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Pilisborosjenô község Képviselô-testülete, 
a Polgármesteri Hivatal 

és az intézmények dolgozói nevében

áldott, békés, szeretetteljes 
Karácsonyi Ünnepeket kívánunk

minden pilisborosjenôi polgárnak.

Küller János Dr. Szabó József Zoltán
Polgármester                        Jegyzô

Karácsony ünnepe bizony senkit sem hagy
hidegen. Ha körbenézünk, nagyon vegyes ér-
zelmekkel találkozunk az ünnep kapcsán, vi-
szont ami majdnem mindenkiben fellelhetô,
az a feszült, ideges kapkodás, és sokszor az
indokolatlan veszekedés. Van, aki eleve úgy
érzi, hogyha már egész évben veszekszünk,
akkor karácsonykor miért legyen máskép-
pen?
Pedig, érezzük, sôt tudjuk, hogy máskor

sem jó, ilyenkor különösen is azt szeretnénk,
hogy a Szentestére, ünnepre való készület ne
így teljen. Mégis, mintha ez programszerû
lenne, a karácsonyhoz tartozna az ösz-
szeveszés. De miért is történik így és ez,
évrôl-évre?
Emlékezzünk csak vissza a pásztorok láto-

gatására Jézus születése után! Sôt, még mi-
elôtt Jézus megszületett, vajon, minden úgy
történt, ahogy mi elképzeltük volna? Bizony
nem. József, és Mária rótták az utcákat, mert
nem találtak szállást. A pásztorok csak úgy,
ahogyan voltak, felkerekedtek a nyáj mellôl,
és mentek megnézni a csodát, amirôl az an-
gyalok beszéltek nekik. Az Ô igazi ajándékuk
nem valamilyen tárgy volt, hanem önmaguk,
istenszeretetük, és tiszteletük. Mária sem
hadakozott, veszekedett Józseffel, hogy miért
nem foglalt elôre szállást, és miért nem talál
már végre maguknak egy szobát. Nem kér-
dezett ilyet Istentôl sohasem: ,,Milyen sze-
rencsétlen férfit adtál mellém Uram?”
Az Ô esetükben egy szeretetteljes elfoga-

dásról, egyszerûségrôl, és nem elvárásokról
beszélünk. Talán ebben rejlik a veszekedés-
mentes karácsony kulcsa. Nézzük csak végig,
hogy mi miképpen képzeljük el karácsonyi
ünneplésünket. Még az advent sem kezdô-
dött el, de máris terveket szövünk, és felada-
tokat, elvárásokat találunk ki magunknak.
Persze lehet, ezeket senki más nem várja el
tôlünk, de ha ,,tökéletes” karácsonyt aka-
runk, akkor ezek kellenek – mondjuk ma-
gunknak, és családunknak. Ezzel persze
megalapoztuk saját és a körülöttünk élôk
hangulatát, hiszen mindenki azért fog dolgo-
zni, hogy saját elképzelését, elvárását meg-
valósítsa, amibôl egy kavalkád, és sokszor
veszekedés lesz. No és természetesen, mara-
déktalanul nem tudjuk teljesíteni túlmére-
tezett terveinket, valami kis hibának vélt ap-
róság mindig belecsúszik a gépezetbe, amitôl
majd rosszul érezzük magunkat, ezért sajnos
nem tudunk örülni, és meglátni az ünnep
igazi lényegét. 

Nézzük csak meg a fent említett bibliai
szereplôket. Nem terveztek el semmit, nem
állítottak elvárásokat egymás, és maguk felé,
és nem is törekedtek a tökéletességre. Egy-
szerûen tették, ami tôlük tellett, és örültek
annak, hogy megszületik a várva várt gyer-
mek, aki nem más, mint Istenfia. Végre a kö-
zelében lehetnek, találkozhatnak vele, és
nem csak fizikailag történt meg e találkozás,
hanem bizony lelkileg is, ami sokkal több,
mélyebb, lényeget látóbb. 
Miért volt tökéletes az Ô ,,karácsonyuk”?

Mert valóban az történt, aminek történnie
kellett. Szabadok, és elvárás mentesek vol-
tak, örültek, lényeget meglátták, hogy nem
más történt meg, mint Jézus, vagyis az Isten
Fiának születése. Ha nem is ott, és nem is
olyan körülmények között, ahogy eredetileg
elképzelték, de gyermekük született, akit –
bár ezt még nem nagyon értették – Isten
ajándékozott nekik. És nem a születés körül-
ményei, hanem Jézus születése volt a leg-
fontosabb, az igazi ünnep!
Számunkra sem az ajándékok, a süte-

mények, az egyéb kiegészítôk adják meg az
ünnep lényegét. Nem attól lesz ,,tökéletes” a
karácsony, hogy mindent idôben kipipáltál a

listádon. Akkor lesz ,,tökéletes”, amikor
meglátod családtagjaid igazi, tiszta örömét,
hogy együtt vagytok, egy jót játszotok, nevet-
tek a Betlehem elôtt, és nem abban fáradtok
el, hogy egymást nyúzzátok elvárásaitokkal és
elképzeléseitekkel.
Jézus azért jött el a világra, hogy örömet,

derût, és békét hozzon, illetve adjon. Sajnos
mi emberek vagyunk azok, akik ezt nem tud-
juk, vagy inkább akarjuk megérteni, és befo-
gadni. Nem akarsz veszekedni? Akkor keresd
meg a lelked mélyén Jézust, aki most meghív
arra, hogy örülj, és boldog legyél. Ne azt ter-
vezgesd, hogy mi mindennek ,,kell” meglen-
nie, hanem azt képzeld el, hogy milyen jó lesz
együtt lenni szeretteiddel, hogy mennyire
békés és megnyugtató érzés ott ülni a karác-
sonyfa mellett, és csak egyszerûen örülni.
Isten szeretetbôl, és irgalomból küld-te el
Fiát közénk, mert tudta, hogy csakis így
tudjuk megtanulni, hogy Ô maga a szeretet,
és mit jelent a másikat, embertársunkat az Ô
szeretetével szeretni, és neki megbocsátani,
ahogy Ô teszi ezt velünk. Karácsony ünnepe
nem csak a szeretet adásáról, hanem az egy-
más iránt való irgalomról, és elfogadásról is
szól. Bátran próbáld ki az idén, és hidd el,
tényleg más, de jó lesz!
Áldott Karácsonyt, és boldog újévet kívá-

nok mindenkinek, szeretettel várunk min-
denkit templomi közös ünneplésünkre!

Péter atya
Éjféli misék: Üröm: 22 óra; 

Pilisborosjenô: 24 óra
Karácsony napi ünnepi misék: 

Üröm: 9 óra; 
Pilisborosjenô: 10:30 óra

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

Pilisborosjenô, Betlehem
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Útépítési hírekÖrömhír
Tisztelt Lakosok!
Örömmel tájékoztatom Önö-

ket, hogy a májusi esôzések okoz-
ta károk helyreállítására benyúj-
tott ,,Vis major pályázatunkat”
elbírálásra alkalmasnak talál-
ták, és a Belügyminisztérium ál-
tal összesen 

95 342 000 forint 
támogatásban részesültünk.
A támogatási összegbôl a hely-

reállítási munkálatokhoz szüksé-
ges elôkészületeket megkezdtük,
és a szükséges eljárások lebonyo-
lítása, valamint az idôjárási kö-
rülményektôl függôen törek-
szünk azok mielôbbi érdemi meg-
kezdésre.
A munkálatok ütemezésérôl az

érintett területek ingatlantulaj-
donosait külön is értesíteni fog-
juk!
Az útjavítások természetesen

mindig kellemetlenségekkel jár-
nak, melyhez türelmüket elôzete-
sen és utólagosan is köszönöm!
Bízunk abban, hogy azok az
esetleges kellemetlenségek elle-
nére is, mindenki megelégedésé-
re fognak szolgálni

Küller János
polgármester

Pilisborosjenô község Képviselô-testülete 
és a Polgármesteri Hivatal munkatársai

nevében 
településünk minden lakójának

sikerekben gazdag, békés, boldog 
új esztendôt kívánunk!

Küller János    Dr. Szabó József Zoltán
Polgármester                         Jegyzô

Tisztelt Lakosok!

Útjaink állapota mindannyiunk ál-
tal ismert ezért azok javításra kiemelt
figyelmet fordítunk. azonban a mun-
kavégzésnek, felújításoknak pénzügyi
lehetôségeink sajnos határt szabnak.
Tájékoztatom Önöket, hogy a Vár
utca útburkolatának felújítása befe-
jezôdött.
2017. augusztus végén számos utcá-
ban végeztettünk kátyújavítási mun-
kálatokat.
A Kevélyhegyi út alsó szakaszát
2017. szeptember közepén leaszfal-
toztattuk. Folyamatban van a közbe-
szerzési eljárásunk, melynek lezártát
követôen a Temetô utca (2477/2.
hrsz.) 420 méteres szakasza és a Búza
u. (326. hrsz.) szilárd burkolatot kap.
Elôbbiekkel párhuzamosan a Bajcsy
u., Bem u., Mária u. és Olga utcában
járdaépítés és a vízelvezetés rekonst-
rukciója kezdôdik meg. A Képviselô-
testület 2017. szeptemberi ülésén
döntött egy 25 millió forintos keret
biztosításáról, melybôl egy új, autó-
pályalapok készítésnél használt ,,re-
mixes technológia” alkalmazásával
további mintegy 14.000 m2 járható,
stabil útalapot biztosító útkarban-
tartási munkát végeztünk el október
elsô felében, és ezáltal 18 utca út-
jainak állapota javult. Az útalapra a
késôbbiekben forrás esetén egy
külön kopóréteg kerülhet. A mun-

kálatok számos más utca mellett a
Bécsi úti településrész leromlott ál-
lapotú utcáit is érintették.
Az útjavítások természetesen min-
dig kellemetlenségekkel járnak,
melyhez türelmüket elôzetesen és
utólagosan is köszönöm! Bízunk ab-
ban, hogy fenti intézkedéseink az
esetleges kellemetlenségek ellenére
mindenki megelégedésére fognak
szolgálni.

Küller János
polgármester

Teljes hosszában elkészült a Vár ut-
ca útburkolata. A díszburkolatot ka-
pott útfelület nagyban megkönnyíti az
ott lakók közlekedését. A Vár utca
útépítése egy részét képezi az önkor-
mányzat által indított útépítési, javí-
tási programnak. Bôvebben Küller
János polgármester fenti írásából tá-
jékozódhatnak a Kedves Olvasók a
program eddigi eredményeirôl és a
további munkálatokról.

Wéel

Befejezôdött a Vár utca útépítése
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Új 
közterület-
felügyelô
Borosjenôn

Szollár György, Pilisborosjenô új
közterület-felügyelôje vagyok. 1984-
ben mezôgazdasági gépészmérnök-
ként végeztem a Gödöllôi Agrártudo-
mányi Egyetemen. A rendszerváltás
során bekövetkezett változások után
nem adódott lehetôség eredeti szak-
mámban elhelyezkedni. Így kerültem
végül 2011-ben egy megyei jogú város
városrendészeti csoportjához, ahol
késôbb közterület-felügyelôi képzés-
re jelentkeztem. A szakvizsgát dan-
dártábornoki dicsérettel teljesítet-
tem. Óbudán lakó idôs édesanyám
közelébe szerettem volna kerülni, ez
indokolta a váltást. Pilisborosjenôi
Önkormányzat pályázatát elnyerve
megvalósult az a lehetôség, hogy éde-
sanyám közelében lehetek és azt a
feladatot láthatom el, amiben az
utóbbi években kiemelkedô szakmai
gyakorlatra tettem szert. 
Pilisborosjenô kedves kis község,
szorgalmas lakóival családias légkört
nyújt. Valódi kis ,,ékszerdoboz” ez a
község. Õrizzük is meg annak!
Szívesen jöttem ide dolgozni, és ed-
digi munkám során sok olyan lakóval
találkoztam már, akik örülnek tevé-
kenységemnek, jelenlétemnek.
Elsôrendû feladatomnak tekintem,
hogy az itt lakók segítségére legyek a
jogszabályok betartatásával, és a
közterületek rendjének megteremté-
sével. Ez idônként kellemetlen lehet,
de kérem, segítsék munkámat, hiszen
mindenkinek fontos a rend, a tiszta-
ság és a nyugalom.
Munkámhoz támogatásukat, segít-
ségüket  elôre is köszönöm!

Közérdekû közlemény
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Pilisborosjenôi 

Polgármesteri Hivatal
2017. december 27-tôl 
2017. december 29-ig 
igazgatási szünetet tart.

Elsô munkanap 
2018. január 02. kedd.
Megértésüket Köszönjük!

dr. Szabó József Zoltán
jegyzô
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A Képviselô-testület módosította
költségvetését, azonban egyik legfon-
tosabb döntése mégis az új adóren-
delet megalkotása volt (honlapon
22/2017. (XI. 17.) számú rendelet).
Elôbbire a Kormányhivatal ,,jogtech-
nikai kéréseire” tekintettel volt szük-
ség. A rendelet így, a korábbi egy-
értelmû felsorolások helyett a Helyi
adókról szóló törvény irányadó ren-
delkezéseire való hivatkozásokat tar-
talmaz, azonban elôbbieket a jogal-
kotásról szóló törvény írja elô. Az át-
tekinthetôség kedvérét, segítô jel-
leggel a késôbbiekben közzéteszi a
hivatal a rendelet magyarázatokkal
bôvített szövegét is. 

•
Jó hír, hogy sem az adómérték nem
emelkedik 2018-ban, sem pedig a
kedvezmények rendszere nem válto-
zik. Jegyzô úr tájékoztatása szerint,
ezért jövôre már csak azok vonatko-
zásban lesz szükség külön bevallás
benyújtásra, akiknél valamilyen az
adózást befolyásoló, meghatározó kö-
rülmény változik. 

•
A HÉSZ tervezetének tárgyalása
elmaradt, mivel lakossági jelzések
alapján a kiküldött anyag teljessége
felülvizsgálatát látta szükségesnek a
Hivatal. 

Döntöttek a Temetô u. építése,
Bajcsy Zs., Bem J., Mária, Olga u.
járdafelújítása, Búza u. útfelújítása
és ezen utcák vízelvezetési munkái-
nak kivitelezése céljából kiírt nyílt
közbeszerzési eljárás eredményérôl,
melyet a Térkôgép Kft. nyert. 

•
Támogatásban részesítették a Re-
formátus Egyházat, elfogadták a
2018. évi civil szervezetek pályázati
kiírását, meghosszabbították a kóbor
állatok befogást végzô Duhajdombi
Kft. szerzôdését 2 évvel, valamint jel-
zálog ranghelycsere kérelmeket is el-
bíráltak. 

•
Újabb Lazaréti ingatlanok tulaj-
donosaival kötendô megállapodá-
sokat is jóváhagyott a Képviselô-tes-
tület ezen az ülésén. 

•
Elfogadásra kerültek azon vázraj-
zok, melyek a 027/10-es ingatlant ha-
tároló terület, valamint a település
szélén található óvoda melletti ingat-
lanok belterületbe vonásához szük-
ségesek, valamint módosították a
,,Modren Dorf” megvalósíthatósági
tanulmánytervét, és az Önkormány-
zat számára elônyösebb település-
rendezési szerzôdés megkötését is
támogatták.

Közérdekû közlemény
Tisztelt Adóalanyok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a
Képviselô-testület megalkotta a helyi
adókról szóló 22/2017. (XI. 17.) szá-
mú rendeletét.  (Önkormányzat hon-
lapján az önkormányzati rendeletek-
bôl letölthetô).
Örömmel értesítem Önöket, hogy
az adómérték nem emelkedik 2018-
ban, sem pedig a kedvezmények
rendszere nem változik. 
A rendelet korábbi évekhez viszo-
nyított tartalmi azonosságának kö-
szönhetôen 2018-ban csak azok vo-
natkozásban lesz szükség külön adó-
bevallás benyújtásra, akiknél valami-
lyen az adózást befolyásoló, megha-
tározó körülmény változik. 
Bízunk abban, hogy fentiek az
Önök elégedettségét is szolgálják, és
a határozatok gyorsabb kiküldését is
lehetôvé teszik.
Tisztelettel: 

dr. Szabó József Zoltán
jegyzô

Röviden – ez történt a Képviselô-testület 2017.
november 16-ai ülésén

2017. november 24-én kisebb ünnepély keretein
belül az Önkormányzat képviseletében Heves László
alpolgármester átadta az óvodának azt a 2 gyermek
kerékpárt, amit egy Önkormányzati terület alkalmi
hasznosításból származó bevételbôl szereztek be.
Küller János polgármester jelezte, hogy a rendezvé-
nyen személyesen szerette volna megörvendeztetni
az óvoda gyermekeit, azonban egy nappal az átadás
elôtt derült ki, hogy Pilisvörösvárra kell mennie pont
ebben az idôpontban egy, az M0-ás aktuális helyzeté-
vel összefüggésben szervezett megbeszélésre. El-
mondta továbbá, hogy amint az a Tömöri Balázs által
összegyûjtött és oktatással összefüggésben feltett kér-
désekre adott válaszaiból is látszik, a Pilisborosjenôi
óvoda a községben mindenkinek egyaránt fontos, és
ezért minden apró gesztust, mellyel ezt erôsíteni tudja
fontosnak tart. Egyetlen dolgot sajnált csak, mégpedig
azt, hogy nem láthatta a gyermekek arcát, amikor bir-
tokba vették az új eszközöket. Reméljük, hogy még
sok ilyen örömteli hírrôl tudósíthatunk a késôbbiek-
ben is.

Szerkesztôség

Köszöntés
Bitter Jánosné borosjenôi lakost, 105. 

születésnapja alkalmából 2017. nov. 23-án
otthonában köszöntötte fel 
Küller János polgármester.

Boldog születésnapot kívánunk Bitter Néni!
Wéel

Kerékpárok az óvodának
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Ôsz az óvodában
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Óvodánk életében az ôsz mindig egy izgalmas, ese-
ménydús idôszak. Október 6-án az Állatok Világnapja al-
kalmából terráriumban és ketrecben tartott állatokkal
kiállítást rendeztünk. A gyerekeknek lehetôségük nyílt kö-
zelrôl megfigyelni nyuszikat, teknôsöket, tyúkot, halakat.
Október közepén tartottuk a terményünnepet, mely az

egyik leghangulatosabb esemény intézményünkben. A
gyerekekkel közösen gyûjtött és a családok által hozott
termésekbôl bábokat készítettünk, melyekbôl az óvoda
elôterében kiállítást rendeztünk. Az ôsz hangulatát idézô
mécsestartókat készítettünk, az elsötétített szobákban
gyertyákat gyújtottunk, az óvoda helyiségeit az ôsz szí-
neibe öltöztettük. A közösen készített gyümölcssalátát a
gyerekek nagy örömmel fogyasztották. Minden kis óvodá-
sunkkal almabábot készítettünk, melyekkel felvonulást
rendeztünk. Óvodapedagógusaink német nyelvû bábelô-
adással lepték meg a gyerekeket.

November elején Márton-nap alkalmából az elmúlt
években kialakult hagyománynak megfelelôen minden
csoport liba alakú süteményt sütött. A gyerekek közösen
gyúrták, dagasztották, nyújtották a tésztát, és nagy öröm-
mel szaggatták ki a liba alakú formákat. Óvodapedagógu-
saink ez alkalommal is kis bábelôadással készültek a gye-
rekeknek. Minden kis óvodásunk nagy izgalommal készí-
tette el saját lámpását. Sajnos a lámpás felvonulást az esôs
idô miatt nem tudtuk megtartani.
Az ôszi ünnepek elmúltával már a várva várt decemberi

napok felé tekintünk. Óvodásaink nagy izgalommal várják
a Mikulást, akivel idén talán ismét az óvodához közeli
szántóföldön találkozhatunk majd. Az adventi idôszak is
sok örömet tartogat a gyermekek számára. Minden cso-
port adventi koszorút készít, az adventi naptárakból pedig
minden nap másik gyermek jelét húzzuk ki, aki aznap
apró ajándékkal térhet haza. December 9-én a német
nemzetiségi idôsek napja alkalmából mûsorral ajándékoz-
zuk majd meg az idôseket, melyre a gyerekek nagy lel-
kesedéssel készülnek. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén
is megünnepeljük majd óvodánkban a karácsonyt. Minden
csoport sok szép ajándékot kap, a gyerekek pedig kedves
kis mûsorral készülnek a szülôknek.

A szép ôszi napok után nagy izgalommal várjuk mind-
annyian az elôttünk álló ünnepeket!

Fazekasné Schieszl Mónika 
óvodapedagógus
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AUTÓMENTES NAP
Hagyományainkhoz híven idén is
szeptember 22-én szerettük volna
megrendezni az Autómentes napi
versenyünket, de a szeszélyes idôjárás
sajnos közbe szólt. Ezért progra-
munkra szeptember 29-én került sor.
A biciklisek és rolleresek 13 óra
elôtt pár perccel gyülekeztek a nagy
focipálya mellett, majd egy vidám kö-
zös fotó elkészülte után megkezdô-
dött a verseny. Minden évfolyamból
elôször a biciklisek, aztán a rolleresek
mérték össze tudásukat a nem köny-
nyû akadálypályán. Volt néhány bátor
gyermek, akik mind a két kategóriá-
ban indultak. A gyerekek lelkesen
szurkoltak társaiknak a pálya szélérôl.
A nagyobbak nem csak biciklivel és
rollerrel, de idén elôször oxeloboard-
dal is végigszáguldhattak a pályán. Ki-
csit sem veszélytelen mutatványukat
hatalmas tapssal jutalmazta a közön-
ség.
A verseny végeztével, az eredmény-
hirdetésig a biciklis és rolleres gyere-
kek szabadon birtokba vehették a pá-
lyát, amit nagyon élveztek.
Minden évfolyamon a különbözô
kategóriákban az elsô három helye-
zettet díjaztuk. A helyezést elért gye-
rekek rengeteg hasznos ajándék közül
választhattak, mint például hátizsák,
póló, sapka, bicikli csengô, láthatósá-
gi mellény, fényvisszaverô karkötô
stb.
Remélem, jövôre is sikerül ugyani-
lyen jó hangulatú, színvonalas, élmé-
nyekkel teli délutánt szervezni az
Autómentes nap alkalmából.

HELYI SPORTÁGVÁLASZTÓ
Szeptember végén sikerült megva-
lósítani a tavaly megálmodott progra-
munkat. Kilenc órakor reggeli torná-
ra hívtuk Pilisborosjenô lakosságát.
Nehezen indultunk, de egyre többen
lettünk. Ügyelnünk kell majd arra,
hogy két program ne legyen azonos
idôben a településen. 16 sportág kép-
viselte magát: gyerek- és felnôtt jóga,
judó, karate, aikidó, asztalitenisz, ké-
zilabda, foci, bringázás, paplaner-
nyôzés, néptánc, hip-hop, akrobatikus
tánc, tenisz labdaadagolóval, íjászat,
vívás. 
Az egyesületek örömmel vették a
meghívást, mi pedig örömmel vettük,
hogy tanítványaink minél több lehetô-
ségek próbálhatnak ki annak érde-

kében, hogy megtalálják azt a sportá-
gat, amellyel komolyabban szeretné-
nek foglalkozni. 
Köszönjük a megjelent egyesüle-
teknek a program támogatását! 

PAPÍRGYÛJTÉS AZ
ISKOLÁBAN

Összesen 9897 kg papírt gyûjtöt-
tünk. Ez átlagosan 36,5 kg/fô.
A legtöbb papírt gyûjtött osztá-

lyok: 
I.      4.a         102 kg/fô
II. 4.b         44,7 kg/fô
III. 1.b         43.4 kg/fô
Felsô tagozat:
I. 6.a         72,4 kg/fô
II.      5.b         50,6 kg/fô
III. 5.a         45,5 kg/fô

PALACSINTÁZOO ÉS
ADOMÁNYOZOO

Az állatok világnapja alkalmából
elôadásokat hallgattunk meg a témá-
ról, de úgy gondoltuk konkrétabbá
tennénk a gyerekek számára, hogy ez
a kifejezés mit jelent. Az Ürömi
Menhely a legközelebbi állatok men-
tésével, ápolásával foglalkozó szerve-
zet, akik nagyon örültek megkeresé-
sünknek, így egy kellemes ôszi napon
a szülôk és tanárok összefogásával
megnyitottuk a PalacsintáZOO-t,
ahová a gyerekek és szüleik a men-
hely számára adhattak le ételt, pok-
rócot, játékot, pénzadományt, amire
a szomorú sorsra jutott állatoknak
nagy szüksége volt, cserébe palacsin-
tát kaptak köszönetként. Mindkét
délután láthattunk egy-egy kutyás
bemutatót, a gyerekek lelkesen simo-
gatták az ebeket. 

A Z  I S KO L A  H Í R E I
EGÉSZSÉGESEN 

AZ ISKOLAPADBAN
Egy pályázati felhívásra kezdtünk
neki ennek a projektnek, hiszen
ÖKO-Iskola lévén fontosnak tartjuk
a gyerekek egészséges táplálkozását,
a minél több vitamin fogyasztását. A
feladat egy vitaminszobor elkészítése

volt, minél változatosabb módon. Mi
egy Földgömböt és 6 arcot készítet-
tünk sok-sok színes zöldség és gyü-
mölcs felhasználásával. Öröm volt
látni, ahogy a gyerekek jöttek alkot-
ni, ötletelni, hogyan lehet még izgal-
masabb és még szebb a közös alko-
tás. A szobor elkészültével a fényké-
pezés után nagy lelkesedéssel vetet-
ték rá magukat a finom gyümölcsök-
re. Már ezért megérte!

FELELÔS ÁLLATTARTÁS
AVAGY ÁLLATOK VILÁG-
NAPJA AZ ISKOLÁBAN
E jeles napon idén ismét kedves
nagykövetek érkeztek iskolánkba két
barátságos ,,agárhölgy”, Száva és
Zengô személyében.

Fantasztikus összefogással egy kis-
teherautónyi tárgyi adomány gyûlt
össze és 108.060 Ft, amibôl reméljük,
hamarosan megépülhet a melegedô a
menhelyen. 
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A Fôvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igaz-
gatójának hathatós közbenjárása eredményeként az
OKF állományából egy számunkra új tûzoltó gépjár-
mûvet kaptunk.
Ez a fecskendô egy 22 éves Steyer típusú, frissen

felújított autó. A meglévô gépkocsi állományunkhoz
képest, mely átlagéletkora kb. ötven év, abszolút új-
nak számít. Az ünnepélyes átadásra október 28-án
került sor szertárunkban. Varga Ferenc dandártábor-
nok úr a Fôvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója adta át a gépkocsit egyesületünknek, a
gépkocsit községünk plébánosa Péter atya áldotta
meg.

Heves László
elnök

Egyikük menhelyrôl befogadott, má-
sikuk kölyökkora óta szeretô család-
ban nevelkedô kutya. Gazdájukkal két
állatmenhelyt támogatva vesznek részt
ismeretterjesztô foglalkozásokban, in-
teraktív elôadásokban. Intézményünk-
ben több korcsoport is találkozhatott
vendégeinkkel.
A vetítés, felolvasás, elmélyült be-
szélgetés és a kutyákkal való kapcso-
latépítés közben a gyerekek érdekes
információkkal gazdagodhattak. Érin-
tették az állatok viselkedését, kommu-
nikációját, emberrel való viszonyaikat.
Szóba került a tyúkudvarban kialakuló
rangsor, a lovak beszéde, a kutyák
gondolkodása, a macskák testbeszéde
és még számos izgalmas, érdekes té-
ma.
Fontos szerepe lett azonban ezen a
napon az embernek, a kedves, felelôs,
gondolkodó társnak.
A gyerekek figyelmesen, érdeklôd-
ve, jól megfogalmazott kérdésekkel,
szeretettel fogadták a programot.

Száva és Zengô sok simogatást és
fi-gyelmet kaptak, az iskolások pedig
se-gítségükkel még inkább ter-
mészetesnek találják azt az érzést,
amit mi felnôttként is jól tudunk:
,,…Te egyszer s mindenkorra fele-
lôs lettél azért, amit megszelídítet-
tél!”

ROBOTIKA SZAKKÖR AZ
ISKOLÁBAN

Régi álmunk valósult meg az ôszi
szünet után, hiszen elindíthattuk a
robotika szakkört. Az eszközök besz-
erzését a Bizek Emi Alapítvány a
Kreatív Gyermekekért valósította
meg. Nagyon köszönjük a támogatá-
sukat! 

ÜNNEPÉLY
Az 1956-os forradalom emlékére a
7. osztály  idén   Ray Bradbury Fah-
renheit 451 címû novellájából készült
darabot adta elô,  mely a gondolko-
dás, gondolat szabadságának kérdé-

sét feszegeti egy olyan világban, ahol
a legnagyobb ellenséget a könyvek
jelentik. A mindenkori diktatúrák
mûködési mechanizmusát, emble-
matikus figuráit – irányítóit, kiszolgá-
lóit, a lázadókat – egyaránt kiválóan
érzékelteti a darab. Érdekes volt
megfigyelni, hogy a sokszor fárasztó,
hosszúra nyúló próbák során hogyan
ért meg a gyerekekben a darab üze-
nete, és igazi közösségként mindenki
részt vállalt a megvalósításban.
Külön köszönet Szövényi-Lux Ba-
lázsnak, aki színpadra álmodta a da-
rabot, és  lelkesedésével, türelmével
be tudta vonni a gyerekeket az alko-
tás örömébe.
Õszintén remélem, hogy ebben az
évben is  méltó módon emlékeztünk
meg a gondolat, lelkiismeret szabad-
ságáért  harcba szálló hôseinkrôl, és
maradandó élményt tudtunk nyújtani
Pilisborosjenô közösségének.
A tanév rendezvényeinkrôl készült
képeket folyamatosan töltjük a Face-
book oldalunkra.

A Tûzo l tó  Egyesü le t  h í re i
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2017 tavaszán Hideg Ágnes (a
miskolci Hermann Ottó múzeum
munkatársa) megkereste Bereczkiné
Szendrey Évát a mûvelôdési ház igaz-
gatóját, hogy Balogh Benjamin tanár
úrhoz köthetô fotókat, emlékeket,
írásokat gyûjtsön össze s küldje el,
abból az idôbôl mikor Pilisborosje-
nôn tanított.
Balogh Benjamin író és tanár Ne-
kézseny szülötte, s a Nekézsenyi Ön-
kormányzat a könyvtár felújítása és
névadása alkalmából egy múltidézô
és lélekemelô utazásra, szép ünnepre
invitálta az emlékezôket. Ebbôl az al-
kalomból kiállítást is szerveztek s
megjelentették a könyvet, mely Ba-
logh Béni (1922–2000) Nekézseny
szülötte, a magyar rege- és monda-
világ írója címet kapta. A névadó
ünnepség október 13-án volt, melyre
községünkbôl 18 fô utazott, köztük
egykori tanítványaival. Kicsit szeles,
de tiszta napos idô, még a természet
is fejet hajtott e neves ünnepen.
Balogh Béni neve már ott ragyog a
Közösségi Ház falán. Az ünnepségen
Venyigéné Makrányi Margit (a könyv
rektora) hosszan beszélt arról, ho-
gyan is született meg a könyv.
Bánfalvi Lászlóné Zsóka (neké-
zsenyi könyvtárvezetô) és Hideg Ág-
nes (muzeológus) állította össze, a
gyûjtômunkában az író lánya Dévé-
nyiné Balogh Gyöngyi édesapja ha-
gyatékát rendelkezésre bocsájtotta.
Balogh Béni 1922-ben született, re-
formátus, nagyapja 340 hold birto-
kosa, melyet szorgos munkával csa-
ládját ûzve-hajtva érte el. Általános
iskoláit Nekézsenybe végezte, majd
Sajószentpéteren és Sárospatakon
folytatta tanulmányait. Sárospata-
kon, már novellákat írt ,,Parasztbá-
nat”; ,,Napos vihar” címmel. Tanító-
képzô elvégzése után több falusi
életet bemutató írása jelent meg.
Szegeden Polgári Iskolai Tanárkép-
zôbe járt, de behívták katonának
Rétságra 1944-ben, ahonnan elmene-
kült, fogságba esett. Ukrajnából
1946-ban került haza. Ebbôl az
idôbôl származik ,,Hadifoglyok írják”
címû dokumentum gyûjteménye.
Tanítóként a 1947/48-as tanévben a
Miskolczi Gazdaképzô Iskolában
közismereti tárgyakat oktat. A Mis-
kolczi Hírlap címû újságba ír. 1948-
ban kerül Budapestre a Pedagógiai
Fôiskolára, ekkor a Szabad Szó címû
parasztpárti lapba riportokat ír.

Sorsdöntô fordulat 1951-ben édes-
apját kuláknak nyilvánították, nem
engedik államvizsgázni. Az ország
összes fôiskolájáról, egyetemérôl ki-
zárták. Gyári munkás, majd Ózdon
és Délegyházán taníthat. 1941-tôl
publikált, Pajtás, Dörmögô Dömötör
stb.
1955 év második felétôl Ürömön és
Pilisborosjenôn szaktanító.
Engem – a cikk íróját – 1958–1960-
as években magyar és történelemre
tanított. Kiegyensúlyozott, nagy tu-
dású, jóságos tanító bácsi emléke él
bennem. Az emlékkönyvembe nem
mástól idézve, hanem a saját, bölcs
szavait véste………….a Szeretet, a
Tudás adjon örök Szabályt….. Kö-
szönöm drága tanító bácsi. Õrzôm az
emlékkönyvet.
1958-ban kislánya Gyöngyi szüle-
tett.
1961-ben rehabilitálták, letette az
államvizsgát Szegeden. Budapesten
20 évig tanít, 35 év tanítás után nyug-
díjba vonul, továbbra is aktívan ír.
1983-ban megkapja ,,Szocialista
Kultúráért” kitüntetést, ,,Pedagógus
Szolgálati Emlékérem” tulajdonosa.

HHIIRRDDEESSSSEENN  
SSZZÍÍNNEESSBBEENN AA  HHÍÍRRMMOONNDDÓÓBBAANN !!

Kedves Olvasónk! 2018-ban változatlan árakon hirdethetnek a
Pilisborosjenôi Hírmondóban  

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 betûmérettel: 
787 Ft + Áfa (bruttó 1000 Ft)
Online hirdetés: 2000,-Ft/hó
A lap kéthavonta jelenik meg, 1300 példányban. Az olvasók postai
kézbesítés útján, térítés nélkül kapják meg az újságot. A lapzárta
idôpontja a kiadást megelôzô hónap közepe. 
A hirdetés feladható: szerkesztoseg@pbjhirmondo.hu

Balogh Béni a Bükk, a Mátra, a ma-
gyar történelmi mondák és regék sze-
relmese, a múlt század egyik ismert
ifjúsági írója – idén lenne 95 éves.
Irodalmi munkássága, hihetetlen ér-
tékeket átörökítô tevékenysége által
született több könyve, többek között:
Vadócok a Bükkben; Magyar regék és
mondák; Magyar király-mondák stb..

Az író munkásságából született
könyvek témáiból rajzversenyt írtak
ki az általános iskolás gyermekek ré-
szére a régióban. 
Talán legismertebb könyve a
Gyöngyhúrú citera 1958-ban jelent
meg, ekkor Pilisborosjenôn tanít, s év
végi jutalomként én is kaptam belôle.
Elveszett ugyan, de László Imre és
Erzsike antikváriumból megszerezte
s a napokban megajándékoztak vele.
Szívbôl köszönöm!
Köszönöm Bereczkiné Szendrey
Évának, hogy a csodálatos értékmeg-
ôrzô eseményen részt vehettünk.

Révész Árpádné 
Nagy Mari 

1958-60-as évek diákja.

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

AA  PPii ll iissbboorroossjjeennôô,,   BBuu  ddaaii   úútt   5566..   sszz..   aallaatt   ttii   PPooss  ttáá   nnááll
TTeell .. ::   0066--2266--333366--339977

A Bükki Hegyhát Rejtekében, EMLÉKNAP Nekézsenyben
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ArCo-Mag ArCo-Mag 
Kft.Kft.

Pilisborosjenô, 
Ilo na u. 7.

Tel.: 06-70-670- 0075

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

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

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

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

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt.
Nyomás: PrintPix nyomda

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

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz.

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

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

T R U N K
Elérhetôségek:

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

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

PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

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

Cserpes és COOP termékek kaphatók
Naponta friss pékáru! 

BOLTI ELADÓT FELVESZÜNK!

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

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

Aczél Ferenc
(Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

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

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.

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

Szombat: 10–12h

IGÉNY ESETÉN 
INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

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

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

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

(ren de lé si idô ben)

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

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

ku tya koz me ti ka

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

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

06-30-964-2160

Egyedi, különleges kerti pavilon
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ÓbudánTúl Ingatlaniroda
Pilisborosjenôi ingatlanok irodája

www.pilisborosjenoi.hu 

SZALAI PÉTER
építészmérnök, ingatlanközvetítô ügyvezetô, irodavezetô

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

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

az Egész ség ház ban
Rendelési idô:

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

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

dr. Csányi Már ta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mel lett ta lál ha tó, cí me: Kos suth La jos ut ca 21. Te le fon szá ma: 06 26
326-211. Ha aj ta ját zár va ta lál ják, kér jük csen ges se nek.
Dr. Telegdi And rás el ér he tô nap pal, ren de lé si idô ben a 06 26 526-

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

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

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

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

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

Nagy Kevély Gyógyszertár
Farkas István

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

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

Építés-felújítás
– generál kivitelezés

Vállaljuk lakások, házak 

teljes felújítását!

(Gipszkarton, festés, burkolás, 

villanyszerelés, külsô szigetelés 

(dryvitozást), kômûvesmunkát!

Kerítések, támfalak készítését!

A hirdetés felmutatása
esetén 10% kedvezmény!

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

pfeifferbaubt@gmail.com

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

kivitelezését:
06-26-336-260

KEVÉLY GÁZ BT.
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI 
BETÉTI TÁRSASÁG

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

– Zsitnyányi Attila magántervezô –
Központi fûtôberendezés, 

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

beszerzése és ügyintézése. 
Anyagkivonatok és költségvetések

készítése.

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelô mester

Telefon: 06-30-222-3583

Manikûr–mûköröm
Pilisborosjenôn és Ürömön

házhoz megyek!
CSERNUS SZILVIA
Telefon: 06 70 639-4030
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