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HÚSVÉT, AMIKOR FÖLZENG A VILÁG
Húsvétra való készületünkkor nagyon érezzük annak

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wilheim Péter
plébániai kormányzó

Pilisborosjenôi

Hírmondó
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Tisztelt Pilisborosjenôi Polgárok!

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

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

LAKOSSÁGI FÓRUMOT
tart.

A Külsô Bécsi úti településrész lakosainak.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Pilisborosjenô, 2017. március 24.

Küller János
polgármester

Tisztelt Pilisborosjenôi Polgárok!

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

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

KÖZMEGHALLGATÁST
tart.

Minden érdeklôdô pilisborosjenôi lakost
szeretettel várunk!

Pilisborosjenô, 2017. március 22.

Küller János
polgármester

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

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

Windisch László
Fôszerkesztô

Útépítési hírek Pilisvörösvári
Okmányiroda
Kormányzati hivatal,

Pilisvörösvár, Magyarország

Cím:
2085 Pilisvörösvár, Fő u. 66.

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

Telefonszám: (26) 530 681

Bővebb információ:

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

jarasi-hivatal/
a-jarasi-hivatal-

ugyfelfogadasi-rendje-2/
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KÖRNYEZETVÉDELMI-KIRÁNDULÓ
TÁBOR

Június 19–23-ig, 9–16-ig (tervezet)

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

Részvételi feltételek:
6–16 éves kor, megfelelô kondíció

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

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

befizetésével.

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

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

dolgokat készíts!
MESE HALLGATÁS és sok-sok játék!

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

Szendrey Éva néptánc és népi kismesterség oktató
foglalkozik.

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

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

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

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

Részletes felvilágosítás: a könyvtárban vagy a
következô elérhetôségeken: 

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

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

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

A pilisborosjenôi Mûvelôdési házban.

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

Részvételi feltételek: 5–12 éves kor
Étkezés: Vendéglôben

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

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

Májusi előzetes!
Május 6-án szombaton, 14 órától

Borfesztivál
lesz a Reichel József Művelődési Házban!

Részletek a nagyplakátokon!



4 PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ

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

A Z  I S KO L A  H Í R E I

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

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

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

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

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

Windisch László
Fôszerkesztô

Kazinczy verseny

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

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

Gratullunk!

Sítábor

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

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

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

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

Kistérségi német
versmondó verseny

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

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

Kodály verseny

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

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

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

Varga Emesét dicsérô oklevéllel is jutal-
mazták kiemelkedô produkciójáért!

Szívbôl gratulálunk nekik! További sik-
ereket kívánunk!

(folytatás a következô oldalon)



Felsôs farsang

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

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

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

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

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

DSD nyelvvizzsga németbôl

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

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

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

A. A. 

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

K. V.

Gergelyt jártunk

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

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

Várjuk mindannyijukat nagy-nagy szere -
tettel!

Matuz Gergely koncertje

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

Rajzverseny

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

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

Az összesített vélemények alapján arany
minôsítést kaptak:

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

Matematika verseny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Petkovicné Wágner Anikó, Bognár Judit 
óvodapedagógusok

Óvodai hírek

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

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

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

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

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

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

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

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

Következő hónapok rendezvényei
Nyílt nap és beiratkozás 

a Pilisborosjenô Mesevölgy
Óvodában

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

Kérjük, hogy váltócipôrôl gondoskodjanak
maguknak és gyermekeiknek is.

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



Kedves és Tisztelt Falubeliek! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pilisborosjenô 2050
– közösségi jövôképalkotás –

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HHiiRRddEESSSSEENN  SSZZÍÍNNEESSBBEENN
AA  HHÍÍRRMMOONNddóóBBAANN!!

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

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

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

Pilisborosjenô minden lakója nevében:
Pilisborosjenô Önkormányzatának Képviselôtestülete

Küller János polgármester

a Polgármesteri Hivatal  és az Intézmények dolgozói

és a Pilisborosjenôi Hírmondó szerkesztôsége

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

GYÁSZ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pilisborosjenô 2017. 01. 17.
Tisztelettel: Heves László

ÖTE elnök

Tisztelt Pilisborosjenôi Lakosok!

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

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

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

Beszámoló a Pilisborosjenôi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
2016. évi munkájáról

Beszámoló a polgárôrség 2016. évi tevékenységérôl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Köszönettel

Pilisborosjenô, 2017. január 31.
Varga István Csaba 

elnök

Nagy Kevély
Gyógyszergyár

2097 Pilisborosjenő
Mester utca 10.

Telefon: 06-26-336-314

Nyitva: 
Hétfőtől péntekig: 8–17 óráig

(ebédidő: 13–14 óráig)
Szombaton: 8–12 óráig

12 PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ
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ArCo-Mag ArCo-Mag 
Kft.Kft.

Pilisborosjenô, 
Ilo na u. 7.

Tel.: 06-70-670- 0075

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

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

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

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

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

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

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

(ren de lé si idô ben)

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

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

ku tya koz me ti ka

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

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

06-30-964-2160

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

Pilisborosjenôn,
az Egész ség ház ban

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

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

KEVÉLY GÁZ BT.
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI 
BETÉTI TÁRSASÁG

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

– Zsitnyányi Attila magántervezô –

Központi fûtôberendezés, 
szellôztetés-klimatizálás, propán-bután

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

beszerzése és ügyintézése. 
Anyagkivonatok és költségvetések

készítése.

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelô mester

Telefon: 06-30-222-3583

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz.

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

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

T R U N K
Elérhetôségek:

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

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

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

kivitelezését:
06-26-336-260

PILISBOROSJENÔ 
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község 

Önkormányzata

Tipográfia:
Római Bt.

Nyomás: 
Printpix Kft.

Megjelenik: kéthavonta, 1300
példányban. Engedélyszám:

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

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

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

Építés-felújítás
– generál kivitelezés
Vállaljuk lakások, házak 

teljes felújítását!
(Gipszkarton, festés,

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

Kerítések, támfalak
készítését!

A hirdetés felmutatása
esetén 10% kedvezmény!

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

pfeifferbaubt@gmail.com

Egyedi, különleges kerti pavilon

ÓbudánTúl Ingatlaniroda
Pilisborosjenôi ingatlanok irodája

www.pilisborosjenoi.hu 

SZALAI PÉTER
építészmérnök, ingatlanközvetítô ügyvezetô, irodavezetô

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

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

Ac zé l  Feren c
(Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

PILISBOROSJENÔRE  IS MEGÉRKEZETT A TELEKOM
LEGGYORSABB INTERNETEZÉST NYÚJTÓ FEJLESZTÉSE!

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

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

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

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

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

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

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

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

IGÉNY ESETÉN 
INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô


