofit Kft.-t
jelölte ki Pilisborosjenôn közérdekû
hulladékgazdálkodónak 2016.02.09.

napjától. Elsô szállítási nap 2016.
március 3. napja. A szállítási nap, a
szállítási körülmények a lakosság
részére változatlanok.

A Katasztrófavédelem által ren-
delt szolgáltatási díjak az alábbiak:

Pilisborosjenô Község Önkor-
mányzatának a Zöld Bicske Nonpro-
fit Kft-vel fennálló közszolgáltatási
szerzôdése a hulladékgazdálkodási
feladatok ellátására 2016. 02. 28. nap-
ján lejárt. 

Új közbeszerzési eljárás kiírásának
jelenleg jogi akadálya van a hulla-
dékról szóló 2012. évi CLXXXV. tör-
vény 32/A. § (1) bekezdésének a
2015. évi CCXXI. törvény által beik-
tatott, 2016. 04. 01. napjától hatályos
i) pontja miatt. A jogértelmezésre

Tájékoztató az új hulladékgazdálkodó kijelölésérôl 

Tisztelt Pilisborosjenôi Lakosok!

A Pest Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság által kijelölt ÉTH Érd
és Térsége Hulladékkezelési Nonpro-
fit Kft. arról tájékoztatta Önkormány-
zatunkat, hogy a házhoz menô szelektív
hulladékgyûjtést a szolgáltató minden
hónap 1. szombatján fogja végezni.
A mûanyag szelektíven gyûjtött

hulladékot átlátszó zsákban kell ki-
tenni az ingatlanok elé, a szolgáltató
nem köti ki a zsák fajtáját.
A papír hulladékot kötegelve,

vagy szintén átlátszó zsákban kell ki-
készíteni.

vonatkozóan több hatáskörrel ren-
delkezô hatóságot is megkerestünk,
il-letve kértük egyidejûleg a telepü-
lésre a Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság által közérdekû szolgáltató kije-
lölé-sét.

2016. február 25. napján értesül-
tünk a Pest Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság 2016. február 24.
napján kelt, 36300/525-37/2016. ált.
számú kijelölési határozatáról, mely-
nek azonnal saját hatáskörben törté-
nô felülvizsgálatát és módosítását

kezdeményeztük arra tekintettel,
hogy az a jelenleginél általánosság-
ban 16%-os árnövekményt jelent a
szolgáltatási díjban, illetve egyes
edénynagyságoknál, – pl. 60 literes –,
több, mint 24%-os az árnövekedés.
Módosítási kérelmükre még nem

kaptunk választ a Katasztrófavédelmi
Igazgatóságtól, viszont a mai napon
már az új szolgáltató elsô szállítási
napja van, így a lakosság tájékoztatá-
sát nem lehet tovább halasztani, ak-
kor sem, ha nem feltétlenül ez lesz a
végleges állapot, ha önkormányza-
tunk kérelmének helyt adnak.
A Duna-Vértes Köze Hulladék-

gazdálkodási Társulás tagja Önkor-
mányzatunk. Amennyiben a társulási
létesítmények mûködése elindul, il-
letve amennyiben a miniszteri árkije-
lölésrôl áprilistól többet fogunk tudni,
lehetséges, hogy elhárul a jogi akadály
a közbeszerzés kiírása elôl, azonban az
sem garancia arra, hogy a régi áron fog
tudni szolgáltatást vállalni a közbeszer-
zéssel kiválasztható szolgáltató.
A katasztrófavédelmi határozatot

és önkormányzatunk módosítás iránti
igényét szintén közzéteszem.
Az árnövekedés miatt a kijelölô

hatóság nevében szíves megértésüket
kérem, sajnos jelenleg arra önkor-
mányzatunknak ráhatása nincs, de
mindent megteszünk a szolgáltatási
ár leszorítása érdekében.
Pilisborosjenô, 2016. március 3.
Tisztelettel:

Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea
jegyzô

Lakossági tájékoztató a szelektív
szemétgyûjtésrôl

A szolgáltató felhívta a figyelmet,
hogy esetenként csak egy szállító jár-
mûvet küld a kétféle hulladékért, de
mindenképpen szétválogatják a hul-
ladékot a telephelyükön.
A Fô út 53. szám alatti önkor-

mányzati hulladék udvarban is vissza
fog állni a szelektív hulladék gyûjtés,
melynek pontos idôpontját még nem
ismerjük.
Pilisborosjenô, 2016. március 16.
Tisztelettel:

Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea
jegyzô
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Pilisborosjenô község Német
Nemzetiségi Önkormányzata
Tisztelettel meghív minden érintettet
és érdeklôdôt a Kitelepítés 70. évfor-
dulója alkalmából a Solymáron 2016.
április 23-án 16 h-kor kezdôdô a
solymári vasútállomásnál Emléktábla
avatásra és közös megemlékezésre.

70 évvel ezelôtt errôl a solymári va-
sútállomásról indították a marhavagon
szerelvényeket a környék 5 községé-
nek sváb lakósaival az ismeretlenbe
hazájuktól és vagyonuktól megfosztva.
Nagykovácsi, Solymár, Pesthideg-

kút, Pilisborosjenô, Üröm. Ennek az 5
községnek az összefogásával készült el
egy közös bronz emléktábla a vasútál-
lomás oldalán. Pilisborosjenô Német
Önkormányzata erre az alkalomra 50
fôs buszt bérel, mely 14 h-kor indul a

Reichel József Mûvelôdési Ház elôt-
ti parkolóból, mely a rendezvény
után kb. 20 h-kor ugyan ide hoz visz-
sza mindenkit. Jelentkezni Perlinger
Györgyinél személyesen (Györgyi
Butik) vagy az alábbi telefonon lehet:
06-30-388-0261.

Programtervezet:

Április 23.: (szombat): 

15:00 – Emléktábla-avatás a soly-
mári vasútállomáson.
• Himnusz – magyar-német:
Schaumarer Musikanten.
• Pesthidegkúti Nemzetiségi Kó-
rus: ,,Wenn die Schwalben
heimwärts ziehn…”
• Solymári Asszonykórus és Fér-

Meghívó Emléktábla avatásra
fikórus – közös mûvet énekel,
amely a Kitelepítés emlékére
íródott: ,,Maria du Stern von
Schaumar”
• Pilisborosjenôi Nemzetiségi kó-
rus: Nach meiner Heimat ….
• Az ének alatt az emléktábla le-
leplezése történik.
• A kórusok együtt: Donausch-
waben werden wir genannt…
• Schaumarer Musikanten: Ich
hatt' einen Kameraden…

A  NNÖ-k képviselôi egy emlék-
szalagot kötnek a közös koszorúra.
Ezután a jelenlévôk a pesthideg-

kúti Klebelsberg Kúriába lesznek
átszállítva, ahol a ,,Kompanei” sváb
színtársulat új – erre az alkalomra írt
és betanított, kitelepítés témáját fel-
dolgozó – színdarabja kerül bemu-
tatásra.
18:00 ,,Rosmarin” bemutatója
Ezt követôen állófogadással záró-

dik az est.

Április 24: (vasárnap):

09:00 – Pilisborosjenô Rk. Temp-
lom engesztelô szentmise
10:00 – Koszorúzás a Kitelepítési

Emlékoszlopnál.

1946. május 2. Borosjenôi svábok a
solymári vasútállomáson indulásra várva

Az emléktábla-avatás helyszine

A PILISBOROSJENÕI REICHEL JÓZSEF MÛVELÔDÉSI HÁZ NYÁRI TÁBORAI
KÖRNYEZETVÉDELMI TÁBOR

JÚNIUS 20–24.

20. hétfô: Ezüst-hegy – Ismerkedés különleges ásványokkal. Gyümölcsgyûjtô
játék

21. kedd: Nagy-kevély. Sziklamászás
22. szerda: Csobánka – Ismerkedés a környezetvédelem kérdéseivel.
23. csütörtök: Háziréti-tó – Ismerkedés az állatvilággal. ,,Állati” játékok
24. péntek: Kövesbérci erdô – Ismerkedés a növényvilággal, számháború
Részvételi feltételek: 6–16 éves kor, megfelelô kondíció
Étkezés: Otthonról hozott hideg élelem, ivóvíz
A tábor díja: 6000 Ft/fô/hét (1200 Ft/nap/fô, ha csak egy-egy nap jönnél)
Jelentkezni április 30-ig lehet, 50%-os elôleg befizetésével.

SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR
JÚNIUS 27.–JÚLIUS 1.

27. hétfô: Könyvtári nap; ismerkedés a könyvtárral, egymással, a válasz-
tott mûvekkel, olvasási tudásszint-felmérés, szerepek kiosztása

28. kedd: Csoportfoglalkozások, ismerkedés a kiválasztott mûvel
29. szerda: A mû színpadra alkalmazása sok játékkal.
30. csütörtök: Díszletek, jelmezek készítése
1. péntek: Fôpróba, sok játék, BEMUTATÓ!

Részvételi feltételek: 8–16 éves kor
Étkezés: Vendéglôben Maximális létszám: 30 fô
A tábor díja: 12.000 Ft/fô
Jelentkezni április 30-ig lehet, 50%-os elôleg befizetésével.

KÉZMÛVES TÁBOR
JÚLIUS 4 - 8. 

4. hétfô: kosárfonás, csomózás 5. kedd: gyöngyfûzés, gyöngyszövés
6. szerda: batikolás, üvegfestés

7. csütörtök: tûzzománc 8. péntek: nemezelés
Részvételi feltételek: 5–12 éves kor 

Étkezés: Vendéglôben
Maximális létszám: 30 fô  A tábor díja: 16.000 Ft/fô/hét

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

Részletes felvilágosítás: +36-30596-7573; pbjmuvhaz@gmail.com

áprilisi lap:április.qxd  2016.04.03.  18:59  Page 6



PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ 7

Óvodánkban, már második alkalommal került meg-
rendezésre a gyermekek körében nagy népszerûségnek
örvendô nemzetiségi hét. A farsangi mulatság és a húsvéti
készülôdés közötti idôszakot a nemzetiségi hagyományok
megismerésének szenteltük. 
Beszélgettünk a svábok betelepítésének történetérôl.

Kis papírmakett segítségével figyeltük meg a hajót, mely-
lyel Magyarországra jöttek. A gyerekek kíváncsian keres-
gélték a térképen Németországot, Magyarországot és a
Dunát, melyen ezek a számukra furcsa csónakok, az
,,ulmerSchachtel”-ek érkeztek. 
Ismerkedtünk a helyi nemzetiségi viselettel is. Készül-

tek életnagyságú sváb férfi és nôi viseletet ábrázoló fest-
mények, és népviseletes síkbábok is. Minden csoportban
sütöttünk pekes kiflit, melyen keresztül a sváb konyhával
ismerkedtünk. A gyerekek nagy érdeklôdéssel figyelték,
mikor az étkezési szokásokról meséltünk nekik. 
Egy nagyon kedves sváb táncot tanult meg minden cso-

port.
Közösen készítettünk egy nagy makettet papírból,

melynek segítségével egy sváb ház jellegzetességeit fi-
gyeltük meg. A szobákba papírból apró bútorokat ragasz-
tottunk, a kertbe házi állatokat, virágokat, gyümölcsfákat,
veteményest, lovas kocsit, kerekes kutat tettünk, és még

Német nemzetiségi napok az óvodában

szôlôlugas és pince is került a ház mellé, melyeket mind a
gyerekekkel rajzoltunk, festettünk, színeztünk, ragasztot-
tunk. Sok szép sváb házat ábrázoló rajz is készült, melyek-
bôl a csoportszobában kis kiállítást rendeztünk.
Ismerkedtünk a sváb irodalommal is. A gyerekek nagy

örömmel fogadták a nemzetiségi ruhás bábokkal elôadott
sváb népmesét és a sváb verseket is. Nagy élményt jelen-
tett továbbá egy helyi nemzetiségi játék, a "Schnurrozás"
is, amit azóta is szinte minden nap kérnek.
A hét egyik kiemelkedô eseménye volt az agyagozás,

mellyel a svábok közt is igen elterjedt fazekasságot
ismertettük meg óvodásainkkal Piliscsévrôl érkezett szak-
emberek vezetésével.
A helyi nemzetiségi tájház látogatását a tetôfelújítási

munkálatok miatt sajnos el kellett halasztanunk, de re-
méljük, tavasszal ezt a programot pótolhatjuk.
A német nemzetiségi hét óvodánkban idén is nagyon

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

Fazekasné Schieszl Mónika
óvodapedagógus

Felhívás
Óvodai nyílt nap és beiratkozás

A Pilisborosjenô Mesevölgy Óvodában 2016. április 9-én
(régi és új épületben egyaránt) 9 és 12 óra között nyílt napot
tartunk.

A családok barkácsolás és kötetlen beszélgetés közben
megismerkedhetnek az intézményben dolgozó óvodapeda-
gógusokkal.

Kérjük, hogy erre a napra szíveskedjenek maguknak és
gyermekeiknek váltó cipôt hozni a csoport szobában való tar-
tózkodás idejére.

A beiratkozás április 20-án és 21-én (szerda, csütörtök)
lesz a régi épületben 7 és 15 óra között. (Ehhez szükséges
iratok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata/személyiga-
zolványa, TAJ kártyája és lakcím kártyája)

áprilisi lap:április.qxd  2016.04.03.  18:59  Page 7



8 PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ

SÍTÁBOR

Családunk elsô alkalommal volt a
pilisborosjenôi iskola sítáborában és
elsô alkalommal ismerkedtünk a
síelés tudományával is. A gyerekek
lelkesedése vett rá minket szülôket,
mert magamtól eszembe nem jutott
volna sítáborba menni, aztán olyan
sok jót hallottam a táborról, hogy
jelentkeztünk. Nem bántuk meg! A
(nagyobb) gyerekek nagyon jól meg-
tanultak síelni, hatalmas élvezettel
siklanak! Egy hangulatos turista-
házban volt a szállásunk a hegyol-
dalban, a házból kilépve lehettet
síelni vagy akár sítúrázni is. Az egész
ház a sítáboros csapaté volt, így ha-
talmas bandázások és közös játék
volt esténként, egy nap uszodával,
egy nap esti diszkóval is fûszerezve.
Mi felnôttek minden este össze-
ültünk, nagyokat beszélgettünk, még
játszottunk is! Szóval igazi tábori
hangulat gyereknek, felnôttnek!
Egy baja volt csak a tábornak!

Vége lett. Hazaérve a gyerekek bú-
bánatosak lettek, és mint karácsony
után szokásuk kérdezgették, hogy
pontosan hány nap van még a kö-
vetkezô sítáborig?
Most kb. 320, én is várom már a

következôt!

MI ÍGY ÉLTÜK MEG A 2016 ÉVI
SÍTÁBORT

Hóviharral fogadott minket
Veitsch, de ennek mindenki örült,
mert kétheti olvadás után végre
elkezdett havazni, reményt adott ar-
ra, hogy lesz min síelnünk az elkö-
vetkezô napokban. Még két napig
havazott, de mikor eljöttünk, addig-
ra már jórészt el is olvadt.
Délelôtt már lécre is kaptunk és

bejártuk az ,,ágas-bogas” pályarend-
szert.  Mindenki a saját tempójában:
a kezdôk csatlakoztak a sí- és snow-
board oktatáshoz, a haladóbbak pe-
dig bandákba verôdve örömködtek,
siklottak, ugrattak, erdôben jártak,
buckáztak, estek-keltek.
Délidôben közös hüttézésre ve-

rôdött össze a csapat. Esténként a
vacsora után a gyerekek társasoztak,
néha persze picit kütyüztek is. A fel-
nôttek pedig egy kis hazai utánpót-

lás mellett éjszakába nyúlóan
megváltották a világot.  
Péntek délután a társaság nagy

része lezúdult a hegyrôl a közeli él-
ményfürdôbe, és Guinnes-rekordot
állított fel az egy kupacban csúsz-
dázás kategóriában. Utolsó estén a
gyerekek diszkóval koronázták meg
a tábort.
A szülô nélküli gyerekek klasszul

helyt álltak. Mindenki épségben és
sok-sok élménnyel gazdagabban ért
haza. Külön köszönet Susán Kati-
nak a szervezését és Katának, Gá-
bornak az oktatásért.
Szállásadóink különösen jól vi-

selték a ricsajt, rugalmasan kezel-
ték a férôhelyek számát és igyekez-
tek a gyerekek ízlése szerint fôzni.
Jól éreztük magunkat! Jövôre

Veletek ugyanitt!

NÉMET TERÜLETI VERSENY

Február 25-én három lelkes tan-
uló képviselte iskolánkat a pilis-
szentiváni általános iskolában a
XII. alkalommal rendezett, területi
német versmondó versenyen. Sel-
meczi Márta 4. b, Horváth Csanád
3. b és Horváth Zsombor 5. osztá-
lyos tanulók szereplésükért emlék-
lapot vehettek át. Gratulálunk ne-
kik!

KISCSILLAGOK SZÜLETTEK

Iskolánkban február végén ke-
rült megrendezésre a Kiscsillag
Születik Zenei Tehetségkutató. A
fenti napon összesen tíz diák szere-
pelt. Közöttük volt fuvolista, furu-
lyás, klarinétos, zongorista és cite-
rás tanuló is. Annak ellenére, hogy
a fellépôk között zömmel alsó ta-
gozatos tanulók szerepeltek, na-
gyon sok felsôs diák is figyelemmel
kísérte a programot és tapssal, él-
jenzéssel biztatta a legapróbbakat.
A zsûriben helyet foglalt Bárd Ju-
dit, Kómár Judit és Balina Gyula,
akik a produkciók után egy-egy
gondolattal értékelték az elhang-
zottakat. A legkiemelkedôbb elô-
adásokat apró ajándékokkal jutal-
mazták.A közönségnek is nagy sze-
repe volt az esemény értékelésé-
ben, ugyanis a végén szavazataikat
leadva, közönségdíjat is osztottak

ki. A zsûri díját Selmeczi Márta
kapta kiemelkedô teljesítményéért.
Különdíjban részesült Osztrovics
Zsombor, a közönség szavazatait
pedig Susán Bendegúz érdemelte
ki. Reméljük, hogy a jövôben szá-
mos ehhez hasonló tehetségkutatót
tudunk rendezni, hogy minél több
kiscsillag születhessen!

FELLÉPÉS PILISVÖRÖSVÁRON

Zeneiskolánk 6 lelkes növendéke
vett részt február 11-én a Cziffra
György Kistérségi Zongoratalálko-
zón Pilisvörösváron. A rendezvény
célja az volt, hogy a közeli zeneis-
kolákból a gyerekek és tanáraik ta-
lálkozzanak és megismerkedjenek
egymással. Egy csodás zenével teli
délutánt tölthettünk el. Nagy izga-
lommal pillantottuk meg a hatal-
mas koncerttermet és színpadot.
De késôbb feloldódtunk és gyönyö-
rû produkciókat hallottunk. A vé-
gén mindenki emléklapot kapott, és
nem maradt el a sütizés és a beszél-
getés sem. Gratulálunk Becske Lu-
cának, Simon-Demény Lucának,
Köhnken-Máté Lucának, Selmeczi
Mártának, Hollauer Rékának és
Balázs Györgynek a színvonalas
produkciókért!

RAJZVERSENY

Arany fokozat:
Cserényi Luca, Kiss Zorka, Hor-
váth Noel 1. osztály
Halász Lilla 2. osztály
Buzás Luca, Veres Beáta, Med-
vecki Panna 3. osztály
Selmeczi Márta, Nevelôs Ilona,
Papp Georgina, Tusják Lara, Rei-
ser Janka 4. osztály
Dömötörfy Bóra 5. osztály
Papp Viktória 6. osztály
Ágoston Bernadett, Csepinszky
Andor 7. osztály
Jakab Noémi 8. osztály

Gyémánt fokozat:
Kovács Emese 1. osztály
Beke Noémi, Bényi Simon, Ör-
kényi Krisztián 3. osztály
Héjja Máté 5. osztály
Csiszár Hanna 8. osztály

A Z  I S KO L A  H Í R E I

(Folytatás a 9. oldalon)
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ZRÍNYI ILONA MATEMATIKA
VERSENY 

70%-nál jobb eredményt értek el:

2. évfolyam: Susán Rebeka, Mé-
száros Mátyás, Lieber Dániel,
Prinz Hanna, Bakonyi Levente,
Osztrovics Zsombor.

3. évfolyam: Flámis Márton, Ta-
mási Réka, Harkó Dávid.

4. évfolyam: Égerházi Sára,
Négyessy Júlia, Dömötörfy
Soma, Princz Ábel, Papp Geor-
gina, Selmeczi Márta.

5. évfolyam: Katona Noémi,
Csepinszky Zsigmond, Bukszár
Borbála.

6. évfolyam: Garay Júlia, Papp
Viktória, Nagy Zoltán, Eperjesi
Jonatán.

7. évfolyam: Káli Norbert, Koós
Viktor, Szászvári Márton,
Fazekas Márton, Krámer Ger-
gô.

8. évfolyam: Jakab Noémi, Mo-
csári Benedek, Tittmann Bol-
dozsár, Csiszár Hanna.

(Folytatás a 8. oldalról)

A Pilisborosjenô Önkormányzatához és a Család és
Gyermekjóléti Szolgálathoz az utóbbi idôben több megkere-
sés érkezett az idôsgondozás és ellátás ügyében.
A megkeresések alapján és a közös egyeztetések során

felmerült az a lehetôség, hogy a jelenleg Ürömbôl ellátott
három szolgáltatás újra Pilisborosjenôn mûködjön:

– A házi segítségnyújtás:
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe
vevô személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az
önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy
személyi gondozást kell nyújtani.
Szociális segítés keretében biztosítani kell:
a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közre-
mûködést,

b) a háztartási tevékenységben való közremûködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelôzésében és a
kialakult veszélyhelyzet elhárításában történô segít-
ségnyújtást,

d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe
történô beköltözés segítését.

Személyi gondozás keretében biztosítani kell:
a) az ellátást igénybe vevôvel a segítô kapcsolat kialakí-
tását és fenntartását,

b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
c) a (3) bekezdés szerinti feladatokat.

– Az étkeztetés:
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorul-
taknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésérôl kell
gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biz-
tosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk
miatt.

– Az idôsek nappali ellátása:
Az Idôsek Nappali Ellátása, ahol az ellátást igénybe

vevôk jól érezhetik magukat, társas kapcsolataikat bôvíthe-
tik, építhetik, bekapcsolódhatnak tevékenységekbe, progra-
mokba, s mindezt úgy, hogy az a napi életritmusuknak meg-
felelô legyen. 
Azok az ellátási területen élô tizennyolcadik életévüket

betöltött személyek vehetik igénybe a szolgáltatást, akik ön-
maguk ellátására részben képesek, de egészségi állapotuk
vagy idôs koruk miatt szociális és mentális támogatásra szo-

rulnak. Számukra segítséget nyújt életvitelük fenntartá-
sában, egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy
más okból származó problémáik megoldásában.
Az idôsek nappali ellátását igénybe vevôk számára le-

hetôség van igény szerint a napi egyszeri étkeztetésre
(meleg ebéd elfogyasztására), továbbá pihenésre, közös-
ségi együttlétre, személyi tisztálkodásra és a személyes
ruházat tisztítására. 
Nagyon hasznos szolgáltatás, az aktívabb idôsek

számára, akiknek az önálló közlekedés nem okoz ne-
hézséget. Igénybevétele által megakadályozható az idôs
ember elmagányosodása, elszigetelôdése.

A klub által nyújtott szolgáltatások, szervezett pro-
gramok lehetnek:
• étkeztetés,
• mosási, fürdési lehetôség,
• szellemi–kulturális foglalkoztatás – könyv, újság biz-
tosítása, igény szerint színház, múzeumlátogatás,
zenedélután szervezése,
• szabadidô hasznos eltöltéséhez – TV, video, DVD,
társasjátékok, 
• foglalkoztatás: ,,munkaterápia” és kreatív foglal-
kozások könnyen elsajátítható, az egyén képessé-
geinek megfelelô tevékenységek, napi rendszeres-
séggel, 
• kirándulások szervezése,
• egészséges életmóddal kapcsolatos felvilágosító
elôadások,
• torna,
• névnapok, kerek születésnapi évfordulók ünnep-
lése,
• ünnepek megtartása, hagyományok ôrzése (pl: to-
jásfestés, adventi koszorú készítése), farsang,
• önszervezôdô csoport igény szerint – versmondás,
• kórházba vagy idôsek otthonába került klubtagok
látogatása.

A felsorolt három szolgáltatásról az idôskorú lakos-
sághoz postai úton eljuttatunk egy igényfelmérô adat-
lapot, amiben észrevételeiket megtehetik igényeikrôl és
szükségleteikrôl.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy ezeket az igényfel-

mérô lapokat a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál
leadni szíveskedjenek.
Az igényfelmérô lapok leadása fontos információ szá-

munkra, mert csak megfelelô létszám mellett tudjuk újra
indítani a szolgáltatásokat  Pilisborosjenôn!!!
,,Az öregség valójában nem az élet vége, hanem a

koronája.” /Nógrádi Gergely/
Szabóné Ludasi Éva  

TÁJÉKOZTATÁS!
Igényfelmérés az idôsellátás szükségleteirôl!
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A víz világnapja alkalmából vizes terepasztalt készítet-
tünk a gyermekekkel. Elhelyeztük a vízi és a víz mellett élô
állatokat a terepasztalon. Beszélgettünk vizeinkrôl, a víz
fontosságáról, védelmérôl Magyarországon. 
Kísérleteket végeztünk: milyen tárgyak merülnek le a

vízben, mi úszik a felszínen. Kipróbáltuk mi történik, ha a
vízbe olajat öntünk, megsózzuk. 
A foglalkozást a gyermekek nagy lelkesedéssel, öröm-

mel fogadták, láthatóan értékes tudással gazdagodtak.
Bognár Judit, Hangyel Orsolya

Elkészült a Tájház új tetôzete!

Gyönyörû munkát végeztek a mesteremberek! Kiváló minôségben 
újították fel a Tájház tetôzetét. Hamarosan a homlokzat következik!

Orvosi rendelés változás: Pénteken nem 7-tôl, csak 8 órától van felnôtt háziorvosi rendelés!!!!!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnék köszönetet
mondani mindazoknak, akik
Drága Feleségem Stampf József-
né Balázs Mária temetésére el-
jöttek, virágot hoztak és utolsó
útjára kísérték.

özvegy Stampf József

Sikeres vizsga!
Ismételten sikeres minôsítô vizsgát

tettek tûzoltóink! Továbbra is önálló be-
avatkozó egységként folytathatják ön-
kéntes tûzoltói tevékenységüket!  

Gratulálunk!

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

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

Tel.: 06 20 423 5812

ArCo-Mag ArCo-Mag 
Kft.Kft.

Pilisborosjenô, 
Ilo na u. 7.

Tel.: 06-70-670- 0075

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

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

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

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

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

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

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

(ren de lé si idô ben)

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

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

tya koz me ti ka
Ren de lé si idô: 

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

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

ÓbudánTúl Ingatlaniroda
Pilisborosjenôi ingatlanok irodája

www.pilisborosjenoi.hu 
Szalai Péter

építészmérnök, ingatlanközvetítô
ügyvezetô, irodavezetô

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

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

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

Esküvôk és egyéb rendezvények
dekorálása,virágkötészet,

fotózás, videókészítés
06 - 31 782 4241    

www.kisnoraenterior.wix.com/dekor

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

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

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

dr. Csányi Már ta

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

Aczél Ferenc (Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

Frissítô, gyógyhatású 
hát- és talpmasszázs,
kellemes környezetben, 
tapasztalt masszôrtôl,

Pilisborosjenô központjában.
Kezelések menden hétköznap,
elôzetes idôpont egyeztetés

alapján.
Tel.: +36 70 209 2128

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

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

INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô
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ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

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

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

földmunka, hulladékátvétel, 
Termôföld kiszállítással

T R U N K
Elérhetôségek:

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

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

KEVÉLY GÁZ BT.
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI 
BETÉTI TÁRSASÁG

2097 Pilisborosjenô, Tölgyfa u. 10.

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

– Zsitnyányi Attila magántervezô –

Központi fûtôberendezés, 
szellôztetés-klimatizálás, propán-bután

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

beszerzése és ügyintézése. 
Anyagkivonatok és költségvetések

készítése.

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelô mester

Telefon: 06-30-222-3583

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG ÖNKOR-
MÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

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

Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.

PILISBOROSJENÔI
ASZTALOS MESTER
vállalja egyedi ajtók, ablakok

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

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

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

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

Fodrász házhoz
megy!

Hívjon bátran és én otthonában
megszépítem!

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

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

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

08–21 óráig
Szombaton: 8–17 óráig

PÖTTÖM ABC  
Vegyeskereskedés

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

CSERPES TEJTERMÉKEK KAPHATÓK!
Naponta friss pékáru! 

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.
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