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TTiisszztteelltt  PPiilliissbboorroossjjeennôôii  LLaakkoossookk!!
Képviselõ-testületünk 2015. 04. 28-án
tartotta munkaterv szerinti áprilisi

ülését. 

• A szokásoknak megfelelõen a Képvi-
selõ-testület a testültei ülésig elfoga-
dott határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztató elfogadásával kezd-
te ülését.

• A Képviselõ-testület elfogadta a
Pilisvörösvári Rendõrõrs 2014. évi
munkájáról szóló beszámolót. A
Képviselõ-testület ülésen részt vett
Koczka Gábor rendõr alezredes ren-
dõrségi tanácsos, õrsparancsnok, aki
a rendõrségi eljárások eredményérõl
különbözõ statisztikákról, a további
célkitûzésekrõl részletes beszámolót
nyújtott. 

• Módosításra kerültek a Pilisboros-
jenõ Mesevölgy Óvoda alapdoku-
mentumai, a Szervezeti és Mûködési
Szabályzata, a Házirendje, valamint a
pedagógiai programja. A Képviselõ-
testület engedélyezte Waldorf nevelé-
si rendszerû óvodai csoport bérlemé-
nyének engedélyezését a Fõ út 41. sz.
alatti óvoda épület emeleti csoport-
szobájában. A Waldorf óvoda már
nyilvántartásba került, engedélyezési
eljárása folyamatban van.

• A Képviselõ-testület támogatási ké-
relmet terjeszt elõ a gyermekétkezte-
tés feltételeit javító fejlesztések támo-
gatására irányuló pályázati felhívásá-
ra, mellyel kapcsolatosan a pályázati
önrész biztosításáról döntött. A pá-
lyázati összeghatár 30 millió Ft, mely-
hez kapcsolódóan 15%-os, azaz
4.500.000 Ft összegû önrészt különí-
tett el a testület a 2015. évi költségve-
tés általános tartalékkeretének terhé-

re. A pályázat mûszaki tartalma a Fõ
út 41. sz. alatti Óvoda épület konyhá-
jának felújítására és eszközbeszerzé-
sére irányul.  

• A 2014. évi költségvetési rendelet
módosításáról és a 2014. évi zárszám-
adási rendelet megalkotásáról szóló
napirendi pontokat a Képviselõ-tes-
tület elnapolta, annak elfogadására a
május 28-i ülésen került sor.

• A Képviselõ-testület elfogadta az
Ürömi Idõsek Klubjának beszámoló-
ját, mely bemutatta a Pilisboros-jenõi
ellátottakkal kapcsolatos 2014. évi te-
vékenységet. Ugyanezen beszámolót,
ezt megelõzõen az Ürömi Képviselõ-
testület is elfogadta. Felülvizsgálatra
került az Idõsek Klubjának ellátási
szerzõdése, melynek módosítását sem
az ürömi, sem a pilisborosjenõi Kép-
viselõ-testület nem kezdeményezte.

• A Képviselõ-testület elfogadta továb-
bá mind az Családsegítõ és Gyermek-
jóléti szolgálat, mind a Védõnõi szol-
gálat 2014.évi munkájáról szóló be-
számolót.

• A Humán Bizottság a díszpolgári cím
mellé adományozható emléktárgyra
vonatkozóan tervpályázatot írt ki a
Képviselõ-testület döntése alapján. 

• Magánszemélyek kezdeményezték az
adórendelet módosítását, és kérel-
mezték, hogy a burkolatlan útsza-
kaszhoz kapcsolódó adókedvezmény
az adóköteles ingatlan közvetlen
megközelítését szolgáló útszakaszon
kívül a településhatártól az ingatlanig
vezetõ útszakaszokat figyelembe véve
terjedjen ki. A Képviselõ-testület a
kérelemnek nem adott helyt, azon-
ban annak vizsgálatát az LMB Bizott-
ság részére adta át. 

• A Képviselõ-testület elfogadta az
adóhatóság tevékenységérõl szóló, a
2014. évre vonatkozó, de a 2015. évi I.
negyedélves teljesítést is bemutató tá-
jékoztatót. A 2014. évi adóbevételek
94,99%-ban teljesültek, a költségveté-
si eredeti elõirányzat 171.806.000 Ft
volt, melybõl 163.194.668 Ft került
teljesülésre. Végrehajtási eljárás ke-
retében a 2014. évben 4.328.774 Ft
került behajtásra.

• A Képviselõ-testület döntött a 037
hrsz. alatti út belterületbe csatolásá-
ról, mely elõfeltétele a Téglagyári út
szabályozási terve szerinti 16 m szé-
lességben történõ összevonásának és
kialakításának. 

• A Hírmondó c. önkormányzati lap
hirdetési díjai módosításra kerültek. 

• A Képviselõ-testület a Humán Bizott-
ság javaslatára megalkotta a Települé-
si értékek ajánlásra alkalmas egysé-
ges adatlapot, illetve települési érték-
nek nyilvánította az alábbiakat:
– Egri vár makett, 
– Pilisborosjenõ épített szakrális em-

lékei (Római Katolikus templom,
Kálvária domb, Keresztek,  Kõfül-
ke, Rozália Kápolna, Római Katoli-
kus Temetõ síremlék parkja)

– Kevélyhegyi tanösvény.
• A Duna-Vértes-Köze Regionális Hul-

ladékgazdálkodási Társulás létesít-
ményeinek próbaüzeme várhatóan
idén júniusban megindul, erre tekin-
tettel a lerakó változásának kötele-
zettségét átvezette a testület a Zöld
Bicske Nonprofit Kft-vel fennálló
közszolgáltatási szerzõdésen, vala-
mint élve a közbeszerzési szerzõdés-
ben szereplõ 6 hónapos opcionális
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hosszabbítás lehetõségével, a szerzõ-
dõ felek a szerzõdésnek, 2016. 02. 28.
napjáig történõ meghosszabbításá-
ról döntöttek. A szerzõdés módosítás
közbeszerzési hirdetménnyel kihir-
detésre került.

• A Képviselõ-testület elfogadta az
alábbi civil szervezetek 2014. évi tá-
mogatásának elszámolásáról szóló
beszámolókat: Pilisborosjenõ Wein-
dorf Önkéntes Tûzoltó Egyesület,
Polgárõr Egyesület, Varázsmanó Há-
zi Gyermekorvosi Kft., Szt. Vid Bt.,
Nebuló alapítvány, Nagycsaládosok
Országos Egyesülete, Pilisborosjenõ-
ért Alapítvány. A Képviselõ-testület
elfogadta külön a Tûzoltó Egyesület
és a Polgárõr Egyesület 2014. évi
munkájáról szóló szakmai beszámo-
lóját is. 

• A Képviselõ-testület a koncepcioná-
lis fejlesztési pályázatok kiírásának
csúszása és a konszolidációban nem
részesült települések fejlesztési tá-
mogatásának elmaradása miatt elna-
polta a ciklusprogram megalkotását. 

• A ,,Zöldben a Pilisben vagy megúju-
ló energiával kombinált energiahaté-
konysági beruházás Pilisbo-rosjenõ
(KEOP-5.5.0/B/12-2013-0027)” címû
projektben a Halastó Camping Kft.
Közbeszerzési szerzõdésének admi-
nisztratív módosítására és a pályá-
zati finanszírozás átcsoportosítására
került sor. A szerzõdés módosítás
közbeszerzési hirdetménnyel kihir-
detésre került. Örömmel adok tájé-
koztatást arról is, hogy 2015. 06. 02.
napján a Közremûködõ Szervezet ál-
tal folytatott részletes helyszíni ellen-
õrzés eredményesen zárult. A pályá-
zat végleges pénzügyi lezárását enge-
délyezték. 

• Wührl Viktória és Hollós Gábor kár-
térítési igényének elbírálásakor a
Képviselõ-testület a hatáskörét érin-
tõ döntési pontot nem állapított meg. 

A Képviselõ-testület 2015. 05. 11.
napján a pályázati felhívás 

rendkívül rövid határideje miatt
rendkívüli ülést tartott. 

• A tavalyi évhez hasonlóan a 2015. év-
ben is pályázatot terjesztett elõ a
Képviselõ-testület a nyári szociális
gyermekétkeztetés támogatására. A
nyári gyermekétkeztetési pályázat a
településünkön jelenleg 31 kiskorú
gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülõ gyermek támogatására irá-
nyul. Az igényelhetõ összeg gyerme-
kenként napi 400 Ft, amennyiben 53
munkanapon keresztül biztosítjuk az
étkeztetést. A településünk besorolá-
sa alapján összesen megpályázatható

209.880 Ft támogatás kiegészítésére
településünk 775.920 Ft önrészt vál-
lalt biztosítani. 

• Az új óvodai telephely építésével
kapcsolatosan a mûszaki átadás-át-
vétel mûszaki koordinációjával Slo-
sár Károly építészmérnököt bízta
meg a Képviselõ-testület. Slosár
Károly a megbízatást ingyenesen vál-
lalta, és a mûszaki átadás-átvétel az-
óta sikeresen lezárult.

A Képviselõ-testület 2015. 05. 28.
napján tartotta május havi rendes

testületi ülését.

• A testület elfogadta a határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót. 

• A KT módosította a 2014. évi költ-
ségvetési rendeletét az utólagos nor-
matíva módosításoknak megfelelõ-
en, majd megalkotta a 2014. évi zár-
számadási rendeletét. A rendeletek
és nagy terjedelmû mellékletei a
www.pilisborosjeno.hu honlapon
megtekinthetõek. 

• Magánszemély kezdeményezte a
csendrendelet módosítását és kérte
szórakozóhely hosszabbított nyitva
tartásának korlátozását. A testület a
döntést elnapolta és a probléma
megtárgyalását a Humán és Vagyon-
nyilatkozat-kezelõ Bizottsághoz
utalta. 

• A testület megalkotta új gyermekvé-
delemi rendeletét, melyben átvezette
a jogszabályi változásokat, illetve
rendelkezett a családsegítõ és gyer-
mekvédelemi szolgáltat jogállásról. 

• Az óvodai beiratkozás tapasztalatai-
ról szóló beszámolót felülvizsgálatra
küldte vissza a testület.

• A jogszabályi létszámkorlátok és 131
beiratkozott gyermek alapján a tes-
tület egy újabb, 5. óvodai csoport
megindításáról döntött. Ennek alap-
ján a Mindszenthy J. u. 1–3. sz. alatt
épült óvodai telephelyre 3 csoport,
míg a jelenleg is mûködõ Fõ u. 41. sz.
alatti székhelyre további 2 csoport
indítását engedélyezte. Az óvodai
SZSMSZ és Alapítói okirat módosí-
tását visszautalta átdolgozásra, és
határozatot alkotott arról a testület,
hogy a Waldorf csoport elhelyezése
az önkormányzati kötelezõ feladat-
ellátást nem veszélyezteti.

• A Helyi Építési Szabályzat és Szabá-
lyozási Terv módosítása a tervek ki-
hirdetését követõn a szakhatósági
vélemények jóváhagyásával zárult,
melyrõl a KT határozatot hozott. Az
Állami Fõépítész jóváhagyását köve-
tõen fogja tudni megalkotni a KT a
módosításról szóló rendeletét. Ezzel
párhuzamosan folyamatban van a
teljes szabályozás felülvizsgálata. 

• Önkormányzatunk támogatási kérel-
met terjeszt elõ az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására vonatkozó pályázati
felhívásra. Ennek keretében egyrészt
pályázik a Rózsa u. felújítására,
melyhez 3.750.000 Ft összegû önrészt
különített el és 15 millió Ft támoga-
tási összeget kérelmezett, másrészt
pályázik szabadtéri futsal kispálya
létrehozására, 5.000.000 Ft önrész
biztosítása mellett, 20 millió Ft tá-
mogatási összeget kérelmezett. A pá-
lyázat sajnos csak útfelújítást tett le-
hetõvé, útépítést nem. 

• A Generali Biztonságért Alapítvány
által meghirdetett közlekedési gyer-
mek- és oktatópark kialakítására vo-
natkozó felhívásra Önkormányza-
tunk szintén pályázatot terjeszt elõ.
És önrészként helyet biztosít az okta-
tópark kialakítására az új óvodai te-
lephely melletti 089/1-2. hrsz.-ú in-
gatlanokon. 

• A Római Katolikus Egyházközösség
2014. évi támogatásának elszámolása
meghosszabbításra került. 

• A Humán Bizottság által kiírt, a dísz-
polgári címhez rendelt emléktárgy
pályázatra sajnos pályamunka nem
érkezett. Idén díszpolgári cím ado-
mányozásáról nem döntött a testület,
azonban két emlékérmet kíván ado-
mányozni az augusztus 20-i ünnepsé-
gen Szegedi Ferenc Róbertnek, a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat el-
nökének, és Vas Katalin Piroskának,
a mûvészetoktatási intézmény veze-
tését sokáig ellátó pedagógusnak. 

• A Képviselõ-testület megerõsítette a
3143/6 hrsz-ú út lejegyzésének folyta-
tására irányuló akaratát, mely a Tég-
lagyári út végleges kialakításához
szükséges. Kinyilvánította továbbá a
Képviselõ-testület, hogy a Budai
Tégla Zrt-nek, mint jogi személy
adózónak adómentességet biztosíta-
ni nem kíván. 

• A Képviselõ-testület döntött fejlesz-
tési pályázatok elõkészítését szolgáló
ingatlanok vásárlásáról. 

Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt La-
kosságot, hogy Hivatalunk 2015. 08.
03–14-ig igazgatási szünetet tart, anya-
könyvi ügyeletet tartunk.

Hivatalunk a továbbiakban is szíves
rendelkezésükre áll, illetve a határoza-
tokról és rendeltekrõl részletes tájékoz-
tatás a www.pilisborosjeno.hu  honlap-
ról tölthetõ le. 

Pilisborosjenõ, 2015. június 5.
Tisztelettel: 

Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea 

jegyzõ
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Évekig ezt a képet láthatta a falunkba
érkezô

Ma ez a kép fogadja a hazatérôt, 
látogatót

Folyik a Budai úton lévô régi Tüzép telep nagytakarítása. Az évekig itt tárolt építési és egyéb törmeléket végre
elszállítják innen és a felszabadult telket az önkormányzat más, hasznos célra fogja használni.

VVEEGGYYÜÜKK  ÉÉSSZZRR EE !!

Valóban 15 év eltelt a kezdetek óta . Az alapító tagok
kezdetben csak a saját örömükre gyûltek össze, és éne-
keltek.  A kezdeményezô, aki összehívta  a dalolni  sze-
retô barátait, ismerôseit, Czigány Ferenc volt. Hamaro-
san úgy gondolták, hogy  egyesületté alakulnak, és a ve-
zetôjük a karizmatikus egykori iskola igazgató Czigány
Ferenc lett. Úgy érezték, a dalkörnek szüksége  van
énektanárra, hogy tovább fejlôdjenek. Így találták meg ,
a máig is kitartó Palojtay Érsek Ágnes dalénekest. In-
nentôl megnyílt a világ. Kezdetben bekapcsolódtak a fa-
lu életébe, ünnepségeken, majd dalos találkozókon vet-
tek részt,  önálló anyák napi, idôsek napi mûsorokat ál-
lítottak össze, amivel köszöntötték az ünnepelteket.
Részt vettek népzenei versenyeken, ahonnan érmekkel,
kiváló minôsítésekkel tértek haza.

A Dalkör 10. évfordulóját egy sikeres hangverseny-
nyel ünnepeltük meg a helyi templomban (melyen már
mint új tag én is részt vettem) . Sajnos pár nappal az ese-
mény után  a Dalkör vezetôje váratlanul itthagyott ben-
nünket. A gyászban nehéz volt elôre tekinteni. A tagok
engem választottak meg új vezetôjüknek, tapasztalatok
hiányával és nehézségekkel  küzdve próbáltam megfe-
lelni a feladatnak. Felkérésekre továbbra is részt ve-
szünk rendezvényeken, rendszeresen szerepelünk
Pilisvörösváron a Szociális központban, Ürömi Nyári

Fesztiválon, Nyugdíjasok fesztiváljain, és évente 1-2
Dalos Találkozón , ezen kívül  minden meghívásnak
eleget teszünk.

Az egyik legfontosabb feladatunk, hogy évente mi
is megrendezzük  a Pilisborosjenôi Dalos Találkozót.
Így volt ez az idén is. Szlogenünk: ,,Szálljon a dal”.

Ezzel ünnepeltük meg  május 9-én a Dalkör 15
éves évfordulóját. Az idôpontot azért választottuk az
iskola i év végére,  hogy az iskolások (még vakáció
elôtt együtt vannak) részt vehessenek rajta. Legelô-
ször az Iskola elsô osztályos tanulója mutatta be ügye-
sen furulya tudását.

Ezután következett iskolánk csengô hangú ének-
kara Bárd Judit tanárnô betanításával, vezetésével.
Vendégeink voltak még, a Jázmin népviseletes asz-
szony kórus, a Rákoshegyi Rezedák, a Deusch Klub
Egyesület, a Tokodi Kéknefelejcs Nótakör, Budaörs-
rôl a Piros rózsa Népdalkör, majd befejezésül a Ke-
vélyhegyi Dalkör énekelt.

Mint minden évben a találkozót kötetlen éneklés-
sel, mulatozással , szép emléket hagyva fejeztük be.

Szeretettel várunk énekelni szeretô, társaságot
kedvelô új tagokat, valamint aki népi hangszeren ját-
szik és szívesen csatlakozna hozzánk.

Heves Ilona

1155  éévveess  1155  éévveess  
aa  PPiilliissbboorroossjjeennôôii  KKeevvééllyyhheeggyyii  DDaallkköörraa  PPiilliissbboorroossjjeennôôii  KKeevvééllyyhheeggyyii  DDaallkköörr

Kijavítatta az önkormányzat a Templom utca elején lévô vízátereszt.
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Z E N É S   B Ú C S Ú   B A U M A N N   B R I G I V E L
A koncertet 2015. 05. 29-én 18 óra-

kor tartottuk a pilisborosjenôi
Reichel József Mûvelôdési Házban
Brigi és a csellisták szervezésében.

Most, hogy lezajlott a Búcsú – a szó
pünkösdi értelmében –, részesei le-
hettünk egy MÁSIK Búcsúnak is,
Mûvelôdési Házunk hangversenyter-
mében.

Apropóját Baumann Brigi zeneis-
kolai záró koncertje adta. Ô ugyanis
most, érettségi közben/után zeneszer-
zôi pályakezdéssel próbálkozik Han-
nover és/vagy Lübeck Egyetemén.
Így, ha számára jól jön ki a lépés, bú-
csúzunk. Na nem örökre, félre a zseb-
kendôkkel. Inkább szurkoljunk Neki
együtt!

Hangversenyünk keretét tehát Brigi
adta, ám menet közben kiderült, mást
is búcsúztatunk: Csongrádi Bandink a
következô tanévtôl Belgiumban tanul
tovább. Tôle sem örökre búcsúzunk,
sok sikert kívánva Neki.

És ha egy koncert logikája beindul,
ki tudja, hol áll meg: Kiss Dávidtól is
búcsút veszünk, mindenki szeretett
Davbá-jától, zongoratanárunktól,
korrepetitorunktól, zeneszerzônktôl,
az iskola egyik VALÓDI lelkétôl.

Mellesleg az est háziasszonya, Vas
Katalin is-Brrrrr...- nyugdíjképes kor-
ba ért, hát talán ôt is...bár tán szintén
nem örökre.

Jobb, ha a MÛSORNÁL mara-
dunk.

A kitûzött célnak megfelelôen a
koncert Brigi-centrikus volt, ugyanak-
kor nem hagyhatjuk figyelmen kívül a
Szakmán belüli szolidaritás megható
példáját: hangversenyünket két nap-
pal ragyogó (és sok energiát kívánó)
Zeneakadémiai diplomahangverse-

nye után megtisztelte jelenlétével
RICHTER DORKA, zeneiskolánk
legelsô ,,öregdiákja” is. Az Alma Ma-
ter nevében nagyon köszönjük, és
büszkék vagyunk Rá.

No, most aztán vágjunk bele! A mû-
sor hatalmas meglepetésre – bár a
rossz nyelvek szerint csak én lepôd-
tem meg – kórusmûvel kezdôdött:
Bárd Judit, intézményünk új zeneis-
kolai vezetôje és karnagya azt énekel-
te el KRISTÁLYTISZTÁN, hogy
,,szinte énekelni sem tudnak a megha-
tottságtól” DE! Nagyon is tudtak, sôt
még egyebet is. Átütô volt. Valakik-
nek viszont sürgôsen el kellene gon-
dolkodni azon, hogy csodálatos kórus-
kultúránk, amely apró gyerekeinknél
is ÍGY mûködik, nehogy ebek harmin-
cadjára kerüljön. Nálunk gondos sze-
mek-kezek ôrzik, másutt is úgy kell,
mint a falat kenyér.

A második számnál már jelentke-
zett a leendô SZERZÔ: olyan ,,csel-
lista-palántákra”, Prücskökre írt mû-
vet, akikkel két évvel ezelôtt együtt
kezdett. Azzal a nem elhanyagolható
különbséggel, hogy Brigi jó pár év
zongorás-gitáros múltat is maga mö-
gött tudhatott. Medveczki Panka és
Fazekas Adrienn a kihívást rutinos
kortárs-elôadókat is elgondolkodtató
oldottsággal, és eléggé nem méltá-
nyolható tudásszinten adták elô. Kü-
lön szót érdemel szerzônk bravúrja: a
darab egyenesen a két kis elôadó ke-
zére íródott.

BIZONY-BIZONY, kortársainkat
EBBEN a korban kell elkezdeni ját-
szatnunk, hogy majdan Debussy, Bar-
tók, Sztravinszkij stb. ne legyen olyan
gyanús... kortárs... izé, na, vágod?

Pár szót arról, Brigi miért is zongo-
rázott, szépen, jól az estén. Daquin
Kakukkja és Gustav Lange Blumen-
liedje azt reprezentálták, hogy egy re-
ménybeli zeneszerzô egyik legfonto-
sabb eszköze a zongora.

Estünk legifjabb szerzôjétôl (a leg-
idôsebb J.S.Bach volt...) két cselló-
szólódarabot is hallottunk, az egyiket
- Fantázia D-ben - saját remek elôadá-
sában, a másikat - Nincs címe - tanára,

Vas Katalin adta elô. Ennek elôadá-
sát minôsítse más – a kocsmáros so-
sem lô vissza –, a darab jó, sôt hang-
szerszerû.

És igazán nem lehetett gordonka-
hiányunk: Csongrádi Bandi Vivaldi
C-dúr csellóversenyét nyújtotta át
búcsúzóul. Remek volt, köszönjük,
visszavárunk.

Bach Air-je a D-dur szvitbôl érde-
kes átiratban , az úgynevezett alsó-
házra (mély vonósok) cselló, brácsa,
cselló kontinuó szólalt meg,
Baumann Brigi cselló, Bárd Judit
brácsa, és Vas Katalin kontinuó-csel-
ló elôadásában. Az a bizonyos an-
gyal ott lebegett felette...

Volt, szeretett tanárunk, Kiss Dá-
vid is saját mûveit adta elô, részint
két zongorán önmagával (magnó)
részint hagyományosan. Estünkön
volt már ilyen, aki tudja, milyen szer-
zônek és elôadónak lenni egy/két
személyben. Méééég... Lécci!

Az elsô és a záró számról egy füst
alatt kéne beszélnünk. Így kezdôdött

a csellózás utáni vágy – Jörg Lem-
berg: Jannes Songja adta a kezdô lö-
kést, majd érettségi, felvételik,
nyelvvizsgák és rengeteg gyakorlás
után, saját képességei és kitartása
eredményeképp hallhattuk Arutjun-
jan Expromtját, csellisták generáció-
inak kabinetdarabját. Jutalomjáték
volt. Robbant, ahogyan kell!

Az est, és az elôadás méltán kapta
a lelkes vastapsokat

Találkozunk a következô hangver-
senyen vagy diplomán, akár a
Carnegie Hallban.

Viva la Musica!
2015. 06. 03. Pilisborosjenô.

Vas Katalin
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I S KO L A I  H Í R E K
Nyertes KRESZ pályázat

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre ne-
velés programjának megvalósítása címmel pályázatot hir-
detett a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Célja
az általános iskolák támogatása volt, olyan közlekedésbiz-
tonsági program megvalósításában, melyek alkalmasak a
tanulók és a szülôk együttes megszólítására, a legfonto-
sabb közlekedésbiztonsági ismeretek széles körben törté-
nô terjesztésére a pályázat idôszakában. Iskolánk ezen a
pályázaton 200.000 forint támogatást nyert, mely összeg-
bôl közlekedési táblákat, eszközöket és társasjátékokat vá-
sárolt. Köszönjük a szülôk közremûködését. 

Föld napja
Az idei föld napi vetélkedônk céljául azt tûztük ki,

hogy a gyerekek megismerjék Pilisborosjenô múltját, kul-
turális és természeti értékeit. A vegyes korosztályú gyerek-
csapatok körbejárták a falut és közvetlen környékét, és 12
állomáson oldották meg a nevezetességekhez kötôdô játé-
kos feladatokat. Például sváb-magyar szótárt készítettek a
Tájházban, íjászkodtak, mint a Jenô törzsbéli magyarok,
pókhálóból szabadítottak ki egy mamutot az ,,ôsasszony”
barlangjánál, megismerkedtek az erdô növényeivel. A
templomkertben, a Szt.Donát emlékmûnél, a Teve-sziklá-
nál, a Kálváriánál és a Szt. Vendel emlékmûnél is változa-
tos feladatokat kaptak a csapatok. Néhány állomáson ko-
rabeli jelmezbe öltözve várták a gyerekeket a lelkes peda-
gógusok: volt ôsasszony, római kori hölgy, honfoglaláskori
házaspár, sváb asszony és egereknek öltözött pedagógusok
is. A csapatokat minden állomáson pontoztuk, majd az is-
kolába visszatérve eredményt hirdettünk. Az elsô három
helyezett csapat jutalma egy-egy torta volt. 

Papírgyûjtés
Sokat izgultunk ezen az esôs tavaszon, mi lesz velünk

a papírgyûjtésen?Persze feltaláltuk volna magunkat, leg-
feljebb hajtogattunk volna sok szép papírhajót az özönvíz-
ben, de erre szerencsére nem volt szükség!Hasznos vállal-
kozásunkat még az idôjárás is felkarolta, leghálásabbak
mégis a segítô diákoknak és a környezetvédelemre odafi-
gyelô szülôknek, rokonoknak, falubelieknek vagyunk.Az
összefogás eredményeként ezúttal 8100 kg papír gyûlt ösz-
sze, kis osztálypénzzel gazdagítva a gyerekeket a legjobb-
kor, a közelgô osztálykirándulások elôtt.

És izgulhatunk megint: Csak ott is szép idônk legyen!!!
Mindenkinek hálásan köszönjük a sok segítséget!

A régió általános iskoláinak német nyelvû 
színházi találkozója

Május 9-én a két második osztállyal Pilisvörösvárra
utaztunk, ahol a régió általános iskoláinak színházi talál-
kozóján vettünk részt. Az egyik osztály ,,Daskleine
Mädchen mit den Schwefelhölzern” címû Andersen mesét
adta elô árnyjáték formájában. Felkészítô tanáruk
Pavluska-Vizsnyai Zsuzsanna. A másik osztály Eric Carle
,,Die kleineRaupeNimmersatt” címû meséjét vitte színre.
Felkészítô tanáruk Csikós Péterné. Rajtunk kívül még hét
iskola színjátszó csoportja mutatkozott be. Tanítványaink
lelkesen készültek. Jól szerepeltünk, a többi elôadást is él-
veztük.

UNICEF elôadások
Elérkezett a lehetôség, hogy megismerjük azt a nem-

zetközi szervezetet, amely világszerte segít a rászoruló
gyermekeken, és a gyermekek jogait is védi. Azért, hogy
mi is megismerjük a jogainkat, az UNICEF ,,Ébresztô-
óra” program keretében mutatkozott be nekünk. Hat osz-
tályhoz önkéntesek érkeztek, akiknek megismerhettük
munkáját, a beszélgetések során körbeutazhattuk a vilá-
got, hogy más gyermekek sorsát is összehasonlíthassuk a
sajátunkkal és minden korosztálynak a maga szintjén el-
mondják,

• a gyermekeknek is joga van a magánélethez,
• a digitális, internetes világban a gyermekeknek is jo-

ga van a zaklatásmentes élethez;
• a téged érintô kérdésekben a te véleményedet is

meg kell hallgatniuk a döntéshozóknak;
• ha csúfolnak, jogod van segítséget kérni;
• jogod van az ingyenes alapfokú oktatáshoz,
• minden gyermeknek joga van a lehetô legjobb

egészségi állapothoz!!!

Megyei szintû biológia verseny
8. osztályosaink vettek részt a versenyen, ahol Lövey

Anna V. Szalay Teréz IX. helyezést értek el. Gratulálunk!

Lengyel cserediák kapcsolat
Május 7-énfogadtuk a lengyel csoportot, a lengyel-ma-

gyar cserediák program keretében. A hét további részében
sok közös programon vehettünk részt és tehettük próbára
német és angol nyelvtudásunkat. Városnézés Budapesten,
végig járhattuk Szentendre nevezetes utcáit, óvárosát.
Pénteken két program közül választhattunk, a csoport
egyik fele az Aquaworldbe ment, a másik fele bowlin-
gozással mulatta az idôt. Az utolsó napon megmásztuk a
Kevély hegyet, a csúcson készítettünk néhány csoportké-
pet, majd indultunk vissza ebédelni az iskolába. Ebéd után
nem sokkal indultunk a reptérre, ahol könnyes búcsút vet-
tünk lengyel barátainktól. ôk az elôzô este megtanult "sze-
retlek" szót ismételték, míg mi a legjobb tudásunk szerint
kochamcie-t mondogattuk (szeretlek lengyelül).

II. Tavaszi koncert
Zeneiskolánk koncertet rendezett a Mûvelôdési Ház-

ban, 2015. május 15-én, Kicsiktôl a Nagyokig címmel.
Mint a mûsor címe is mutatja, célunk az volt, hogy bemu-
tassuk, honnan is indulnak a kis kezdô zeneiskolások, hogy
aztán, szorgalmas gyakorlással, évek múlva milyen mûvé-
szi színvonalú elôadásig tudnak eljutni. A mûsorban a ze-
neiskola zongora, gitár, hegedû, fuvola, és ütô tanszaká-
nak növendékei (és tanárai) vettek részt.

Úgy érzem, célunk megvalósult, hiszen az est folya-
mán igazán színvonalas produkciókat hallhattunk!

Jó volt hallani a kis kezdô zongoristák magabiztos elô-
adását, a gitárosok gyönyörû hangzását, Kodály zenéjét,
melyet fuvolán hallhattunk, Bartók népi dallamait, hege-
dûk elôadásában, és nem utolsó sorban a már igazán "na-
gyok" mûvészi interpretálását.

(Folytatás a 6. oldalon)
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Külön színfoltja volt az estnek az ütô tanszak frap-
páns és vicces elôadása, melyben Iván Gábor tanár úr sa-
ját szerzeményét adták elô, a közönség zajos tetszését ki-
váltva.

A közönség soraiban ott ültek iskolánk lengyel vendé-
gei is, akik lelkesen tapsoltak a helyi közönséggel együtt,
bizonyítva, hogy egy igazán jól sikerült és kellemes hangu-
latú koncerten vehettek részt.

Köszönet minden kis és nagy növendéknek, hogy
szorgalmas munkájukkal bebizonyították, hogy zenélni jó,
és hogy "zene nélkül élni lehet, de nem érdemes!"

Tankerületi szintû sakkverseny
Idén 2. alkalommal került megrendezésre ez a ver-

seny iskolánkban, ahol a tankerület 5 iskolájának 47 tanu-
lója vett részt. 

A 3. kategória csoportjában (5-8. évfolyam) születtek
részükrôl szép eredmények:

I. Káli Norbert 6. osztály (Pilisborosjenô)
II. Mocsári Benedek 7. osztály (Pilisborosjenô)

III. Pesti Patrik 6. osztály (Üröm)
Nyári táboraink az iskola honlapján, ezek közül egyet

emelnék ki, amely jelentôs pályázati támogatással valósul
meg. 

Kôszegi tábor 2015. június 22–június 28. A tábori költ-
ségekhez az Emberi Erôforrások Minisztériumától nyer-
tünk egy pályázaton 350.000 forintot, valamint a pilisboros-
jenôi Német Önkormányzat 200.000 forinttal támogatja a
tábort. Ennek köszönhetôen a programokban gazdag tá-
bort 60.000 Ft helyett 30.000 forint/fô összegbôl valósulhat
meg. Köszönjük a Német Önkormányzat támogatását!

Táborozunk idén Balatonszárszón, Gyûrûfûn, Sziget-
halmon, de az iskola területén is. További részletek: isko-
la.pilisborosjeno.hu/táborok.

Izgalmasan telt a gyermeknap a Me-
sevölgy Óvodában. Kezdetnek meg-
nézhettük az elballagott nagycsopor-
tosaink mûsorát, ami a kisebbeknek
újdonság volt még.

Ezután kezdetét vette a mulatság.
Minden csoport más helyszínrôl in-
dult, mi a Mókus csoporttal a trambu-
lint vettük birtokunkba elsôként. Itt
mindenki próbára tehette izmait.

Lábakat a levegôbe!

A végén mindenkinek igazán jólesett a finom
csokoládéfagyi, amit nagyon vártak és élvezet-

tel majszoltak a gyerkôcök.

Schárer Katalin

GGyyeerrmmeekknnaapp  aa  MMeesseevvööllggyy  ÓÓvvooddáábbaann

A motorpályát aszfaltkrétával varázsoltuk tar-
kává, csodás rajzokat kanyarítottak az ügyes

kis kezecskék.

A tornapályán egyensúlyozhattak, lépegethet-
tek, bújhattak és mászhattak kicsik és nagyok,

Az elôzô nap színesre festett dobozokból épí-
tett dobozvárosban ment a bújócska.

(Folytatás a 5. oldalról)
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Május 9-én, szombaton, egy szép
napsütéses tavaszi napon tartottuk
meg az óvoda III. Mesevölgy napját. 

Már hagyománynak mondható,
hogy ez alkalomból a szülôk segítsé-
gével és bevonásával családi napot,
kerti partit tartunk jelenlegi és leen-
dô óvodásainknak és családtagjaik-
nak. 

Jöttek is szépszámmal rokonok,
nagyszülôk, unokatestvérek, ismerô-
sök, barátok és még volt óvodásaink
is. 

A programot a Mosolybirodalom
Alapítvány is gazdagította: hoztak két
légvárat, arcfestôket, népi játékokat,
fotóst.

Az óvónôk a szülôk segítségével
kézmûves foglalkozásokat tartottak:
lehetett forgót, gyöngybôl karkötôt,
nyakláncot készíteni, magokból képet
kirakni, só-liszt gyurmázni, pörgety-
tyût készíteni, festeni. 

A napot tombola is színesítette,

mely sok izgalomra és örömre adott
okot gyermekeinknek. Sok-sok nye-
remény talált gazdára.

Hogy a büfében vásárolható sok
finomság után lemozogjuk a kalóriá-
kat, Tamási Marcsi tartott zenés csa-
ládi tornát. 

Segítségünkre volt még a körzeti
megbízott Gyetkó Tibor rendôrau-
tóval, amelyet kipróbálhattak a gye-
rekek, s eljöttek a helyi önkéntes
tûzoltók is, hogy óvodásaink átélhes-
sék, milyen izgalmas is tûzoltó autó-
ban utazni és persze szirénázni. 

Bízunk benne, hogy vendégeink
számára sikerült színes programot,
jó szórakozást, szép délelôttöt bizto-
sítanunk az óvodai alapítvány javára
rendezett napon, melynek bevételé-
bôl az új hinta alá gumitéglát szeret-
nénk vásárolni.

Pilisborosjenô, 2015. június 4.
Szepesi Anette

óvodapedagógus

MMEESSEEVVÖÖLLGGYY  NNAAPP  22001155..

Házasságkötéskor az egyik leg-
fontosabb dolog a helyszín megvá-
lasztása.

Engedjék meg, hogy figyelmükbe
ajánljam a községünkben tartható
házasságkötési lehetôségeirôl. A Pol-
gármesteri Hivatalban 40, illetve 100
fôig tudunk termet biztosítani, illetve
külsô helyszínen történô házasságkö-
tésre szintén van lehetôség.  Elsôsor-
ban a Fô u. 49. sz. alatt található Táj-
házat ajánlom, mely hangulatában
egyedi, kellemes helyszín egy ilyen
jelentôs  esemény megrendezésére.
Szép idôben kerthelyiségben is tart-
ható az esküvô, hiszen a színpad re-
mek lehetôséget nyújt az esketésre,
vagy az  azt követô fogadásra.

Amennyiben kedvelik a szabadté-
ri, romantikus házasságkötést, min-
denképpen figyelmükbe ajánlom a
Teve-sziklánál lévô Kisrétet, vala-
mint az Egri várat. A Teve-sziklánál
a fantasztikus panoráma és a termé-
szet közelsége egy igazi meghitt,
nyugodt légkört biztosít életünk
egyik legfontosabb eseményéhez.

Ha a körülmények megfelelôek,
úgy saját otthonukban vagy kertjük-
ben is sor kerülhet a szertartás meg-
rendezésére.  A külsô helyszínen-,

illetve a hivatali munkaidôn kívüli
tartandó házasságkötésnek díja van,
melyet Önkormányzatunk 23/2014.
(XII. 18.). sz. rendelete tartalmaz-
za.

Amennyiben további információ-
ra van szükségük, állok rendelkezé-
sükre.

Ballagás
2015. május 29-én ballagtak el a Mese-

völgy Óvodából a gyerekek. A négy csoport-
ból összesen 28 óvodás búcsúzott el. 

A ballagási mûsorra nagyon sokat készül-
tek a gyerekek, melyre M. Kutvölgyi Eszter
óvodavezetô, és Schmith Laura, a Mókus
csoport óvodapedagógusa tanította meg a
ôket. Külön örömöt jelentett a lányoknak,
hogy egységes sváb nemzetiségi ruhában
táncolhattak. A fiúk is sváb öltözetben lép-
tek föl. A sok munkának és szorgalomnak a
gyümölcse a sikeres elôadás volt, melyet a
gyerekek és a szüleik is élvezettel, elégedett-
séggel nyugtáztak. 

A Mûvelôdési Házból, ahol a mûsor volt,
a gyerekek családjaikkal és óvodapedagógu-
saikkal a saját csoportszobájukba ballagtak
át. A kis búcsúztatottak német hagyomá-
nyok szerint tütétkaptak ajándékba a cso-
porttól és az óvodától, mely sok emléket, fi-
nomságokat és iskolai kellékeket is tartal-
mazott. Majd elbúcsúztak egymástól, a cso-
porttól, az éveken át róluk gondoskodó fel-
nôttektôl is. 

Kötetlen beszélgetés, némi sütemény, po-
gácsa mellett tudták a családok, dolgozók le-
vezetni ezt az izgalmas és nagyon fontos na-
pot- a BALLAGÁS napját. 

Petkovicné Wágner Anikó

Pomázi orvosi ügyelet
Telefon: 06 26/326-211

Cím: Pomáz, Kossuth Lajos utca 21. 

Az ügyeleti szolgálat hétköznapokon 17.00 órától indul és másnap 07.00 óráig tart. A hét-
végi ügyelet pénteken 17.00 órától hétfô reggel 07.00 óráig, ünnepnapokon értelemszerûen a
megelôzô utolsó hétköznap 17.00 órájától az ünnepnap másnapjának  07.00 órájáig tart.

A pomázi orvosi rendelô Pomáz fôútján, a polgármesteri hivatal mellett található, címe: Kos-
suth Lajos utca 21. Telefonszáma: 06 26 326-211. Ha ajtaját zárva találják, kérjük csengessenek.

Dr. Telegdi András elérhetô nappal, rendelési idôben a 06 26 526-228-as telefonszámon. 

Összefoglalva a szükséges tudnivalókat:

Ügyeleti szolgálat:
Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt.

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

Hívószám: +36 30-99-29-257

Nagy Kevély Gyógyszertár
2097 Pilisborosjenô, Mester u. 10.
Telefon: 06-26-336-314
Nyitva tartás:
Hétfô-Péntek: 08-17 óráig 

(13-14 óráig ebédidô miatt zárva)
Szombat:       08-12 óráig

Ügyeletes gyógyszertár
Óbuda Patika
Budapest, III. Vörösvári út 84.
Tel: 06-1-3686-430

További információ, idôpont-
egyeztetés:

Pilisborosjenôi Polgármesteri Hi-
vatal

Bajáczky Dóra anyakönyvvezetô
2097 Pilisborosjenô, Fô u. 16.

06-26-336-028/111., 06-30-950-7782
anyakonyv@pilisborosjeno.hu

Kedves házasodni szándékozó Fiatalok!Kedves házasodni szándékozó Fiatalok!
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Reichel József Mûvelôdési Ház és Könyvtár
3097 Pilisborosjenô, Fô út 16.
Telefon: 06-26-336-028/130, Mobil: 06-30-596-7573
Honlap: muvhaz.pilisborosjeno,hu     E-mail: pbjmuvhaz@gmail.com

Öröm hír: Könyvtárunk ebben az évben sikeresen pályá-
zott könyvbeszerzésre három különbözô pályázaton már
358 ezer forintot nyert. 

Az ôsz folyamán beérkeznek az új könyvek s minden be-
iratkozott olvasót és leendô könyvtártagot várunk szeretet-
tel a községi könyvtárunkba.

Minden délután 14–18-ig, szerdán már 9 órától várjuk a
kedves olvasót.

Az internetes e-Magyarországi pont is délutánonként mû-
ködik.

Ôsztôl folytatódik a számítógép használati oktatásunk is!
Kérem, figyeljék a nagyplakátokat és a honlapunkat:

www.muvhaz.pilisborosjeno.hu

A mûvelôdési ház nyári táborai:
Június 16-26-ig Környezetvédelmi-kiránduló tábor

Június 29-július 3-ig Kézmûves tábor
Július 6-10-ig Színjátszó tábor

Augusztus 24-28-ig Környezetvédelmi-kiránduló tábor

Ünnepeljünk együtt!
MEGHÍVÓ

Augusztus 20-ai ünnepségre
2015. aug. 19-én 17 órakor

ÁLLAPALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPÉRE,
VALAMINT A PILISBOROSJENÔI EMLÉKÉREM ÁTADÁ-

SÁRA SZERETETTEL VÁRJUK ÖNT ÉS CSALÁDJÁT!
A Reichel József Mûvelôdési Ház és Könyvtár nagytermébe

VÁRJÁTÉK
Szeptember 4-5 én a VIII. Pilisborosjenôi Várjáték lesz az

egri vár makettnél.
Számtalan program várja a kilátogatókat! 

VIII. Pilisborosjenôi Várjáték elôestéje 2015. szeptember 4.
péntek 20 ÓRA:

TÖRÖK ÁDÁM és a MINI koncertje
Támogatói karszalag: 1000 Ft/fô

Szeptember 5-én színpadi mûsorok:
11 óra ALMA zenekar koncertje
12.30 HARCMûVÉSZETI bemutató
13 óra VAGA BANDA gólyalábas elôadás
14 órától "Járd ki lábam, járd ki most" – VIII. nemzeti

ségi néptáncfesztivál
15 óra SZÉLL TÁNCEGYÜTTES mûsora
16 óra TÉKA zenekar koncertje
17.30 KELEMENKABÁTBAN KONCERT
20 óra ALAPZAJ koncert

TÁMOGATÓI KARSZALAG: 600 Ft/gyermek, diák, nyugdí-
jas, 1200 Ft/felnôtt; 3000 Ft/családi

Környezetvédelmi tábor
Augusztus 24–28-ig

Várunk mindenkit, aki szeret sokat mozogni, szeretné
megismerni az erdôk élôvilágát, vagy csak egyszerûen szeret-
ne egy játékkal teli hetet a szabadban tölteni!

Részvételi feltételek: 
6–14 éves kor, megfelelô kondíció
Étkezés: otthonról hozott hideg élelem
A tábor díja: 6.000 Ft/ fô/ hét; 
(1200 Ft/nap/fô, ha nem tudsz mindennap jönni!)

Részletes program:
Kirándulás az Ezüst-hegyhez. Ismerkedés különleges ásvá-
nyokkal. Ásványokkal ismerkedés. Kirándulás a Nagy Ke-
vély- hegyhez. Sziklamászás. Mackó barlang.
Kirándulás Csobánkára. Ismerkedés a környezetvédelem
kérdéseivel. Macska barlang. Vadászház.
Kirándulás a Háziréti-tóhoz. Ismerkedés a környezô állat-
világgal. Egri-vár. Teve szikla.
Állati kvíz és állatos játékok. Kirándulás Köves bérci erdô-
be.
Ismerkedés a növényvilággal. Számháború.

ÔSZTÔL INDUL A KAMRAPOLC 
PROGRAM

Magyarországon hagyománya van a termelôk és a vásár-
lók közötti közvetlen kapcsolaton alapuló helyi piaci értéke-
sítésnek, ahogyan a gazdaudvarból történô forgalomba ho-
zásnak is.

MIÉRT JÖTT LÉTRE A KAMRAPOLC PROGRAM? 

Régen a kamrák polcain a háztartás legfinomabb ínyenc-
ségeit tárolták jól elzárva a háznép elôl, hiszen csak ünnepek-
kor vagy különleges alkalmakkor kerülhettek elô a legfino-
mabb falatok. A gazdasszony biztos helyen, a kötényében tá-
rolta a kincsestárral felérô kamra kulcsát. A Magyar Turizmus
Zrt. KAMRAPOLC programjának célja, hogy ezeket a hami-
sítatlan magyar agrártermékeket, amelyekre méltán lehetünk
büszkék, ne csak a modern kamrák mélyén ôrizzük, hanem
megismertessük a külföldi és a belföldi turistákkal egyaránt.

KAMRAPOLC PROGRAM PILISBOROSJENÔN

Ôsztôl Pilisborosjenôn is szeretnénk elindítani a Kamra-
polc Programot, ezért várjuk a helyi és környékbeli termelôk
jelentkezését. A létrehozott kiállító terem elsôsorban infor-
máció nyújtás szempontjából jön létre és nem értékesítési
célt fog szolgálni.

Jelentkezési lehetôség: a Reichel József Mûvelôdési Ház
és Könyvtárban, 2097 Pilisborosjenô Fô út 16., Tel. 06-26-
336-028/130, Email: pbjmuvhaz@gmail.com

Intézményünk július 20–augusztus 18-áig nyári karbantartás miatt zárva tart!

A Reichel József Mûvelôdési Ház és Könyvtár kulturális hírei:
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Víz-, gáz-, központi 
fûtésszerelés, javítás, 
mûszaki felülvizsgálat,
energia felhasználási 

tanácsadás.
30 éves szakmai gyakorlat.

Tel.: 06 20 423 5812

ÁÁllllaattoorrvvoossii  rreennddeellôô  ÁÁllllaattoorrvvoossii  rreennddeellôô  
ddrr..  HHaattvvaannyy  GGáábboorr (70/60 56166)

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.
MMeeggvváállttoozzootttt  nnyyiittvvaa  ttaarrttááss::

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

INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS
www.kockakutya.hu, 

FACEBOOK: 
Kockakutya Állatorvosi Rendelô

ÓbudánTúl Ingatlaniroda
Pilisborosjenôi ingatlanok irodája

www.pilisborosjenoi.hu 
Szalai Péter

építészmérnök, ingatlanközvetítô
ügyvezetô, irodavezetô

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

AAsszzttaalloossmmuunnkkáákk,,  
aajjttóó--,,  aabbllaakk--,,  bbúúttoorrkkéésszzííttééss,,  

jjaavvííttááss,,  rreessttaauurráállááss
06 30/274-6730

www.fanyuvo.5mp.eu

*Lakberendezési tanácsadás,
bútortervezés, virágdekoráció

06 30/315-7999 
ww.kisnora.hu

FF ÖÖ LL DD MM ÉÉ RR ÉÉ SS
• épületfeltüntetés, -bontás
• telekalakítás, -osztás, -egyesítés
• felmérések, kitûzések
• társasház szintenkénti alaprajzok

AAcczzééll  FFeerreenncc (Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

RReenneesszzáánnsszz  ttáábboorr  aa  

CCssaallááddsseeggííttôô  SSzzoollggáállaattnnááll
Pilisborosjenô, 2015. aug. 24–28-ig

Napi háromszori étkezés,  mindennap 7-17 óráig.

15.000,- Ft. 

Jelentkezni: Ludasi Évánál 06-70-947-9884

Programból: reneszánsz kultúra, kôfaragás, vásári

kavalkád, lakoma, és nagy–nagy meglepetés!!

A tábort csak megfelelô létszám esetén tudjuk elin-

dítani.

Állatorvosi és homeopátiás rendelô
Hatósági feladatokra jogosult állatorvos

Címünk: Solymár, Terstyánszky u. 23. 
Pilisvörösvár u. 17. (saroképület)

Dr. Molnár Attila
Tel:  06-30-984-6692  

06-26-360-919 (rendelési idôben)
Ifj. Dr. Molnár Attila
Tel: 06-30-964-2160

Védôoltások, ultrahang, laborvizsgálatok, sebészeti
mûtétek, veszélyes állatok gyógyszerbelövése, 

kutyakozmetika
Rendelési idô: hétfô, péntek: 17-19

kedd, csütörtök: 14-19, szombat: 9-12
Egyéb idôpontokban ügyelet: 06-30-964-2160

PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

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

Naponta friss pékáru! 
Pilisborosjenô, Fô út 35.
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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-klima-

tizálás, propán-bután gázellátás, 
vízellátás, csatornázás, külsô 

csatornabekötések tervezése és
kivitelezésének megszervezése, 

hatósági eljárások és engedélyek 
beszerzése és ügyintézése. 

Anyagkivonatok és költségvetések készítése.

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelô mester

Telefon: 06-30-222-3583

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó: 
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia és nyomdai munkák: Római Bt.
Megjelenik: kéthavonta, 1300 példányban. Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.

ArCo-ArCo-Mag Mag 
KftKft ..

Pilisborosjenô, 
Ilona u. 7.

Tel.: 06-70-670- 0075

Várjuk kedves vásárlóinkat!
Termény, állateledel, mirelit, díszhal-

eledel, kulcsmásolás, termelôi bor,
Linde mûszaki gázok (CO2, Ar, O2, Ac)

Új nyítvatartás: Hétfô: 14–18
Kedd: 8-12 14-18
Szerda: 14–18
Csütörtök: 8-12 14-18
Péntek: 14–18
Szombat: 8-13

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

ÉÉPPÍÍTTÔÔAANNYYAAGG  KKEERREESSKKEEDDÉÉSS
PPiilliissbboorroossjjeennôô,,  

FFôô  úútt  001133//3311  HHrrsszz

SSóóddeerr,,  hhoommookk,,  cceemmeenntt,,  mméésszz,,
zzssaalluukkôô,,  HHôôsszziigg..  rreennddsszzeerreekk,,
kkoonnttéénneerr--rreennddeellééss,,  GGééppii  fföölldd--

mmuunnkkaa,,  hhuullllaaddéékkááttvvéétteell,,  
TTeerrmmôôfföölldd  kkiisszzáállllííttáássssaall

T R U N K
EElléérrhheettôôssééggeekk::

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

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

FELNÔTT ÉS GYERMEK
FÜL-ORR-GÉGÉSZETI 

MAGÁNRENDELÉS
Pilisborosjenôn, az Egészségházban.

Hétfô, szerda 8-10-ig, 
kedd-csüt:16-18-ig.

Tel. bejelentkezés: 06 20 322 67 76
dr. Csányi Márta


