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   új eredmények (3. oldal)

Ez történt
    a Képviselő-testületi üléseken (4. oldal)

Faluszépészet
    az ápolt, szép környezetért (5. oldal)

Esély  
    új és jobb utakra (2. oldal)

Ünnepi megemlékezés
    1956 eseményeire emlékeztünk (8. oldal)

A tartalomból:

A Nagykevély-hegy, télen (fotó: W. V.)



ESÉLY ÚJ ÉS JOBB UTAKRA 
 A LAKOSSÁG BEVONÁSÁVAL

Tisztelt Pilisborosjenői 
Lakosok!

Az elmúlt időszakban számtalan 
utca megújult, azonban sok földút 
található településünkön, melyek 
szilárd burkolattal való ellátása a 
falu önerejéből csak nagyon hosz-
szú idő alatt lenne lehetséges.

A fentiekre tekintettel kérjük 
azon utcák lakosait, hogy jelent-
kezzenek egy képviselőjük által, 
amelyek esetében az ingatlanok 
tulajdonosai az előttük lévő út szi-
lárd burkolattal való ellátása, vagy 
annak megújításhoz anyagilag 
hozzájárulnának. Amennyiben az 
előzetes szándéknyilatkozatok szá-
ma alapján a finanszírozás háttere 
többségében biztosított, az Önkor-

mányzat a terveket elkészíttetné, és 
a kivitelezés azok alapján, a lakosok 
részbeni hozzájárulásaiból finan-
szírozható lenne.

Természetesen fentiek nem 
jelentik azt, hogy az útfelújításo-
kat kizárólag ilyen módon tartjuk 
megvalósítandónak azonban a 
folyamatot gyorsíthatná, és segí-
tené, amennyiben a munkálatok 
költségeit vagy azok egy részét az 
érintett utcák lakói vállalnák!

Bízunk abban, hogy kezdemé-
nyezésünkre lesznek jelentkezők, 
és községünk útjai állapotának 
megújulására, ezáltal gyorsabb 
ütemben kerülhet majd sor.

Pilisborosjenő, 2018. november 28.
     

Küller János, polgármester
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KÖSZÖNJÜK!
Kedves Olvasók!

Pilisborosjenő Önkormányzatához a Kevélyhegyi út 
felújításának befejezése után köszönő levél érkezett:

Az Önkormányzat jól eső érzéssel fogadta és ez-
úton megköszöni  a lakók dicséretét.

Fenti levél újabb lendületet ad a további munká-
hoz önkormányzatunknak. 

Emlékeztetőül közöljük az utóbbi időszakban 
megújúlt, szilárd burkolatúvá épített, vagy felújított 
útjaink listáját:

 Erdő utca
 Vár utca
 Várhalom utca
 Temető utca
 Rózsa utca
 Patak utrca
 Szent István utca
 Kevélyhegyi út
 Agyagbánya utca
 Ezüsthegyi út eleje
 Búza utca
 Iskolai gyalogosút
 József Attila utca alsó szakasza 

 (a Meditop Kft. jóvoltából)

Az utcák felújítása, megépítése során a vízelveze-
tési és járdapítési munkák is el lettek végezve.

Pilisborosjenő murvás utcáinak nagy részét Ter-
ramix technológiával előkészítették a szilárd burko-
lat fogadására. Több utcában (Bem, Bajcsy) a járdá-
kat és a vízelvezetést is megépítették. 

Windisch László

Kedves Olvasók!

A Hírmondó legutóbbi megjelenése óta eltelt idő-
szakban Pilisborosjenő több útja, járdája újult meg. 
Az alábbi, fotókkal színesített írásban foglaljuk össze 
falunk útjaival kapcsolatos legújabb történéseket.

Szeptemberben fejeződött be a Temető utca bur-
kolása. Az utca teljes szélességben díszburkolatot ka-
pott. Gondoskodtak a vízelvezetésről is.

Ezután a Szent István utca újult meg. A felújításra 
elsősorban a tavalyi év nagy viharai és az azt kísérő 
hatalmas mennyiségű esővíz okozta állagromlás miatt 
volt szükség. A járdákat és a vízelvezetést már koráb-
ban megépítették. Az aszfaltozásra ez év szeptembe-
rének végén került sor. A Strabag cég szakemberei vi-
lágszínvonalú gépekkel. profi dolgozókkal, rövid idő 
alatt végezték el a Patak utcáig tartó utca aszfaltozását. 
Az első munkanapon a régi, feltöredezett részek eltá-
volítása után a tapadást segítő bevonatot szórták fel, 
majd másnap a terítőgép és úthenger használatával az 
aszfaltréteget is felvitték az útfelületre.

Október elején következett az Agyagbánya utca és 
a Várhalom utca felújítása, megújítása. Október 17-én 
készült fényképünkön már a kész utcák láthatóak.

A Kevélyhegyi utat szintén tönkretette a szélsősé-
ges időjárás. Ezért azt is fel kellett újítani. Október végi 
felvételünkön a jó minőségben elkészült út látható.

Mint képünkön is láthatják, a csodálatos pano-
rámájú (háttérben a Nagy kevély hegy) utca kiváló 
minőségben készült el. 

Minden bizonnyal az ebben az utcában élő pilis-
borosjenői lakók is örülnek a felújításnak, mivel a 
tavalyi nagy esőzések nagy kárt tettek az útban.

Mostantól autópálya minőségű aszfalton közle-
kedhetnek az itt élő, vagy ide látogató emberek.

Jelenleg folyik a járdaépítés a Mária és Olga utcákban.
Az Önkormányzat tervezi, hogy mihamarabb 

aszfaltréteggel látja el a tavaly Terramix technológiá-
val előkészített murvás útjaink nagy részét.

  Windisch László

UTAK
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A Cigány patak partján, a Mester utcai szakaszánál  egy 
dézsában gyönyörű őszi virágokat ültettek, a kis föld-
sávba elfért még több lombhullató bokor, tuja és egyéb 
virágok, melyek tavasszal majd még szebbek lesznek.

A híd korlátját – biztonsági okból –  jól látható 
színű festékkel varázsolták újjá.

Köszönet jár gondos munkájukért!

Windisch László

FALUSZÉPÉSZET 
 AZ ÁPOLT, SZÉP 
 KÖRNYEZETÉRT

Az elmúlt esztendőben településünkön több bejelentés érkezett vasárnapi, ünnepnapi és egyéb nem engedé-
lyezett időpontban történő, zavaróan hangos tevékenység végzéséről. Egy fontos helyi jogszabály, a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 9/2017 (III.21.) sz. 
Önkormányzati  rendelet ide vonatkozó részét tájékoztatás képen hadd idézzem:

„28. § (1) Aki hétköznapokon 19 és 7 óra között, szombaton 9 óra előtt és 17 óra után, vasárnap és ünnepna-
pokon kertépítéssel és fenntartással kapcsolatos zajt keltő tevékenységet (robbanómotoros fűnyírás, motoros 
fakivágás, kerti traktor működtetése) végez, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és természetes 
személy esetén kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében ket-
tőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer 
forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.”

Kérem Önöket, hogy tartsák tiszteletben lakótársaik, szomszédjaik nyugalom, 
pihenés iránti jogos igényét, és a jövőben fokozottabban figyeljenek embertár-
saikra! 

Annak érdekében, hogy segítsem Önöket eligazodni a helyi jogszabályokban, 
időről időre idézek azokból, amelyek időnként egy kicsit a feledés homályába 
merültek. 

Szollár György
közterület-felügyelő

Tisztelt Pilisborosjenői Lakosok, Ingatlantulajdonosok!

EZ TÖRTÉNT 
 AZ OKTÓBER 4-EI ÉS A NOVEMBER 15-EI  
 TESTÜLETI ÜLÉSEKEN, RÖVIDEN

Október 04-ei ülés:

Módosították az adórendeletet, kiegészítve a ked-
vezményre jogosító, csatornával el nem látott utak 
jegyzékét. Új támogatási formaként bevezették a 
bőlcsődéztetési támogatást, mely jövedelmi alapon 
jelenthet segítséget azoknak, akik bölcsődébe já-
ratják gyermeküket. Összegét 20.000 forint/hó ösz-
szegben maximálták. Döntöttek 2 szervezettel való 
ellátási szerződés megkötésről is bölcsődei ellátás 
vonatkozásban. A Fehérkeresszt Közhasznú Egye-
sülettel 4 főre köt az Önkormányzat szerződést már 
működő bölcsődei helyekre, míg az EREF Bt-vel a 
jövő év elejeén induló családi bölcsödében kötnek 
le 10 férőhelyet. Így a Pilisborosjenőn Önkormány-
zat által biztosított férőhelyek száma jövő év elején 
14 fő lesz. A régi iskolaépület hasznosításra történő 
pályázat kiírásáról is döntöttek, és a polgármestert 
pedig a teljes hasznosításig felhatalmazták alkalmi 
célú hasznosításra is, a bevételi források növelhe-
tősége érdekében. A hasznosítás során az oktatási, 
közösségi, kulturális tevékenységek előnyt élveznek. 
Egy szülőkből álló civil csoport demostrációt szer-
vezett a Hivatal épülete elé, az új iskola előtti zebra 
és közvilágítás mielőbbi kiépítése érdekében., ezt az 
ügyet az Önkormányzat azonban eddig is támoga-
tó módon kezelte. A polgármester megállapodott a 
demonstráció vezetőivel egy az Önkormányzat és 
a szülők képviselőiből álló „Zebra Munkacsoport 
létrehozásban” mely megkezdte működését, és ha-
tékony javaslataival azóta is segíti az ügy mielőbbi 
rendezését.

November 15-ei ülés:

Az adórendeletet kiegészítették a reklámadóval, 
mely törvényi kötelezettség volt, annak ellenére, 
hogy településünkön ez a fajta tevékenység nem re-
leváns. A reklámadó a cégtáblákra, cégérekre nem 
terjed ki, így természetesen a vállalkozásoknak saját 
üzletük felirataiért nem kell fizetniük. Elfogadták a 
2004-ben megalkotott rendelet helyett az új közmű-
velődési rendeletet, melyre az időközi jogszabályi 
változások, az eltelt hosszú idő, és a pályázat lehető-
ségek széles körű kihasználhatósága érdekében volt 

szükség. Döntöttek  a településfejlesztési koncepció 
korábban megindult folyamatának folytatásról, és 
megbízták a helyi civilek által javasolt városépítészt, 
Gauder Pétert annak koordinálásával, összefogásá-
val. A HÉSZ egyszerűsített eljárás keretében való 
módosításának megindítását is elfogadták, mely a 
solymászat tevékenység végezhetőségének átveze-
tésére irányul elsősorban. A közvilágítási hálózat 
korszerűsítése érdekében is újabb döntést hoztak, 
így jövő évben várhatóan egy teljes felülvizsgálatot 
követően megindulhat a lámpatestek korszerűre 
és energiatakarékosra cserélése. A civil szerveze-
tek részére pályázatot írtak ki, mely minden évben 
segítséget jelent a helyi civilek számára, közösség 
érdekében végzett tevékenységükhöz. A régi iskola-
épületre vonatkozóan beérkezett pályázatokról is 
döntöttek, a megmaradó helyiségek további folya-
matos hasznosításra vonatkozó kiírása mellett. Elfo-
gadták továbbá a Hivatal munkatársaira vonatkozó 
hivatásetikai szabályzatot, mely részletesen meg-
határozza, milyen elvárásoknak kell megfelelnie a 
Hivatal munkatársainak. Döntöttek a 2019/2020-as 
nevelési évre vonatkozó javasolt iskolai felvételi kör-
zethatárokról, melyet az ideivel azonos területben 
határoztak meg. Döntést hoztak továbbá a jelenlegi 
igazgató, pályázat nélküli, újbóli vezetői megbízás-
nak támogatásról is. A hóeltakarítási és jégmente-
sítési munkálatok biztosítottsága érdekében újra 
szerződést kötöttek a ZEKE és Fia Bt-vel, akik a 
korábbi években is zavartalanul biztosították ezt a 
tevékenységet. Értékesítésre írták ki a 709/27 és a 
709/28 hrsz-ú önkormányzati ingatlanokat, melyek 
esetleges sikeres értékesítése a 2019-es évben újabb 
fejlesztések lebonyolításra nyújthatna fedezetet. A 
Lazaréti közművesítettség mielőbbi befejezésnek 
megvalósítására vonatkozó szándék jegyében és 
érdekében újabb építési telekre vonatkozó megál-
lapodást is jóváhagytak. Döntöttek végezetül egy 
szociális szövetkezetben 10 forintösszeg biztosítása 
ellenében tagsági viszony létesítéséről, melyben a 
polgármester elmondása szerint számtalan későbbi 
lehetőség rejlik, az egyszeri minimális összegű tag-
díj befizetése ellenében. Az Önkormányzat felelős-
sége a szövetkezetben korlátolt, így a költségvetést a 
tagság további terhekkel nem fogja növelni.
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Pilisborosjenő Község Önkor-
mányzata 2016-ban célul tűzte ki 
a Lazaréti közműellátás mielőb-
bi befejezést, melynek érdekében 
egy megállapodás megkötésével 
egyrészt a hátralévő munkálatok 
befejezéshez szeretett volna for-
rást teremteni, másrészt lehető-
vé kívánta tenni az ingatlanokon 
lévő jelzálogjog törlését. Sajnos a 
megállapodások megkötése nem 
az általunk tervezett ütemben és 
számban történtek. 

Egy újabb megoldást sze-
retnénk felajánlani, melyhez 
szükség van összefogásra és 
szándékra az Önök részéről, 
azonban amennyiben sikerül azt 
megvalósítani, abban az esetben 
jelentős számban önerő nélkül 
töröltethetnék a jelzálogjogot 
ingatlanjaikról, és megválthat-
nák a közművesítési kötelezett-
séget, melyet az Önkormányzat 
a befolyó bevételekből maga va-
lósítaná meg.

Fentiek jegyében ezennel 
kezdeményezzük az osztatlan 
közös tulajdonú ingatlanok 
Önkormányzattal közös értéke-
sítést egy előre meghatározott 
négyzetméterenkénti minimá-
láron, mely egy újonnan elké-
szült 2018-ban aktualizált ér-
tékbecslés alapján 18.000 forint 
lenne. Ez az összeg minimálár, 
amennyiben magasabb áron 
sikerül az osztatlan tulajdonú 
ingatlanokat értékesíteni, a be-
folyó többlet is a tulajdonoso-
kat tulajdoni hányaduk alapján 
illetné meg.

A sikeres értékesítés bevétele-
iből az Önkormányzatnak fize-
tendő összeg megváltható lenne, 
így Önöket előre láthatólag nem, 
vagy csak minimális fizetési kö-
telezettség terhelné.

Fentiekhez kérjük az osztat-
lan közös telektulajdonnal ren-
delkező személyeket, nyilatkoz-
zanak arra vonatkozóan, hogy 

az Önkormányzatot a fenti fel-
tételekkel felhatalmaznák-e az 
ingatlanok értékesítésére, me-
lyet a tulajdonosok képviselői 
ellenőriznék. A nyilatkozatokat 
postai úton az Önkormányzat 
címére (2097 Pilisborosjenő, Fő 
utca 16) vagy elektronikusan a 
jegyzo@pilisborosjeno.hu e-ma-
il címre várjuk.

Amennyiben jelentős szám-
ban, de nem minden tulajdonos 
hatalmazná fel az értékesítésre 
az Önkormányzatot, úgy a telkek 
újraosztását kezdeményeznénk 
azokkal közösen, akik a megol-
dást keresve, a közművesítés mi-
előbbi befejezését, és a jelenlegi 
helyzet megszűntetését támogat-
ják, mégpedig olyan módon, 
hogy arra külön pénzt sem kelle-
ne áldozniuk.

Tájékoztatjuk továbbá Önö-
ket, hogy az Önkormányzat a 
már megkötött szerződésekből 
beszedett összegekből – az akció 
sikeressége esetén – amennyiben 
a VKT ezt engedélyezi és átadja a 
terveket felhasználásra, a közvi-
lágítás kandellábereit fel kívánja 
állítani.

Bízunk abban, hogy látják 
kezdeményezésünk pozitív olda-
lát, és azt kölcsönösen előnyös-
nek és elfogadhatónak fogják 
tartani!

Válaszukat, nyilatkozatukat 
elő re is köszönjük!

2018. december 04.

 Küller János
polgármester

TISZTELT LAZARÉTI 
INGATLAN TULAJDONOSOK!

ZEBRA
A 2018. október 04-ei Képvise-
lő-testületi ülésen Küller János 
polgármester és az iskola szülő-
inek képviselői megállapodtak, 
egy olyan munkacsoport felállí-
tásban, mely az iskola előtti zebra 
és közvilágítás, valamint az azok 
elkészültéig bevezethető bizton-
sági intézkedésekről hivatott ta-
nácskozni.

A munkacsoportban a szülők, 
helyi segítők valamint az Önkor-
mányzata által eddig a munkákba 
bevont személyek vesznek részt.

A csoport által mind  a közvi-
lágítás tervezésére, mind a zebra-
tervezésre, mind pedig a geodé-
ziai felmérésre sikerült önkéntes 
segítőket találni, akiknek mun-
kájáért előre is köszönet.

A csoport számtalan bizton-
sági intézkedésről egyeztetett, 
melyek folyamatosan kerülnek 
végrehajtásra.

A gyermekek biztonsága 
mindannyiunknak fontos, így ez-
úton is kérjük az autósokat, hogy 
az iskola előtti területen  a közúti 
jelzéseknek megfelelő sebesség-
gel, vagy annál lassabban közle-
kedjenek!

Minden önkéntes segítő és a 
csoportban részt vevő személytá-
mogatást köszönjük!

Pilisborosjenő Község  
Önkormányzata

TISZTELT LAKOSOK!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Hivatalunk

2018. december 24 -2019 január 02. között közigazgatási szünetet tart.

Nyitás:
2019. január 02-án, szerdán, 08.00 órakor

Ügyfélfogadás: 2019. január 02-án, 8.00 órától.

Anyakönyvi ügyekben sürgős esetben az alábbi ügyeleti számot hívhatják: 
06/30-950-7782.

Kérelmeiket az igazgatási szünetben postai úton vagy elektronikus úton  
a jegyzo@pilisborosjeno.hu e-mail címen jutathatják el hozzánk ezen időtartam alatt.

Kérjük, hogy ez esetlegesen szükséges igazolásokat, vagy előre ütemezhető  
bejelentéseiket az igazgatási szünet előtt vagy után kérjék/tegyék meg!

Megértésüket köszönjük! dr. Szabó József Zoltán
               jegyző 
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Pilisborosjenőn, 2018. október 
19-én 18 órakor tartották meg az 
1956-os eseményekre emlékező 
ünnepi rendezvényt.

Először Küller János polgár-
mester köszöntötte a megjelen-
teket, majd elmondta ünnepi be-
szédét.

 Majd a pilisborosjenői általá-
nos iskolások előadása előtt Bere-
ményi Géza Kossuth-, József At-
tila- és Balázs Béla-díjas magyar 
író, dalszöveg- és forgatókönyví-
ró, aki a gyerekek által előadott 
Három történet című előadás 
egyik jelenetét írta lépett a mik-
rofonhoz. Szívből köszöntötte a 
nézőket. Elmondta, hogy nagyon 

örül annak, hogy a gyerekek az ő 
írását választották, és kíváncsian 
várja az előadást. Rövid beszéde 
végén a forradalmi időkre em-
lékezett. Elmondta, hogy ugyan 
csak tíz éves volt a forradalom 
idején, de amire emlékezett azt 
úgy írta le, ahogy történt.
A színdarab címe: Három törté-
net, 1956. október 23–november 
4. (Dani, Magdi és Géza története)
Rendező: Jávor Csaba
A rendező asszisztensei: Gyime-
siné Szabó Réka és Vetró Tünde 
Zene: Varga Mária, Müller Eri-
ka, Balina Gyula, Gruber Tamás, 
Iván Gábor, Sándor   Donát
Szöveg: Bereményi Géza, Jávor 
Csaba (és netes adaptációk)
Előadók: a Pilisborosjenői Né-
met Nemzetiségi Általános Is-
kola és AMI 7/a és 7/b osztályos 
tanulói és az iskola kórusa
Zene: az Iskola zenekara

Fotó az előadásról: 
(Fotó: Wéel)

Az előadás nagy sikert aratott. 
Sokáig tapsoltak a nézők.

Az ünnepi megemlékezés a 
fáklyás vonulással és a koszorúzás 
aktusával folytatódott. Az ünnep-
lők a templom kertbe vonultak, 
ahol a társadalmi és civil szerve-
zetek képviselői, az önkormány-
zat részéről Küller János polgár-
mester és Bereckiné Szendrey 
Éva képviselő helyezték el a kop-
jafánál a megemlékezés virágait. 

Windisch László
(Fotók: wéel)

(Bővebb beszámoló:  
www.pbjhirmondo.hu)

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS 
 1956 ESEMÉNYEIRE, HŐSEIRE EMLÉKEZTÜNK
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Küller János polgármester

Bereményi Géza

Jávor Csaba rendező  
vezette fel az előadást

Küller János polgármester és  
Bereczkiné Szendrey Éva képviselő

Színes műsorral köszöntötték 
falunk idős lakóit 2018. szep-
tember 28-án a Pilisborosjenői 
Művelődési Házban.

Bővebben:
www.pbjhirmondo.hu

IDŐSEK KÖSZÖNTÉSE

FELHÍVÁS
Felhívom a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy Pilisborosjenő Német 
Nemzetiségi Általános Iskola szeptembertől a Pilisborosjenő Fő út 1. 
szám alatt működik tovább, ahol a megszokottnál nagyobb gépkocsi 
forgalommal fognak találkozni az iskola tanulói. Ezért megkérném a 
tisztelt lakosságot, különösképpen a gépkocsival közlekedőket, hogy fo-
kozottan figyeljenek a gyerekekre a reggeli és a délutáni órákban.
Az új iskola elé két tartóba zászlókat helyeztünk ki, amelyek segítik az 
átkelést mindkét irányból. Kérjük, ha ilyen zászlót tartó tanulót látnak, 
álljanak meg, hogy gyermekeink biztonságban mehessenek át a túloldal-
ra. A tanulók tudják, hogy csak akkor indulhatnak el, ha megállt az autó! 
Több településen működik ez a rendszer, kérjük, hogy itt is legyünk türel-
mesek és figyelmesek saját gyermekeink biztonsága érdekében.
Köszönettel:   Apáti Szabolcs r.ftőrm
 körzeti megbízott

SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTÉS
TELEPÜLÉSI VEGYES  
(KOMMUNÁLIS)  
HULLADÉK GYŰJTÉSE

Minden hét 
csütörtök

SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTÉS

fenyő
január 12. 

és 
január 25.

Kérjük az Ingatlanhasználó-
kat, hogy a hulladékká vált 
ka rácsonyfák kihelyezésé-
nél a gallyak kihelyezésére 
vonatkozó szabályt vegyék 
figyelembe! A fenyőfákat úgy 
tegyék ki a jelzett szállítási na-
pon, hogy az 1 méternél nem 
hosszabbra vágott darabokat 
legfeljebb 0,5 méter átmérőjű 
kötegbe rakják össze és szo-
rosan kössék át! A szabályta-
lanul kihelyezett fenyőfákat a 
fokozott balesetveszély miatt 
nem szállítják el!

műanyag, papír
minden 

hónap első 
péntek

bármilyen áttetsző zsákban

zöldhulladék

április  
1. és 

november 
30. között 

minden hó-
nap utolsó 

péntek

A matrica felragasztható 
bármilyen 120 literes zsák-
ra, 1 méternél rövidebb, 
0,5 méternél nem nagyobb 
átmérőjű, szorosan össze-
kötött gallykötegre, vagy a 
zsákárusító helyen zöldhul-
ladékos zsákra cserélhető.

lomtalanítás évente 
egyszer

maximum 3 m3 hulladék 
szállíttatható el. Időpontot 
a Szolgálattó  ügyfélszolgá-
latán kérhetnek, lehetőleg 
e-mailben.

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete és a Polgármesteri Hivatal 
munkatársai nevében településünk minden 
lakójának sikerekben gazdag, békés, boldog új 
esztendőt kívánunk! 

 Küller János Dr. Szabó Zoltán 
 polgármester jegyző
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Európai Nyelvek Napja

Idén zászlókat készítettek a felsősök 
és köszöntéseket írtak rá különböző 
nyelveken. Az elkészült munkákat az 
aulában indították útjára az alsósok-
nak, akik nagy izgalommal várakoz-
tak. A „levelek” megérkezése után 
kiderült, hogy ki milyen országba 
képzelje el magát, ahol minimum kö-
szönni megtanult az adott nyelven.  

Autómentes Nap

Iskolánkban idén ősszel is megren-
dezésre került az Autómentes nap.

A gyerekek rollerrel, biciklivel 
vagy görkorcsolyával tehették próbá-
ra ügyességüket, gyorsaságukat egy 
akadálypályán.

A délután nagyon jó hangulatban 
telt, a versenyzők és a szurkolók egy-
aránt lelkesek voltak. 

A verseny végén minden kategó-
riában évfolyamonként jutalmaztuk 
az indulókat.

Az első három helyezett olyan 
ajándékok közül választhatott, ame-
lyek további testmozgásra ösztönzik 
őket (fényvisszaverő karszalag, ke-
rékpár csengő, basaball sapka).

Bízunk benne, hogy a lelkesedés, 
a mozgás okozta öröm hatására a 
gyerekek számára alapvető igénnyé 
válik a rendszeres testmozgás, az 
egészséges életmód.

Új aszfaltpálya

Augusztus végén még csak álmod-
tunk róla, aztán szeptember végén 
birtokba vettük az új aszfaltpályát, 
köszönjük! Két kosárpálya, egy kézi-
pálya és két röpipálya fog megvaló-
sulni idővel.

Állatok napja és  
iskolaszépítési akció

Október 13-án az állatok világnapja 
alkalmából több programmal kedves-
kedtünk a jövő nemzedékének. Gyer-
mekeink kipróbálhatták a lovaglást, 
állatokkal kapcsolatos sorversenye-
ken vehettek rész az udvaron. Na-
gyon élvezték madárköpetelemzést, 
csakúgy, mint a csontvázösszeállítást. 
Rettentő nagy élvezettel tapogatták 

végig a különböző álltok bundáit a 
kengurutól az oroszlánig, összeha-
sonlíthatták a zsiráf lábszárcsontját a 
pumáéval. Lehetőségük nyílt barká-
csolásra, és tudásukat az állati vetélke-
dőn mérhették össze. Aulánkat azóta 
sok lelkes kreatív gyermek gyönyörű 
festett madara díszíti. Nagyon jó han-
gulatú szombat délelőttöt töltöttünk 
el együtt vidám gyermekekkel és vi-
dám pedagógusokkal.

Mindeközben a felső tagozatos 
diákok az iskola szépítésével fogla-
latoskodtak. Szorgos kezek festették 
a kerítést, tisztították és gyomlál-
ták a kertet, kapáltak, gereblyéztek, 
metszettek, szemetet szedtek. Sok 
ügyes diák segített szép új növénye-
ket ültetni, gumitéglát fektetni, szik-
lakertet építeni vagy bozótot irtani. 
Nagy munka volt a rossz iskolabúto-
rok szétcsavarozása is. A gyerekek-
nek nem egyedül kellett mindezzel 
megküzdeniük. A munka oroszlán 
részét szüleik végezték el, akik nem-
csak idejük és energiájuk áldozták az 
udvar szépítésére, hanem saját kerti 
eszközeiket is elhozták. Különösen 
varázslatos volt, ahogy az iskola 
háta mögötti sűrű bozótból az édes-
apák és édesanyák  elővarázsolták 
a „titkos ösvényt”. Indákon, vaskos 
ágakon vágták át magukat, tövises 
gallyakat metszettek, fűrészeltek, 
aprítottak. Rendíthetetlenül zúgott 
a láncfűrész, csattogott a fejsze, és 
délre már vígan szaladgálhattak a 
csemeték a domboldalon kanyargó 
utacskán. Szintén nagy munka volt 
a homokozó fa keretének összeállí-
tása és a gumitéglák lehelyezése is. 
Mindezt a gyerekek már következő 
hétfőn boldogan  birtokba vehették, 
kedvükre homokozhattak, ugrálhat-
tak, tornázhattak. Hálás köszönet 
minden segítségért! Sokan voltunk, 
rengeteget haladtunk!

Az október 23-i műsor 
margójára

A mindenkori hetedikes osztályfő-
nököknek jut a feladat, hogy osztá-
lyaikkal egy színvonalas ünnepi mű-
sort állítsanak össze, ami nem csak a 
délelőtti iskolai ünnepségen, hanem 
az esti községi megemlékezésen is 
megállja a helyét. Ötletelés, anyagy-
gyűjtés, szövegírás, szereposztás, be-
tanítás, jelmezek-kellékek összegyűj-
tése, próbák, próbák, próbák hosszú 

sora, természetesen a tanórák mellet. 
Ennek megvalósításához már nyáron 
elkezdjük törni a fejünket.

A sok ötletelés után akkor lé-
legeztünk fel, amikor Jávor Csaba 
szemében megjelent a lelkesedés 
szikrája és összeállt a forgatókönyv. 
Ettől kezdve pörögtek az események, 
a gyerekek hihetetlen gyorsan, ügye-
sen és fegyelmezetten megtanulták 
és begyakorolták a szerepüket. Ha-
talmas dicséret és köszönet jár ne-
kik! Csaba elkápráztatott bennünket 
fantasztikus rendezői képességeivel, 
amihez széleskörű történelmi és ze-
nei tudás is társul. Ezúton is köszön-
jük szépen a munkáját, nélküle nem 
sikerült volna egy ilyen színvonalú 
előadás létrehozása!

Köszönjük zenész kollégáinknak 
is, hogy élő zenével gazdagították 
műsorunkat!

Az idei műsor különlegessége 
volt, hogy Bereményi Géza Kossuth-, 
József Attila- és Balázs Béla-díjas  író, 
dalszöveg- és forgatókönyvíró küldte 
el nekünk egyik, önéletrajzi ihletésű 
novelláját, melyet Jávor Csaba átdol-
gozásával illesztettünk a Három tör-
ténetbe. Meghívásunkat elfogadva az 
író is ott ült a nézőtéren és élvezettel, 
de meghatottan nézte végig gyer-
mekkora felelevenítését.

Felemelő érzés volt, ahogy déle-
lőtt a felső tagozatos gyerekek néma 
csöndben figyeltek az előadásra, este 
pedig megtelt a Művelődési Ház nem 
csak a szülőkkel, hanem érdeklődő, 
ünneplő Pilisborosjenőiekkel. Kö-
szönjük a sok tapsot és gratulációt!

DANI: Hudi Jakab
DANI APJA: Hivert Kornél
DANI ANYJA: Papp Georgina
KATI, DANI TESTVÉRE: Reiser  
 Janka
ÁVÓS: György Ákos
ÁVÓS: Kopp Gergő
MAGDI: Garay Zsófia
TANÁR: Csepelényi Levente
ISKOLA IGAZGATÓ: Varga Leven-
te László
LACI, DIÁK: Rátkai Gergő
FORRADALMÁR: Lisztner Ádám
FORRADALMÁR: Gliva András
HANGOSBEMONDÓ: Kovács  
 Antónia
GÉZA: Cseh Gergely
GÉZA APJA: Buzás Domokos
GÉZA ÉDESANYJA: Selmeczi Márta
RÁCZ GABI, GÉZA BARÁTJA: 
Reider Márkó
RÁCZ APJA: Orosz Patrik
RÁCZ ANYJA: Tóth Enikő

FIATALEMBER: Lövey Kornél
FIATALASSZONY: Holéczy Lili
HALDOKLÓ ASSZONY: Nevelős  
 Ilona
SZÓNOK: Berki Boglárka
SZÓNOK: Berki Réka
SZÓNOK: Glofák Petra
SZÓNOK: Krivács Nelli
SZÓNOK: Nagy Mirtill
SZÓNOK: Takács Maja
SZÓNOK: Hersics Panna
SZÓNOK: Hozleiter Dorina

Márton-napi lámpás 
felvonulás

Idén – szakítva a korábbi hagyomá-
nyainkkal –, az óvodával közösen 
tartottuk meg Márton-napi lámpás 
felvonulásunkat november 12-én.

Az iskolában már előző napokon 
nagy volt a sürgés-forgás, hiszen 
ekkor sütötték meg negyedikeseink 
a mézeskalács-libákat, amelyhez a 
tésztát a szülők készítették el előző 
nap. A többi osztály sem tétlenke-
dett, hiszen ők a lámpáskészítéssel 
voltak elfoglalv a. Sötétedéskor az új 
óvoda előtt szép számmal gyűltünk 
össze. Miután a gyerekek előadták 
kis műsorukat, elindult a felvonu-
lás a Papi-földeken. A menet elején 
Csaba bácsi tangóharmonikázott, 
a gyermekek serege pedig énekelt 
hozzá.

Mikor visszaérkeztünk az óvoda 
melletti füves területre, már lobogott 
a tűz, melyet körbeállva énekeltünk 
táncoltunk.

Ezt követően ki-ki megosztotta 
mézeskalács -libáját barátaival, csa-
ládjával. Ötödikeseink meleg teával 
és lilahagymás kenyérrel kedvesked-
tek az összegyűlteknek.

Köszönet a program segítéséért a 
helyi Tűzoltó Egyesület tagjainak, a 
rendőrünknek, valamint a Polgárőr-
ségnek.

Jenő napi koncert

Iskolánk zenei tagozatának szá-
mos programja, koncertje, előadása 
volt az elmúlt időszakban. Emiatt 
mindnyájan, - tanárok, növendé-
kek, szülők – fáradtan és elcsigázva 
érkeztünk 2018. november 16-án 
este a Művelődési Házba a hagyo-
mányos Jenő-napi koncertünkre. De 
csüggedtségünk az első hangoktól 
feloldódott. A gyerekek fegyelme-
zett játéka, élményt nyújtó előadása 
mindenkire átragadt. Már azok a ta-
nítványok is megmutathatták tudá-
sukat, akik ebben a tanévben kezd-
tek hangszert tanulni. Hallhattunk 
zongora, cselló, furulya, hegedű és 
szóló ének produkciókat. Egy hege-
dűs és egy zongorista növendékünk 
országos versenyre készül. Ők öröm-
mel játszották el versenyműsorukat, 
megmutatva, hogy tudásukkal és 
felkészültégükkel méltán képviselik 
intézményünket. A koncert végén 
a közönség lelkes tapsa azt üzente, 
hogy a zene ereje képes legyőzni a 
nehézségeket és maradandóan átfor-
málja szívünket. 

AKIRE BÜSZKÉK LEHETÜNK



Szeptemberben óvodánk már hat cso-
porttal kezdhette a nevelési évet. Az 
új gyermekek befogadása szeptember- 
október folyamán lezajlott. A csopor-
tokba járó gyerekek érzelmi biztonsága, 
a családias légkör kialakulása hozzájá-
rul a nyugodt mindennapokhoz. 

Az Autómentes Napot szeptember 
21-én tartottuk az óvodában. Apáti 
Szabolcs rendőr főtörzsőrmester kör-
zeti megbízott KRESZ pályát készített 
a kicsiknek, és irányította a kismotor 
forgalmat. KRESZ tábla kirakóssal, 
apró meglepetéssel készült a gyerekek-
nek, és megengedte, hogy a rendőrau-
tóba beszálljanak. Még a szirénát is 
megszólaltatta.  Munkáját a polgárőrök 
is segítették. Az élményeket és az oda-
figyelést ezúton is köszönjük. 

A Takarítás Világnapját immáron 
harmadik éve tartottuk meg. Ilyen-
kor a gyerekekkel együtt rendsze-
rezzük a játékokat, port törlünk, 
megmosdatjuk a játék babákat. A 
gyerekek játékként megélve tanulják 
a rendezett, tiszta környezet fontos-
ságát, megőrzését. 

Október 3-án a Zene Világnapja al-
kalmából a zeneiskolások koncertjét 
hallgathattuk meg. Ismerkedtek az 

óvodások a bemutatott hangszerek-
kel, azok hangjával, és volt dallamfel-
ismerés is. 
 
Október 5-én az Állatok Világnapját 
ünnepeltük. A Flórek család jóvoltá-
ból simogathattunk kecskét, pónikat, 
bárányt. Azért az óvoda nyulairól sem 
feledkeztünk meg, igaz ők az óvodá-
sok mindennapi törődését élvezhetik. 

A Terményünnepre (Erntedankfest) 
minden évben terménykiállítással, 
terménybábokkal, őszi mesékkel- 
versekkel-  dalokkal,  kézműveske-
déssel készülünk. Idén a Kleine Rau-
pe nimmersatt című német mesét is 
előadták a gyerekeknek a nemzetiségi 
óvodapedagógusok. A Fő utcai óvoda 
udvarán az egész óvoda együtt vonult 
fel énekelve, almabábokkal. Megkí-
nálták egymást a csoportok a gyere-
kek által készített répagolyókkal, és 
őszi gyümölcsökkel is. 
            

Óvodánk csatlakozott a Humusz 
Szövetség által szervezett Komposz-
tünnephez. Kirándulással egybe-
kötött gombakeresgélésre indult a 
Mindszenti utcai épület összes cso-
portja. Taplógombát, és fenyő tinó-
rut is találtunk. 
 

Az őszi szünet után már a Márton na-
pot vártuk, lámpásokat készítettünk 
liba sütit sütöttünk, énekeket tanul-
tunk a november 12-ei felvonulásra, 
amit az iskolásokkal közösen tartottuk. 
A Mindszenti utcai óvoda mellett gyü-
lekeztünk, majd sétáltunk lámpásaink-
kal a környező utcákon, s visszatérve a 
tábortűz mellett táncoltunk, énekel-
tünk. A sok élményre jól esett a meleg 
tea, libazsíros kenyér lilahagymával, és 
az iskolások által készített liba süti is. 

November 19–23-ig a Hulladék-
csökkentési héthez csatlakozva új-
rahasznosítunk. Tanítjuk a gyereke-
ket a szelektív hulladékgyűjtésre, és 
bolhapiacot szervezünk 23-án, me-
lyen a családok által behozott már 
feleslegesnek ítélt, de még jó állapotú 
játékok cserélhetnek gazdát. 

December 6-án természetesen az 
óvodába is meg fog érkezni a Miku-
lás. De az idén sem fogunk megfe-
ledkezni a Madárkarácsonyról sem, 
amikor madáreleséget rakunk majd 
ki énekes barátainknak. A madarak 
etetését már október végén mindkét 
épületben, a kihelyezett madárete-
tőkkel elkezdtük.

December 10–19-ig a Szülői munka-
közösség bevonásával adventi vásárt 
szervezünk, ahova szeretettel várjuk 
majd a szülők által készített díszeket, 
süteményeket. 

Az óvodai karácsony alkalmával a 
gyerekek nagy örömére, a csoportok 
kapnak majd új játékokat, és ebben 
az évben is lesznek csoportonként 
megtartott karácsonyi műsorok.

Az óvodában az élet izgalmas!

 Petkovicné Wágner Anikó

ÓVODAI 
hírek
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ 
hírei, programjai

DECEMBER

14. 
péntek

16–18 óra: LUCA NAPI KEREKES TÁNCHÁZ

19 óra: III. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
 Kerekes Együttes 
 
18 óra: A ZENEISKOLA KARÁCSONYI KONCERTJE

17 óra: FALUKARÁCSONY

18 óra: IV. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
 Kevélyhegyi Dalkör

18 óra: KEREKES TÁNCHÁZ
 Belépő: 600 Ft/fő

18 óra: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

18 óra: FARSANGI KEREKES TÁNCHÁZ

10–12 óra: BOLHAPIAC

20 óra: FARSANGI BATYUSBÁL
 Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében

18–22 óra: FARSANGI NOSZTALGIA EST 

DECEMBER

18. 
kedd

DECEMBER

22. 
szombat

JANUÁR

11. 
PÉNTEK

JANUÁR

20. 
PÉNTEK

FEBRUÁR

8. 
PÉNTEK

FEBRUÁR

9.
SZOMBAT

FEBRUÁR

16.
SZOMBAT

FEBRUÁR

22.
PÉNTEK

DECEMBER

JANUÁR

FEBRUÁR



NÉMET NEMZETISÉGI
hírek

Örömteli időszakot élünk meg ebben a hónapban, izgatot-
tan várjuk Karácsonyt. Néha szinte egy mesében érezzük 
magunkat, az ünnepi fények, illatok, korábbi Karácsonyaink 
felidézése miatt. Szívünk, lelkünk melege feledteti is a kinti 
hideget, ami rendjén van ezekben a napokban.

Éppen ezért fontos, hogy magunk elé idézzük mindazt, 
amire készülünk, az ünnep lényegét, vagyis Jézus születésé-
nek eseményeit. Tudjuk, hogy Betlehemben, egy istállóban 
született meg. Miért fontos ez a gondolat? Mert, bár ünne-
pünk lényeges része az említett külsőségek megléte, de mégis 
az igazi csoda belül, a szívünkben történik meg. Ezért nézünk 
Istenre csodálattal, hogy bár minden évben megünnepeljük 
Karácsonyt, mindig, akár felnőttként is gyermeki csodavárás-
sal és izgatottsággal várjuk Jézus születésnapját. Ferenc pápa 
is erre buzdít 2018. december 3-án mondott beszédében:

„Jól jegyezzük meg, hogy karácsonykor nem a kará-
csonyfa születik – ami önmagában szép jel –, hanem az Isten 
Fia. Megszületik az Úr, megszületik a Megváltó, aki eljött 
a megváltásunkra.” Ferenc pápa arra hívja fel a figyelmet, 
hogy mindig fennáll annak veszélye, hogy elvilágiasítjuk a 
karácsonyt. Amikor az ünnep, mely szemlélődésre indít, 
kezd világias ünneppé válni, amikor jönnek a kiadások, az 
ajándékok, de az Úr elmarad, elfelejtjük, hogy „az advent 
megtisztítja az emlékezetet, az elmúlt időt.” 

Jézus születésekor egy igazi Szentségházzá vált az egy-

szerű jászol. Benne rejlett a kincs, vagyis Jézus Krisztus. Hi-
tünk tanítása szerint az ostyában, vagyis az Oltáriszentség-
ben, az átváltoztatás után Jézus valóságosan jelen van. Ezért 
is jelzi az örökmécses piros fénye a helyet, hogy figyelj, nem 
üres templomban/térben vagy, hanem Jézus valóban itt van. 
Ez az itt lét, ez a velünk lét a Karácsony titka. Jézus ma is 
megszületik szívünkben, minden nap örvendezünk annak, 
hogy valóságosan velünk van. 

A titkok kincstára hamarosan feltárul mindannyiunk előtt. 
Biztos megtörténik majd a csoda, biztos örülhetünk a legna-
gyobb, és igazi ajándéknak, a kisded Jézusnak Karácsony éjsza-
káján. Legyen minden adventi napunk ezért egy belső készület, 
és legyen minden karácsonyi napunk egy belső örvendezés is. 
Tárjuk ki szívünk kapuját az érkező Jézus előtt!

Áldott Karácsonyt, és boldog újévet kívánok, szeretettel 
várunk mindenkit templomi közös ünneplésünkre!

Péter atya

Éjféli misék: Pilisborosjenő: 22 óra, Üröm: 24 óra;
Karácsony napi ünnepi misék: December 25, és 26-a: 
Üröm: 9 óra; Pilisborosjenő: 10:30 óra

ELÉRHETŐSÉGEK: 2096. Üröm, Fő utca 47. 
 Telefon: +36 (26) 950-879

SZENT ÉJ A SZENTÉLYBEN 
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EGYHÁZI 
hírek

Az Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szö-
vetsége Egyesület (ÉMNÖSZ) 2018. november 4-én tar-
totta a szigetszentmiklósi sportcsarnokban a 19. az Északi 
Régió Német Nemzetiségi Kulturális Gálaműsorát.  

A rendezvény fővédnöke Dr. Semjén Zsolt Miniszter-
elnök-helyettes volt.

Ünnepi beszédet mondott Ritter Imre Német Nemze-
tiségi parlamenti képviselő, Schubert Olívia, az MNOÖ 
elnöke, Dr. Füzes Zoltán helyettes államtitkár a Minisz-
terelnökségtől, valamint Szabó József, Szigetszentmiklós 
polgármestere.

A gálán ünnepélyes keretek között került sor az „Észa-
ki Régió Németségéért” „Für das Ungarndeutschturm 
der Region Nord” kitüntetés átadására. 

Pilisborosjenő Német Nemzetiségi Önkormányzata 

egy korábbi határozatában úgy döntött, hogy felterjesz-
ti kitüntetésre a Deutschklub Weindorfer Singkreist. A 
klub a felterjesztéshez szükséges kritériumoknak megfe-
lel a több mint 35 éves sikeres működése alapján, és ér-
demes a díj felterjesztésére, valamint a hosszú évek alatt 
kitartó harmónikás, Reichardt Ferenc úrral együtt.

Az ÉMNÖSZ Kulturális Bizottsága is érdemesnek ta-
lálta a jelölteket a díj elnyerésére, melyről írásbeli értesítés 
érkezett.

Így a gálán ünnepélyes keretek között a Deutschklub 
és Reichardt Ferenc úr átvehették a „Für das Ungarnde-
utschturm der Region Nord” kitüntetését. 

A rendezvény műsorának egy részét szokásosan a ki-
tüntetettek adják.

Igazi pilisborosjenői sváb nyelvjárásban előadott dala-
ink számos ember szívét dobogtatta meg, nemcsak a kö-
zönség soraiban, de a szervezők és más fellépők között is.

A délután folyamán színpompás tánc és fúvózenekari 
előadás szórakoztatta a megjelenteket.

A meghívott pilisborosjenői és ürömi vendégekkel 
együtt örömben és vidámságban telt a délután. 

Ezúton fejezem ki köszönetemet a Német Nemzetiségi 
Önkormányzatnak a felterjesztésért, valamint a Deutsch-
klub tagjainak kitartó munkájáért, helytállásáért a hagyo-
mányőrzés területén, hiszen énekelni, együtt lenni jó dolog.

A Deutschklub továbbra is örömmel hív és vár min-
den énekelni vágyó, a német identitást, kultúrát kedvelő 
személyt.

További sikeres éveket kívánok a Deutschklub Wein-
dorfer Singkreis számára.

Perlinger Györgyi
elnök

BESZÁMOLÓ

 AZ ÉMNÖSZ GÁLÁRÓL

Fröhliche Weinachten und ein glückliches Neues Jahr!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, Sikerekben gazdag, 
boldog új esztendőt Mindenkinek!

 

 

 
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében: 

Szegedi Ferenc elnök
Perlinger Györgyi alelnök

Kiss Béla Bernát képviselő

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

 Hétfő: 13.00–17.00 óráig Dr. Kovács Levente
 Kedd: 08.00–12.00 óráig Dr. Kovács Levente
 Szerda: 16.00–19.00 óráig Dr. Kovács Levente
 Csütörtök: 08.00–11.00 óráig Dr. Kovács Levente
 Péntek: 08.00–11,00 óráig Dr. Kovács Levente 

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

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

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

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

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

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

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

Ügyeleti szolgálat
Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt.

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

Orvosi ügyelet hívószáma: 36 (30) 992-9257

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

Nagy Kevély Gyógyszertár
Farkas István

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

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

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK
ORVOSI ÜGYELETI IDŐPONT VÁLTOZÁS

2018. december 1-től a szerdai rendelési idő 16–19 órára módosul.

16 17



HIRDETÉSEK
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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 –
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PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ 11

ArCo-Mag ArCo-Mag 
Kft.Kft.

Pilisborosjenô, 
Ilo na u. 7.

Tel.: 06-70-670- 0075

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

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

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

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

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt.
Nyomás: PrintPix nyomda

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

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz.

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

konténer-rendelés, Gépi 
földmunka, hulladékátvétel, 

termôföld kiszállítással.

T R U N K
Elérhetôségek:

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

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

PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

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

Cserpes és COOP termékek kaphatók
Naponta friss pékáru! 

BOLTI ELADÓT FELVESZÜNK!

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

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

Aczél Ferenc
(Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

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

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.

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

Szombat: 10–12h

IGÉNY ESETÉN 
INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

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

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

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

(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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06 (26) 336-260
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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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Nyitvatartás:
Hétfőtől péntekig 

16.30-tól 18.00 óráig 
  

Pilisborosjenő,
Ilona utca 7.

Telefon:
06 (70) 670-0075 

  

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Termény, eledel, mirelit, díszhal-eledel, 
kulcsmásolás, termelői bor.

Utánfutó bérelhető! 
(Három óra minimális bérlési időre.)

CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
hírei

PILISBOROSJENŐI Hírmondó www.pbjhirmondo.hu 2018. december18 19

A Pilisborosjenői Család és Gyer-
mekjóléti Szolgálat, mint ahogy 
már több év óta, idén is gyűjtést 
szervezett a faluban élő rászoruló 
személyeknek, családoknak. Tar-
tós élelmiszert, édességet, tisztí-
tószereket kértünk az adományo-
zóktól. Pénzbeli felajánlásokat is 
köszönettel fogadunk. 
Számlaszámunk: 
65700093-50090972

A gyűjtésben részt vettek ön-
kéntesek, segített bennünket a Ma-
gyar Élelmiszerbank Egyesület, és 
a budakalászi Auchan áruház.

Az adományokat még kará-
csony előtt csomagoljuk, ahová 
szükséges, kivisszük szintén ön-
kéntesek segítségével. Aki érte tud 
jönni, azoknak a Család és Gyer-

mekjóléti Szolgálatnál, kis ün-
nepséggel egybe kötve adjuk át az 
ajándékokat, előre láthatólag de-
cember 15.-én, a délutáni órákban.

Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani  

a magunk és  
a megajándékozottak 

nevében minden  
adományozónak,  

és segítőnek.
Az önkéntesek név szerint: 

Komlós Erzsi, Szarvas Magdi, 
Pálinkóné Marika, Kmetz Klári, 
Tömöri Balázs, Heves László, Ja-
kabné Joli, Kiss János és felesége 

Kati, László Veronika, Windisch 
László és felesége Zsuzsi, Rafai 
Erzsi, Csiszár Csaba, Kissné Pan-
ni, Zsíros Veronika, Kovácséktól 
hárman, Kitti, Bence, Máté, Mol-
nár Sándorné, Mike Gitta, Pomá-
zi Ági, Dr.Csányi Márta, Csillag 
Kati és lánya Orsi, Rest János, Lu-
dasi Éva, Lisztner Gábor.

Reméljük közreműködésükkel 
kicsit könnyebbé, gazdagabbá, 
szebbé tehettük az ünnep napjait.

Minden kedves falubélinek, 
kicsiknek és nagyoknak békés, 
boldog, szeretetteljes karácsonyt 
kívánunk!
Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

Ludasi Éva Szolgálatvezető  
és Rafai Józsefné  

családsegítő

KARÁCSONYRA VÁRVA

FELHÍVÁS!

Kérjük a lakosság segítségét abban, 
hogy a közelgő hideg, esetleg havas-je-
ges időszakban jobban figyeljünk oda 
embertársainkra, hogy kihűlés, fagyás ne 

következhessen be.
Ha veszélyeztetett személyt látnak, vagy 
hallanak ilyenekről, kérjük, jelezzék a 

Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál.

2097 Pilisborosjenő, Iskola u. 2. 

Telefon: 06 (70) 947-9884, 
vagy 06 70 670 8973

vagy gyenis.eva@kmr.antsz.hu-n,
telefon: 06 (26) 310-149, 

 06 (26) 310-150, 06 70 490 36 52
elérhetőségen.

„S ne csak így decemberben.” 

  Juhász Gyula 

Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 

A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 

Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 

Beheggesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben, 

Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 

A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 

S ne csak így decemberben. 

Pilisboorosjenő,  
Fő út 013/31 Hrsz. 

 
06 (30) 934-838
06 (30) 944-5678
06 (30) 421-0548 

telefon/fax: 06 (26) 336-066 
www.trunk-epitoanyag.hu

Sóder, homok,  
cement, mész,  

zsalukő, hőszigetelő 
rendszerek,  

konténer-rendelés,  
gépi földmunka,  
hulladékátvétel,  

termőföld kiszállítással.



PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ 11

ArCo-Mag ArCo-Mag 
Kft.Kft.

Pilisborosjenô, 
Ilo na u. 7.

Tel.: 06-70-670- 0075

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

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

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

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

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt.
Nyomás: PrintPix nyomda

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

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz.

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

konténer-rendelés, Gépi 
földmunka, hulladékátvétel, 

termôföld kiszállítással.

T R U N K
Elérhetôségek:

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

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

PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

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

Cserpes és COOP termékek kaphatók
Naponta friss pékáru! 

BOLTI ELADÓT FELVESZÜNK!

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

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

Aczél Ferenc
(Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

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

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.

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

Szombat: 10–12h

IGÉNY ESETÉN 
INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

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

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

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

(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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PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
Felelős kiadó: Pilisborosjenő Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt. • Nyomás: PrintPix nyomda  
Megjelenik: kéthavonta, 1300 példányban. • Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1ű.

HIRDETÉSEK

STABIL, BEJELENTETT MUNKAHELYET KERESEL?

CSATLAKOZZ HOZZÁNK 
KÖZTISZTASÁGI GÉPJÁRMŰVEZETŐNEK VAGY

KÖZTISZTASÁGI KISGÉPES GÉPJÁRMŰVEZETŐNEK!

karrier@fkf.hu                         +36 30 277 7115

JELENTKEZZ MOST! 

KEVÉLY GÁZ BT.
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI  

BETÉTI TÁRSASÁG 

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

– Zsitnyányi Attila magántervező –
Központi fűtőberendezés, szellőztetés-klimatizá-
lás, propán-bután gázellátás, vízellátás, csator-

názás, külső csatornabekötések tervezése és ki-
vitelezésének megszervezése, hatósági eljárások 

és engedélyek beszerzése és ügyintézése.  
Anyagkivonatok és költségvetések készítése. 

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelő mester

Telefon: 06-30-222-3583

FELNŐTT ÉS GYERMEK
FÜL-ORR-GÉGÉSZETI

MAGÁNRENDELÉS

PILISBOROSJENŐN,
AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN

Rendelési idő:
Hétfő, szerda 8–10-ig,

kedd–csütörtök:16–18-ig.

Telefonbejelentkezés:
06 (20) 322 6776

dr. Csányi Márta


