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Képviselô-testületünk  2014.  de-
cember  18.  napján  tartotta  a  2014.
évet  záró  utolsó  Képviselô-testületi
ülését. 
• Ezen ülésen elfogadta az elôzô tes-

tületi  ülésen  hozott  határozatok
végrehajtását. 

• 2,5 millió forint önrész erejéig elô-
zetes  kötelezettséget  vállalt  a  Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat ál-
tal  benyújtandó,  az  "Essen  auf
Raderd" pályázaton személyi szállí-
tói kisbusz iránti igény elôterjeszté-
sének támogatásához. 

•  Képviselô-testületünk  elfogadta  a
2015. évi Belsô ellenôrzési tervet, a
2015.  évi  Képviselô-testületi  mun-
katervet, meghatározta a köztisztvi-
selôk 2015. évi teljesítménykövetel-
ményének  alapját  képezô  kiemelt
célokat,  valamint  rendeletet  alko-
tott  a  2015.  évi  munkaszüneti  na-
pok  körüli  munkarendrôl  és  az
igazgatási szünetrôl. 

• Az egyházi tulajdonban álló Iskola
u.  2.  sz.  alatti  bérlemény  hasznosí-
tására  vonatkozóan  döntött  a  to-
vábbi  bérleti  szándékról,  illetve  a
Családsegítô  és  Gyermekjóléti
Szolgálat  által  nem  használt  helyi-
ség civil szervezetek számára törté-
nô rendelkezésre bocsátásáról, me-
lyet  a  Reichel  József  Mûvelôdési
Ház és Könyvtár vezetôje fog koor-
dinálni. 

•  Önkormányzatunk  hozzájárult  a
Duna-Vértes Köze Regionális Hul-
ladékgazdálkodási  társulás  tagja-
ként. Hogy Felcsút önkormányzata
csatlakozhasson a Társuláshoz. 

• A Képviselô-testület elbírálta a bel-
sô ellenôri pályázatokat, mely alap-
ján a 2015-2017. közötti idôszakra a
Prím-Audit 2005 Kft.-t bízta meg a
belsô ellenôri feladatok ellátásával. 

•  A  Képviselô-testület  a  Mûvelôdési
Ház és Könyvtár intézményvezetô-

jének kinevezésérôl szóló határoza-
tát  a  vezetôi  pótlék  tekintetében
módosította. 

•  Önkormányzatunk  módosította  az
anyakönyvi  díjról  szóló  rendeletet,
melyben  a hivatali idôben és hiva-
tali  helyiségben  kötött  házasságok
továbbra  ingyenesen  köthetôk,  a
díjfizetés kizárólag a hivatali helyi-
ségen kívül és/vagy hivatali idôn kí-
vül  történô,   többletmunkával  járó
házasságkötésekre vonatkozik.

•  A  Képviselô-testület  a  Junior  Zrt.
közétkeztetési szolgáltató 2015. évi
árkalkulációjának  és  az  Óvoda
nyersanyagnormáinak  megfelelôen
módosította az étkezési  térítési  dí-
jakat,  azonban Önkormányzatunk-
nak  továbbra  is  súlyos  többletter-
het  jelent  a  közétkezetés  ellátása,
mivel  a  térítési  díjak  és  az  állami
normatíva  együttesen  sem  fedezik
annak teljes bekerülési költségét.  

•  A  Képviselô-testület  megalkotta  a
temetôkrôl  és  a  temetkezési  tevé-
kenységérôl szóló rendeletét, és te-
kintettel  arra,  hogy a  temetô tulaj-
donosa  és  fenntartója  a  Pilisboros-
jenôi  Szt.  Vid és  a  14 Segítô Szent
Plébánia,  kizárólag  a  szociális  te-
metés szabályozásának valamint az
egyház és az önkormányzat közötti
megállapodásnak  a  törvényi  köve-
telményeit szabályozta.  Ezzel egyi-
dejûleg felkérte a Plébániát és a Va-
rázskô Kft-t mint a temetô fenntar-
tásáért felelôs üzemeltetô  gazdasá-
gi társaságot, hogy a szociális teme-
tés ellátásának temetôi rendjét a te-
metôszabályzatban szabályozza.

Legutóbbi testületi ülését a Képvi-
selô-testület  2015.  január  29-én  tar-
totta. 
• Az eddigi gyakorlatnak megfelelôen

szintén az elôzô ülés határozatainak
végrehajtásáról szóló tájékoztató el-
fogadásával kezdte munkáját. 

• A 2015. évi költségvetési rendelet a
jogszabályi  elôírásoknak  megfelelô-
en  az  országos  költségvetés  elfoga-
dásától számított 45 napon belül be-
terjesztésre  került,  azonban  annak
tárgyalási folyamata illetve egyes ál-
lami  támogatások  szabályozásának
hiánya miatt a Képviselô-testület el-
halasztotta  annak elfogadását  a  kö-
vetkezô rendes testületi ülésére.

•  A  Képviselô-testület  elfogadta  a
Hírmondó címû önkormányzati lap
2014. évi terjesztésérôl és mûködé-
sérôl  szóló  tájékoztatót,  melyet
Windisch  László  fôszerkesztô  úr
szóbeli  beszámolójával  is  kiegészí-
tett. 

•  Az  Általános  Iskola  házirendje,
Szervezeti  és  Mûködési  Szabályza-
ta, valamit pedagógiai programja a
köznevelési  jogszabályok  változása
miatt  módosult,  mely  változások-
nak költségvetési vonzata nem volt,
ezért  a  Képviselô-testület  a  módo-
sításokról  szóló  tájékoztatót  tudo-
másul  vette.  Kiemelném a  változá-
sok közül, hogy az Iskola elnevezé-
se  megváltozott,  új  hivatalos  neve:
Pilisborosjenôi Német Nemzetiségi
Általános  Iskola  és  Alapfokú  Mû-
vészeti  Iskola.  Szegedi  Ferenc  Ró-
bert, a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke is részt vett az ülé-
sen,  és  kezdeményezte,  hogy  a
Klebelsberg  Intézményfenntartó
Központ az Iskola német elnevezé-
sérôl  is  gondoskodjon,  melyet  a
KLIK felé továbbítottunk. 

•  Megalakításra  került  a  települési
értéktár, mely a magyar nemzeti ér-
tékek  és  azokon  belül  a  hun-
garikumok megôrzendô és egyedül-
álló  értékeit,  nemzeti  örökségün-
ket, a magyar kultúra évezredes ér-
tékeit,  a  magyarság  szellemi  és
anyagi  alkotásait,  ember alkotta és

TTiisszztteelltt  PPiilliissbboorroossjjeennôôii  LLaakkoossookk!!

(Folytatás a 2. oldalon)
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természet adta értékeket átfogó
gyûjtemény. A települési értéktár
gondozására a Humán és Vagyon-
nyilatkozat-kezelô Bizottságot ha-
talmazta fel a Képviselô-testület
egy SZMSZ rendelet módosítás
keretében. 

• A Képviselô-testület meghallgatta
a Lazarét-Malomdûlô-Budai Tégla
Fejlesztéskoordinációs Bizottság
(LMB Bizottság) eddigi munkáiról
szóló beszámolót. A bizottság ja-
vaslata alapján a Képviselô-testület
határozatot hozott arról, hogy fel-
peresként a Malomdûlô Kft. alpe-
res ellen szerzôdés semmissége
iránt indított perétôl eláll, és az el-
sô fokon megállapított 6 millió Ft
perköltség megfizetésére a 2015.
évi költségvetésben elôzetes kötele-
zettséget vállal. Felkérte és felhatal-
mazta továbbá a LMB Bizottságot a
Malomdûlô Kft.-vel a tárgyalások
folytatására, és a 2010. évi megálla-
podás feltételeinek aktualizálására.
Kifejezte egyben azon szándékát,
hogy a 2010. évi megállapodást vég-
re kívánja hajtani. Ennek feltételéül
a Sáhó Tibor és társai felperes által
az Önkormányzat és Társa, mint al-

peresek ellen, kártérítés megállapí-
tása és ajándék visszakövetelése
iránti pertôl a felperes elállását,
ennek hiányában a per szünetelte-
tését szabta. Képviselô-testület fel-
kérte továbbá a jegyzôt, hogy a Bu-
dai Tégla Zrt. telek- és építmény-
adó kötelezettségét vizsgálja felül,
és kérte megvizsgálni, hogy,
amennyiben az Önkormányzattal
fennálló szerzôdése semmis lenne,
hogyan lehetne az adókivetést ér-
vényesíteni. A Képviselô-testület a
bizottság munkájáról szóló beszá-
molót elfogadta. 

• Az Iskola u. 2. sz. alatti bérlemény-
re vonatkozó szerzôdést a Képvise-
lô-testület meghosszabbította to-
vábbi 1 évvel, 100.000 Ft havi bérle-
ti díj mellett, annak lehetôségével,
hogy önkormányzati feladatra a
bérlemény továbbadható legyen.

• A Képviselô-testület elhalasztott a
az óvoda nyári zárásáról és beirat-
kozás idôpontjáról szóló döntését,
más intézmény nyári zárás idején
történô kapacitásának felméréséig.

• Az iskolai közétkeztetô társaság
szerzôdését a Képviselô-testület
felülvizsgálta, és annak felmondási
szerzôdési feltételét az Önkor-
mányzat számára kedvezôbbé tette

azzal, hogy a szerzôdés 60 napos
határidôvel év közben is bármikor
felmondható. A Junior Zrt. közét-
keztetô vállalta továbbá, hogy köze-
lebbi, és az iskola tapasztalatai sze-
rint jobb minôségû ételt biztosító
konyhájáról fogja szolgáltatni az is-
kolai ételt. 

• A közforgalom számára legalább
20% telekterületet átadó adózókat
illetô telekadó kedvezményhez a
Képviselô-testület mintaszerzôdést
fogadott el. 

• Az Ecsedi & Ács Ügyvédi Iroda ál-
talános képviseleti és jogi szolgálta-
tási szerzôdésének megbízási díját a
testület felülvizsgálta, és annak vál-
tozatlanul hagyásáról döntött.
Kt. határozataink és rendeleteink a

továbbiakban is korlátozás nélkül
megismerhetôek az önkormányzat
www.pilisborosjeno.hu honlapján a
pontos és gyors tájékozódás érdeké-
ben. Amennyiben hatóságom munká-
jával vagy Önkormányzatunk dönté-
seivel kapcsolatosan kérdésük merül-
ne fel, továbbra is bizalommal fordul-
hatnak hozzám, és a Hivatal dolgozó-
ihoz.

Tisztelettel:
Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea

jegyzô

I S KO L A I  H Í R E K

(Folytatás az 1. oldalról)

5. a osztály:
I. helyezett: Vad Réka

II. helyezett: Papp Viktória
III. helyezett: Nováki Lóránt

5. b osztály:
I. helyezett: Kovács Lilien

II. helyezett: Garay Júlia
III. helyezett: Nagy Zoltán

6. osztály:
I. helyezett: Szászvári Marcell
I. helyezett: Héjja Zsombor

II. helyezett: Káli Norbert
II. helyezett: Lövey Félix

III. helyezett: Krámer Gergô

7. osztály:
I. helyezett: Mocsári Benedek

II. helyezett: Dezsô Marcell
III. helyezett: Tittmann Boldizsár

8. osztály:
I. helyezett: Bukszár Fruzsina

II. helyezett: Horváth Péter
II. helyezett: Kardos Blanka

III. helyezett: Kun Luca

Német vers- és prózamondó
verseny

Iskolánkban 2015. január 20-án
került sor a német nemzetiségi
vers-és prózamondó versenyre. Ör-
vendetes módon idén is több,  mint
ötven tanuló részvételével zajlott a
megmérettetés. Tanulóink szépen
felkészültek a versenyre, a szigorú
zsûri számos arany oklevéllel jutal-
mazta szereplésüket. Ezüst minôsí-
tést is csak azért kaptak sokan,
mert túl halkan mondták a verset.
Arra bíztatunk mindenkit, hogy a
jövôben bátran mutassa meg tudá-
sát.

A területi fordulót február 26-án
rendezik Pilisszentivánon. A to-
vábbjutók: Princz Hanna, Varga
Hajnalka 1. b, Kiss Nóra, Simon-
Demény Luca 2. a, Tamási Réka 2.
b, Princz Ábel, Berki Boglárka 3. a,
Selmeczi Márta 3. b, Héjja Máté 4.
o, Szabó Boglárka 5. a, Kanizsay Ist-
ván 5. b, Aczél András, Gyimesi
Ádám, Krámer Gergô 6. o, Kovács
Gergely 7. o. Továbbjutóinknak gra-
tulálunk, a következô fordulón sok
sikert kívánunk!

Kazinczy-verseny
Idén a 3-4. évfolyamon meghirde-

tett olvasási versenyen az alábbi ered-
mények születtek: Arany minôsítést
kaptak: 

Garay Zsófia 3. b Madarász Fanni
4. o. Buza Kornél 4. o.

A területi versenyre továbbjutott:
Buza Kornél 4. osztályos tanuló

Házi Matematika Verseny
2015.

(felsô tagozat)
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Kedves Falutársaim!

Egy év elteltével néhány mondat-
ban szeretnék beszámolni falunk ér-
deklôdô lakóinak a Pilisborosjenôi
Tûzoltó  Egyesület  elmúlt esztende-
jérôl.

Nyugodtan mondhatjuk, hogy az
elmúlt évek legeseménytelenebb
évét zártuk. Ez részben talán falunk
lakóinak nagyobb odafigyelése ered-
ményezte, mind a lakásban való fû-
tésnél, mind a kerti tüzeléseknél. Va-
lószínûleg a csapadékos idônek kö-
szönhetô, hogy nem lettünk riasztva
erdôtüzekhez, sem Pilisborosjenôn,
sem Ürömben.

A tavalyi év számunkra legfonto-
sabb eseménye volt, hogy az OKF
(Országos Katasztrófa Védelmi Fô-
igazgatóság) év eleji vizsgáján kiér-
demeltük az önálló beavatkozó jogo-
sultságot , amit akkor az országban
velünk együtt öt egyesület ért el, és
ehhez azóta hat ÖTE csatlakozha-
tott. Az oklevelet ünnepélyes kere-
tek között  Bittmann Tibor tûzoltó
dandártábornok adta át.  Ez az elis-
merés azt jelenti, hogy hivatásos tûz-
oltóság nélkül is beavatkozhatunk,
be kell avatkoznunk, akár tûz, akár
mûszaki mentésrôl van szó.

Nekünk ezért éves szinten 3000
óra készenlétet kell vállalni, riasztás-
ra azonnal indulni kell. Cserébe az
OKF a költségvetésünkhöz (rezsink-
hez, felszereléseink karbantartásá-
hoz, eszközök cseréjéhez) anyagilag
hozzájárul.

Tavalyi évben is részt vettük az
OKF pályázatán, ahol a felszerelé-
sekre maximális támogatást nyertük
el.

A tûzoltási, és mûszaki feladatain-
kon kívül, részt veszünk a község
rendezvényein  (várjáték, szüreti fel-
vonulás, karácsonyfa állítás).

Az elmúlt év végefelé az állomás-
helyünkre is fordítottunk idôt, pénzt.
Szigeteltük a tartózkodó helység kül-
sô falait, ezzel csökkentve a fûtési
költségünket. Rendkívüli OKF pá-
lyázaton nyertünk pénzt  a régi épü-
let rész tetôanyagának cseréjére, ezt
tavasszal megvettük, most eljutot-
tunk oda, hogy fel is tudtuk tetetni.
Nagy örömünkre szolgál, hogy meg
tudtuk csináltatni a tartózkodó hely-
ség ajzat betonjának  járólappal való
burkolását, mely ezáltal esztétikailag
sokat változott. Erre már évek óta
vágytunk.  Ezt így könnyebb tisztán
tartani, miután önálló beavatkozó

egység lettünk, többet tartózkodunk
ott, sôt megsûrûsödött az ellenôrzés
is.

Egy kormányrendelet kötelezôvé
tette számunkra, hogy közhasznú
egyesületté alakuljunk,  hogy jogo-
sultak legyünk állami támogatásra,
és két év múlva  a személyi jövede-
lem adó egy százalékára. Ezúton kö-
szönjük dr. Kucsera László ügyvéd
úrnak, hogy ezt a munkát díjmente-
sen elvégezte részünkre.

December 31-én megtisztelt ben-
nünket Bérczi László dandártábor-
nok úr,  az OKF tûzoltási fôfelügye-
lôje, szertárunkban egy pohár alko-

holmentes pezsgôvel kívánva ese-
ménymentes napokat és boldog új
évet. 

Úgy gondolom, hogy ez a látogatás
is munkánk elismerését fejezi ki.

Köszönöm az egyesület minden
tagjának 2014-es évi munkáját.

Ez  úton  kívánunk  Pilisborosjenô
és Üröm lakosságának sikeres 2015.
évet, és reméljük nem  káresemény
kapcsán, hanem csak barátilag talál-
koznak a tûzoltókkal.

Heves László
Pilisborosjenô Weindorf Önkéntes

Tûzoltó Egyesület
elnöke

NÉHÁNY SZÓ A TÛZOLTÓSÁG ELMÚLT ÉVÉRÔL

T O B O R Z Ó!
Mottó: ,,ÖNZETLENSÉG,. TÁRSASJÁTÉK, MELYBEN ÉN ODAADOM A

MAGAMÉT MÁSNAK – ADD TOVÁBB KIÁLTÁSSAL – AZTÁN
VÁROK EGY ÉLETEN ÁT, HOGY MIKOR KERÜL VISSZA HOZ-
ZÁM, AMI EREDETILEG IS AZ ENYÉM VOLT.”

(Karinthy Frigyes)

Reméljük, hamarosan a tagjaink között üdvözölhetünk!

Ha szeretnéd megtapasztalni mi az önkéntesség, az önzetlenség, a má-
sokon való önzetlen segítség, akkor állj közénk!

Gyere el a bázisunkra, ismerd meg csapatunkat, mûködésünket és ha
igazán szereted Pilisborosjenôt, akkor állj közénk!

Ha képes vagy úgy irányítani az életed, hogy tudásod, szabadidôd alap-
ján, másokon segíts, akkor állj közénk!

Állj közénk: 
• ifjúsági tûzoltónak 10-18 év
• vonuló tûzoltónak 18-40 év
• pártoló tagnak életkortól független

Amennyiben az aktív szerepvállalást választod, rátermettséged alapján
jó sok gyakorlás után és egy 40 órás tûzoltó alaptanfolyam elvégzése után
bekerülhetsz a vonulók csapatába.

Keresd a kapcsolatot a WEINDORFI lánglovagokkal, vagy írj nekünk e-
mailt. (kiraly.tibor@freemail.hu).

,,Vicc: 
– Apu, ég a karácsonyfa!
– Nem kisfiam, nem ég, hanem világit.
– Apu,világít a függöny!”

LÁTOD EZUTÁN JÖVÜNK MI!!!!!!!!

GONDOLD MEG!       DÖNTS!       ÁLLJ KÖZÉNK!  

Remélem, hamarosan találkozunk! 
Király Tibor

A Pilisborosjenôi Önkéntes Tûzoltószervezet titkára  
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GGoonnddoollaattookk  aazz  ÚÚjjéévv

kköösszzöönnttéésshheezz

Január  3-án  újévköszöntô  koncert
és ezzel egybekötött ebéd volt a Mû-
velôdési Házban.

Az  esemény  lebonyolítása,  szerve-
zése  a  Jövô Jenô alapítvány  nevéhez
fûzôdik.  A  kuratóriumi  tagok  lelkes
munkája, az asztalok szép megteríté-
se  a  "szerencsehozó"  kis  malacfejjel,
Paksi Imre (ebéd) felajánlása, a kóru-
sok  szerepelése,  mind-mind hozzájá-
rultak a kitûnô hangulathoz.

A  rendezvény  elsô  mozzanataként
Paksi Imre (mint alapító tag) néhány
mondattal  bemutatta  az  alapítvány
munkáját,  létrejöttének  fontosságát,
majd Becker Norbert kuratóriumi el-
nök  beszélt  arról,  milyen  módokon
segítenek  (segítettek)  a  nehezebb
sorsú  családokon.  Karácsonykor
(2014)  élelmiszer  csomagot  ajándé-
koztak, nyáron a gyerekeket nyaralni
vitték, s a nyaralás költségét az alapít-
vány fizette.

Ezt követôen a Magyar Népdalkör
két fantasztikus zenemûvet adott elô:
Wolf-Fülöp Ave Mariáját még a kará-
csonyi  ünnepekhez  kötôdôen,  majd
az Álomkeringô c. filmbôl egy részlet
hangzott  el.  A  szólót  Horváth  János
énekelte nagy átéléssel. Gratulálunk!
Nagyon szép volt!

Ezután  a  meghívott  Profun  kórus
következett.  Az elôadott kórus dara-
bokat hosszú lenne felsorolni, de volt
köztük  játékos  francia,  olasz  és  spa-
nyol dal is. Köszönjük közremûködé-
süket!  A  karvezetô  azt  mondta:
örömmel jöttek.

Következett  a  finoman  elkészített
ebéd  (toros  káposzta)  és  hangulatos
beszélgetés, éneklés. Beszélgetés köz-
ben  az  is  kiderült,  mennyire  fontos,
hogy  ilyen,  vagy  ehhez  hasonló  ren-
dezvényeken  a  falu  lakói  találkozza-
nak egymással. Örültem, hogy ott vol-
tam,  de  az  én  örömömbe  egy  kis
üröm is vegyült: talán többen is meg-
jelenhettek  volna  a  képviselôtestület
tagjai közül a rendezvényen.

Boldog  Új  Évet  kívánok  minden
képviselônek, polgármesterünknek és
Pilisborosjenô Lakóinak!

Kovácsné

A beküldött írások esetében számolni
kell azzal, hogy azok  szerkesztésre,

rövidítésre, az esetleges nyelvtani hibák
kijavításra kerülnek. Politikai kinyi-
latkozásoknak a lap nem ad teret.
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Am 11. Januar 2015 wurde im Kongresszentrum Budapest das
19. Mal der Tag der Ungarndeutschen Selbstverwaltungen am
Jahrestag der Gründung der 1994 das erste Mal gewählten ungar-
ndeutschen Nationalitätenselbstverwaltungen begangen. Festred-
ner und Schirmherr der Veranstaltung war János Áder Staats-präsi-
dent von Ungarn.

Im Rahmen der Gala wurde die höchste Auszeichnung der
Ungarndeutschen, die ,,Ehrennadel in Gold für das
Ungarndeutschtum” an drei Persönlichkeiten überreicht.

Die Auszeichnungen erhielten dieses Jahr:
– Dr. Elisabeth Knáb – studierte Germanistik und Geschichte

in der DDR, 1994–2011: Hauptdirektorin des Ungarndeutschen
Bildungszentrums in Baje, unter ihrer Leitung wurde das UBZ
zum international anerkannten Modell für die europäische
Bildungsintegration, wo sowohl das ungarische als auch das
deutsche Abitur abgelegt werden kann, Gründung der
Filialschulen in Kecskemét und Gyôr, organisierte zahlreiche
Fort- und Weiterbildungen für LehrerInnen, verfasste mehrerer
Lehrbücher für den Hochschulbereich, 1999–2014: stellvertre-
tende Vorsitzende der LdU.

– Prof. Dr. Gerhard Seewann – studierte Geschichte und
Philosophie in Graz, 1969–1972 wissenschaftlicher Mitarbeiter
im Archiv der deutschen Jugendbewegung auf Burg Ludwigstein
in Witzenhausen, 1974–1979 wissenschaftlicher Mitarbeiter im
Sonderforschungsbereich Südosteuropa der Ludwig-Maximilian-
Universität in München, 1980–2007 Bibliotheksleiter und wis-
senschaftliche Mitarbeiter des Südost-Institut in München, 2001-
2005 Leiter der Forschungsgruppe beim Forschungsverbund
Ost- und Südosteuropa des Landes Bayern, ab 2007
Lehrstuhlleiter am Stiftungslehrstuhl für deutsche Geschichte und
Kultur im südöstlichen Mitteleuropa, erforscht seit Jahrzehnten
die Geschichte der Deutschen in Ungarn sowie das multiethnis-
che Zusammenleben in Ungarn, veröffentlichte mehrere Studien
und Bücher zu diesen Themen und 2012 eine zweibändige
Monographie über die Geschichte der Deutschen in Ungarn, die
zurzeit zu einer Schulbuch für Nationalitätenschulen überarbeit-
et wird.

– Marta Stangl – 1976-80: Studium an der Pädagogischen
Hochschule in Fünfkirchen (Deutsch-Biologie), 1982–83: Journal-
istenschule der Ungarischen Journalistenverbandes (MÚOSZ), ab
1975 freie Mitarbeiterin des Regionalstudios des Ungarischen
Rundfunks, 1980–2011: Moderatorin und Redakteurin des ungar-
ndeutschen Magazins ,,Unser Bildschirm” des Ungarischen
Fernsehens, ab 2000 verantwortliche Redakteurin der Sendung
,,Együtt”, redigierte zahlreiche interethnische und interkulturelle
Sendungen, machte viele Reportagen, Portraits, Aufzeichnungen
über Bräuche und Persönlichkeiten usw., erhielt zahlreiche
Auszeichnungen, z. B. Kamera Hungaria, Ritterkreuz der
Republik Ungarn, Ungarndeutscher Medienpreis.

In diesem Jahr wurde zum zwölften Mal der Valeria-Koch-
Preis an ungarndeutsche Mittelschüler für ihre außergewöhn-
lichen schulischen Leistungen und ihre Tätigkeit im Natio-nal-
itätenbereich überreicht. Die Auszeichnung erhielten Viktória
Göbl (Ungarndeutsches Bildungszentrum, Baje), Jessica Marlók
(Friedrich Schiller Gymnasium, Werischwar) und Corinna
Schneider (Valeria Koch Schulzentrum, Fünfkirchen).

Das Galaprogramm gestalteten: die Schaumarer Musikanten,
der Chor der Szônyi István Grund- und Kunstschule (Zebegény),
die Willander Kindertanzgruppe, das Jugendhar-monikaorch-
ester, die Wemender Jugendblaskapelle, der Schaumarer
Frauenchor, die Leôwey Tanzgruppe sowie die Familien-
musikkapelle Bauernhuber (Herend), das Gesangsduo Anna
Kovács – Blanka Berta mit Josef Emmert, die Künstler der
Deutschen Bühne Ungarn (Seksard) und die Schüler/innen Balázs
Leitner (Pußtawam), Hanna Pesti (Bohl), Corinna Fülöp (Tarian),
Szilvia Mirk (Werischwar) und Norbert Sax .

2015. január 11-én a Budapest Kongresszusi Központban im-
már tizenkilencedik alkalommal került sor a Magyarországi Né-
met Önkormányzatok Napjára, melyet minden évben január má-
sodik hétvégéjén, az elsô ízben 1994 decemberében választott ki-
sebbségi önkormányzatok megalakulásának évfordulóján ünnepe-
lünk. A rendezvény védnöke Áder János Magyarország köztársasá-
gi elnöke volt.

A gálamûsor keretében adtuk át a magyarországi németség
legmagasabb kitüntetését három a német nemzetiségért ki-
emelkedôen sokat tett személyiségnek.

Az idei év kitüntetettjei:
– Dr. Knáb Erzsébet – germanisztikát és történelmet hall-

gatott az NDK-ban, 1994–2011: a bajai Magyarországi Néme-
tek Általános Mûvelôdési Központjának igazgatója, vezetése
alatt az MNÁMK az európai oktatásintegráció nemzetközileg
elismert modellévé vált, ahol mind a magyar mind a német
érettségi megszerezhetô, a kecskeméti és a gyôri tagintézmé-
nyek alapítója, számtalan továbbképzést szervezett tanárok-
nak, felsôoktatási tankönyveket írt, 1999–2014: az MNOÖ al-
elnöke.

– Prof. Dr. Gerhard Seewann – történelmet és filozófiát
hallgatott Grazban, 1969–1972 tudományos segédmunkatárs a
Német Ifjúsági Mozgalom Archívumában (Burg Ludwigstein,
Witzenhaus), 1974–1979 tudományos munkatárs a müncheni
Ludwig-Maximilian-Universität Délkelet-Európával foglalkozó
kutatói csoportjában, 1980–2007 könyvtárvezetô és tudomá-
nyos munkatárs a müncheni Délkelet-Intézetben, 2001-2005 a
Bajor tartományi Kelet- és Délkelet-Európával foglalkozó Ku-
tatószövetség kutatási csoportvezetôje, 2007-tôl tanszékveze-
tô a Dél-kelet-közép-európai német történelem és kultúra
tanszéken, évtizedek óta kutatja a magyarországi németek tör-
ténelmét valamint nemzetiségek együttélését Magyarorszá-
gon, e témában számos tanulmány és kötet szerzôje, 2012-ben
jelent meg kétkötetes monográfiája a magyarországi németek
történetérôl, amelynek középiskolai tankönyv változata is el-
készült.

– Stangl Márta – 1976–80: németet és biológiát hallgatott a
pécsi Pedagógiai Fôiskolán, 1982–83: Magyar Újságírók Orszá-
gos Szövetsége újságíró iskolája, 1975-tôl a Magyar Rádió Kör-
zeti Stúdiójának külsô munkatársa, 1980–2011: a Magyar Tele-
vízió magyarországi német tévémûsorának, az ,,Unser
Bildschirm”-nek mûsorvezetôje és szerkesztôje, 2000-tôl az
,,Együtt” címû mûsor felelôs szerkesztôje, számos interetnikus
és interkulturális mûsor szerkesztôje, sok riport, portré készí-
tôje, szokások stb. megörökítôje, több kitüntetést kapott, pl.
Kamera Hungaria, Magyar Köztársaság lovagkeresztje, Ma-
gyarországi Német Médiadíj.

Az idei évben tizenkettedik alkalommal került sor a Valeria
Koch Díj átadására, melyet magyarországi német középisko-
lások kapnak meg kiemelkedô iskolai teljesítményük és nem-
zetiségi területen végzett munkájuk alapján. A díjat a gálán
Göbl Viktória (Magyarországi Németek Általános Mûvelôdési
Központja, Baja), Marlók Jessica (Friedrich Schiller Gimnázium,
Pilisvörösvár) és Schneider Corinna (Koch Valéria Iskolaköz-
pont, Pécs) vehette át.

A gálamûsorban felléptek a kulturális fesztiválokon elisme-
rést szerzett együtteseink: a Schaumarer Musikanten., a
zebegényi Szônyi István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény kórusa, a Villányi Gyermektánccsoport, a
Véméndi Ifjúsági Fúvószenekar, a Solymári Asszonykórus, a
Leôwey tánccsoport (Pécs), valamint a Bauernhuber családi
zenekar (Herend), az Ifjúsági Harmonikaegyüttes, Kovács An-
na – Berta Blanka duó Emmert Józseffel, a Magyarországi Né-
met Színház mûvészei, Leitner Balázs (Pusztavám), Pesti Han-
na (Bóly), Fülöp Corinna (Tarján), Mirk Szilvia (Pilisvörösvár)
diákok és Sax Norbert.

19. Landesgala am Tag der
Ungarndeutschen Selbstverwaltungen

19. Gála a Magyarországi Német 
Önkormányzatok Napján
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ich  begrüße Sie,  Euch alle  recht  herzlich  an unserer  19.
Landesgala  und  wünsche  ein  gutes,  erfolgreiches  neues
Jahr, das hoffentlich weniger hektisch als das vergangene
sein wird!

Erlauben Sie mir, dass ich einige unserer Gäste auch
namentlich begrüße:

Megkülönböztetett  tisztelettel  köszöntöm körünkben
rendezvényünk  fôvédnökét,  Áder  János  köztársasági
elnök  urat!  Elnök  Úr,  köszönjük,  hogy  elfogadta  a  fel-
kérésünket és együtt ünnepel velünk!

Es ist uns eine große Ehre, dass wir die Botschafterin
der  Bundesrepublik  Deutschland,  Frau  Lieselore  Cyrus
willkommen  heißen  können.  Frau  Botschafterin,  danke,
dass  Sie  den  heutigen  Nachmittag  mit  uns  verbringen.
Ebenfalls herzlich begrüßen möchte ich Frau Dr. Susanne
Gerner,  die  Fünfkirchner  Honorarkonsulin  der  Bundes-
republik  Deutschland.  Ich  begrüße  Frau  Dr.  Elisabeth
Sándor-Szalay,  die  für  Na-
tionalitätenrechte  zuständi-
ge Stellvertreterin des  Om-
budsmanns.  Es  freut  uns,
dass  Sie  wieder  unser  Gast
sind!

Tisztelettel  köszöntöm
az  evangélikus  egyház  kép-
viseletében  Gáncs  Péter
elnökpüspökurat!  Püspök
úr,  köszönjük,  hogy  elfo-
gadta a meghívásunkat!

In  seiner  neuen  Funk-
tion,  als  unseren  Sprecher
im  ungarischen  Parlament
begrüße  ich  Herrn  Emme-
rich Ritter!

Ich  heiße  unseren  Lan-
dsmann Klaus Loderer, den
Vorsitzender  der  Lands-
mannschaft der Deutschen aus Ungarn herzlich willkom-
men!

Örülök, hogy elfogadta meghívásunkat Rónayné Slaba
Ewa asszony, az Országos Lengyel Önkormányzat elnöke
és Hegedûs István úr, az Országos Roma Önkormányzat
elnöke.

Ich  heiße  alle  Ehrengäste,  die  Vertreter  der  Medien
und  nicht  zuletzt  die  Musiker,  Sänger,  Tänzer,  Schaus-
pieler,  die  unser  Programm  gestalten  werden,  herzlich-
willkommen!

Meine sehr verehrten Damen und Herren!

Am  Anfang  meiner  Begrüßung  habe  ich  uns  ein
weniger  hektisches  Jahr  gewünscht.  Dabei  habe  ich  vor
allem  an  die  zwei  Wahlen  gedacht,  an  denen  wirauch
aktiv beteiligt waren und die sehr viel Zeit und Energie in
Anspruch genommen haben.

Wie  wir  alle  wissen,  sind  wir  bei  den  Parlaments-
wahlen mit dem Ziel angetreten, dass wir einen ungarn-
deutschen  Abgeordneten  in  die  National-versammlung
wählen. Dieses Ziel haben wir verfehlt.  Die Gründe des
Scheiterns  liegen  zum  Teil  am  Wahlsystem,  zum  Teil  an
der  zugespitzten  politischen  Situation,  wir  müssen  aber
auch deutlich sagen,  dass wir  die Mehrheit  der Ungarn-
deutschen nicht überzeugen konnten, auf ihre politische
Stimme zu Gunsten eines Nationalitätenmandats zu ver-

zichten. Wir – und damit sind vor allem die Landesselbst-
verwaltung,  die  örtlichen  deutsche  Selbstverwaltungen,
die  Vereine,  unsere  Institutionen  und  natürlich  unser
Sprecher  im  Parlament  gemeint  –  müssen  also  in  den
kommenden Jahren so arbeiten, dass ein Vollmandat bei
den nächsten Wahlen erzielt werden kann. Dass es jedoch
nötig  und wichtig  ist,  im Parlament  zu sein,  zeigen erste
Erfolge, die sich im diesjährigen Haushaltsgesetz nieder-
schlagen:

Es gibt  deutlich mehr Betriebs-  und Fördermittel  für
unsere  Selbstverwaltungen  und  für  schulische  Freizeit-
projekte  und  das  konnte  über  den  Nationalitätenaus-
schuss  erreicht  werden.  Emmerich  Ritter  hat  einen
maßgeblichen  Anteil  daran  und  dafür  möchte  ich  ihm
auch hier unseren Dank aussprechen!

Die  Wahlen  der  Nationalitätenselbstverwaltungen  im
Herbst  haben erneut unter Beweis  gestellt,  dass  wir  ein-

heitlich  auftreten,  gemein-
same  Ziele  verfolgen  kön-
nen.  In  die
Selbstverwaltungs-körper-
schaften  sind  zahlreiche
neue  Mitglieder  ge-wählt-
worden  und  sie,  die  heute
das  erste  Mal  an  unserer
Landesgala  teilnehmen,
möchte  ich  von  hier  extra
begrüßen!

Meine  Damen  und  Herren,
liebe Freunde!

Auch  wenn  der  perma-
nente  Wahlkampf  einen
Großteil  unserer  Kapazi-
täten  in  Anspruch  genom-
men  hat,  ist  so  manches
getan  worden,  was  weniger

medienwirksam und auch weniger ,,politisch", für un-sere
Zukunft  aber  von  besonderer  Bedeutung  ist.  Mehre
deutsche  Selbstver-waltungen  haben  Schul-  und
Kindergartenträgerschaften  –  anders  formuliert  Verant-
wortung  für  die  nachkommenden  Generationen  –  über-
nommen und ich weiß, dass dieser Prozess auch 2015 fort-
gesetzt wird.

Die  LdU  hat  2014  ihr  Bauprojekt  am  Valeria  Koch
Schulzentrum  abgeschlossen,  600  Millionen  Forint  –  zu
90%  europäische  Mittel  –  haben  wir  in  Modernisierung
und Erweiterung investiert.

Und übermorgen werden wir 62 neue bzw. überarbeit-
ete  Lehrbücher,  Arbeitshefte,  digitale  und  andere
Lehrmaterialien  für  den  ungarndeutschen  Nationalität-
enunterricht vorstellen, die – ebenfalls aus europäischen
Mitteln  –  in  den  vergangenen  zwei  Jahren  in  Zusam-
menarbeit des Valeria-Koch Schulzentrums,der LdU, der
Universität  Fünfkirchen,  des  Ungarndeutschen  Bildung-
szentrums,  der  Deutschen  Bühne  und  mehrerer
Lehrbuchverlage erstellt worden sind. Ich wiederhole: 62
neue  Lehrmaterialien!  Eine  enorme,  man  kann  wohl
ohne  Übertreibung  behaupten,  eine  nie  dagewesene
Investition  in  das  ungarndeutsche  Bildungswesen,  wofür
ich  mich  bei  den  Mitwirkenden  herzlich  bedanken
möchte! Liebe Freunde!

A képen balról jobbra:Ritter Imre, országgyûlési szóvivô, Áder

János köztársasági elnök, Heinek Ottó országos német önkor-

mányzatok elnöke

MMeeiinnee  sseehhrr  vveerreehhrrtteenn  DDaammeenn  uunndd  HHeerrrreenn,,  lliieebbee  LLaannddsslleeuuttee,,
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Lassen Sie mich zum Schluss noch daran erinnern,
dass wir heute in einer Woche den Gedenktag der
Verschleppung und Vertreibung der Ungarndeutschen
begehen werden. Vor 70 Jahren – gerade in diesen Tagen
und Wochen – wurden tausende ungarndeutsche Männer
und Frauen in Viehwagons gesperrt und auf die lange
Reise in die Arbeitslager der Sowjetunion geschickt.
,,Malenkij Robot” – hieß die qualvolle, erniedrigende
Sklavenarbeit, von der viele nicht mehr zurückkehren
konnten. Und diejenigen, die davon noch erzählen kön-
nen, werden immer weniger. Begehen wir dieses
Jubiläumsjahr mit Würde, nutzen wir es zur Erinnerung
und zur ehrlichen Auseinandersetzung mit der
Vergangenheit! Diese Menschen, aber auch die Opfer
der Vertreibungen – und nicht selten selbst ihre
Nachkommen – mussten Jahrzehnte lang mit dem Stigma
der Kollektivschuld leben. Gedenktage können zur
Befreiung von solchen Stigmata und zur Herausbildung
einer neuen, aufrichtigen Erinnerungskultur beitragen.

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

Köszöntôm végén emlékeztettem arra, hogy 70 évvel
ezelôtt ezekben a hetekben hurcolták el magyarországi
németek ezreit a szovjet kényszermunkatáborokba, úgy-
nevezett ,,málenkíj robotra", és hogy egy hét múlva lesz a
magyarországi németek elhurcolásának és elûzésének
emléknapja. Az emléknapok, megemlékezések fontosak,
hogy végleg lerázhassuk a kollektív bûnösség stigmáját, és
hogy ôszinte emlékezetkultúra épüljön fel hazánkban. Ön
november 25-én a szerencsi málenkíj robotos emlékmû
avatására küldött levelében hatalmas veszteségnek nevez-
te a kényszermunkára hurcoltakat, akik ,,dolgos, törvény-
tisztelô, ezt a hazát gazdagító nép tagjai voltak.” Szeret-
ném megköszönni Önnek ezt a mondatot, úgy gondolom,
fontos tégla az emlékezetkultúra építésében. És bizonyá-
ra egyetért velem abban, hogy az itt jelenlévôkre és jelen
idôben is igaz.

Tisztelt Elnök Úr! Kérem, szíveskedjék megtartani
ünnepi beszédét!

Áder János köztársasági elnök beszéde a Magyarországi Német Önkormányzatok
Napja alkalmából rendezett gálamûsoron a Budapest Kongresszusi Központban
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Höl-

gyeim és Uraim! Tisztelt Ünneplô Közösség!
,,az egy nyelvû és egy szokású ország gyenge és esendô.
Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevé-

nyeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy ná-
lad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.

Ha pedig le akarnád rombolni, amit építettem, vagy szét-
szórni, amit összegyûjtöttem, kétségkívül igen nagy kárt
szenvedne országod.”

Szent István fiához, Imre herceghez címzett intelmeiben
olvashatjuk e sorokat.

A Szent István nyomába lépô királyaink évszázadokon át
követték az intelmeket, s a magyarországi nemzetiségek tag-
jai hûséggel, bátorsággal, odaadással viszonozták azt.

Ezeréves történelmünk során számtalanszor bebizonyo-
sodott, hogy nemzeti kisebbségeink tagjaiban olyan magyar
hazafiakat tisztelhetünk, akik közös értékeinket, kultúránkat,
nyelvünket, sokszínûségében is egységes nemzetünk erejét
gyarapítják. A magyarországi németek évszázadok óta ha-
zánk legnagyobb nemzetiségi közösségei közé tartoznak. Al-
kotóerejük, tehetségük, szorgalmuk eredményeit ott látjuk
falvainkban és városainkban, iskoláinkban és templomaink-
ban, kiemelkedô szellemi és sportteljesítményeinkben.

Ôk voltak azok, akik magyar hazafiként harcoltak a polgá-
rosodásért vívott szabadságküzdelmeinkben, és ôk azok,
akikre mindig számíthattunk az országépítésben.

Ôk azok, akiknek teljesítménye ma is közös boldogulá-
sunkat segíti, akikre bizton számíthatunk hazánk 21. századi
polgárosodásának elômozdításában.

Ôk azok, akikhez – hasonlóan más kisebbségekhez – a
20. században bûnösen hûtlennek bizonyult hazájuk politikai
vezetése.

A második világháborút követô kitelepítés és a kollektív
bûnösség vádja nem a hazai németség szégyene, hanem azo-
ké a politikai vezetôké, akik ezzel a döntésükkel újabb fájdal-
mas sebet ütöttek saját nemzetükön. A 20. század fájdalmas
öröksége sok ilyen seb gyógyítását teszi kötelezettségünkké.
A végsô gyógyírt csak az jelentheti, ha mi, szabadságszeretô

magyarok olyan országot teremtünk, amelyben megkérdôje-
lezhetetlen érték az emberi és polgári jogok érvényesülése.
Ahol senkit sem érhet sérelem, üldöztetés származása, vallá-
sa vagy a demokratikus elveket tiszteletben tartó meggyôzô-
dése miatt.

Jó érzés kimondani – igaz, majd fél évszázaddal a második
világháború után-, de 25 évvel ezelôtt egy ilyen ország alapja-
it sikerült leraknunk.

Miként jó érzés kimondanunk azt is, hogy akkori szabad-
ságküzdelmeinkkel a német újraegyesítést, s vele Európa újra-
egyesítését is sikerült elôsegítenünk.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Egy nemzet számára soha nem lehet cél a múlt eltörlése.

Közös múltunkban sokkal inkább jelenünk és jövônk támasz-
tékát kell látnunk.

1990-ben végre olyan országot teremtettünk, ahol a nem-
zetiségekhez tartozók szabadon, a maguk akarata szerint
szervezhetik közösségi életüket, és ahol az is alkotmányos
alapjog, hogy kisebbségi önkormányzatok és parlamenti szó-
szólók képviselhessék a hazai nemzetiségeket.

A magyar országgyûlés három évvel ezelôtti határozatá-
nak köszönhetôen pedig minden év január 19-én emléknap fi-
gyelmeztet a hazai németség kitelepítésével a saját nemzetün-
kön ejtett sebre.

Tisztelt ünneplô Közösség!
Keresve sem találhatnánk szebb szimbolikus példát a ma-

gyarországi németek identitásának megjelenítésére Koch Va-
lériánál, aki költôként magyarul és németül írta verseit. Külö-
nös, hogy ô sosem fordította le saját gondolatait. Egyetlen
mûvét sem ültette át egyik nyelvbôl a másikba. Számára
ugyanis a magyar és a német egyaránt anyanyelv volt! Két
nyelv, de egy világ. Egymásba épülô kultúrák, egymáshoz si-
muló érzések, egymással egyenrangú szavak.

Életmûvében a magyar nyelv úgy él együtt a némettel,
ahogy a legtermészetesebb dolgok tartoznak össze. Ahogy a
jobb kéz sem kérdezi meg a baltól, hogy mi dolguk egymással.

(Folytatás a következô oldalon)
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A magyarországi németek sok-sok nemzedéke évszázad-
ok  óta  éli  így  napjait  ebben  a  hazában.  Két  kultúra  fonódik
össze  bennük  egy  identitássá.  Ahogy  a  szász  ôseire  büszke
Márai  Sándor  írta:  ez  a  nemzetség  megtalálta  ,,magyar  szí-
vét”, ,,magyarul beszélt és érzett”.

A  nyelv  mindig  nagyon  bölcs.  Képes  a  lényeget  akár
egyetlen szóval, felesleges magyarázatok nélkül kifejezni.

Ungarndeutsche:  csak  így,  egyszerûen.  A  két  érték  egy
szóban fonódik össze.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Köszönöm, hogy Önök nemzedékek hosszú sora óta ma-

gyarul németek és németként magyarok.
Köszönöm mindazt, amit a mosoni heidebauerek, a sop-

roni poncichterek, a baranyai stiffollerek vagy az erdélyi szá-
szok, a szepesi cipszerek, a Kassához közeli mánták, a bács-
kai vagy a Budapest környéki svábok adtak, és mindazt, amit
a hazai német nemzetiséghez tartozók ma adnak hazánknak,
közös kultúránknak, politikai nemzetünknek.

A középkor híres teológus gondolkodója, Eckhart mester
szerint:  ,,Die  wichtigste  Stunde  ist  immer  die  Gegenwart.”
Vagyis: ,,A legfontosabb óra mindig a jelen.

Nem elég tudnunk, hogy Magyarország megannyi temetô-
jében  a  gótbetûs  feliratok  alatt  igaz  magyarok  nyugszanak,
akik életük minden dolgos hétköznapján a közös hazát gyara-
pították.

Nem  elég  tisztelegnünk  a  múlt  elôtt.  Mi  olyan  hazában
akarunk  élni,  ahol  az  örökséget  megbecsülik,  a  hagyományt
folytatják. Ahol velünk van, bennünk dolgozik a sokféle kultú-
ra,  a  sokféle  nemzeti  örökség  minden  egyedisége,  habitusa,
hite és reménye.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az Önök számára ez az ünnepnap nemcsak a múltat jelen-

ti, hanem a jövôt is.
A fiatalokat, akik folytatják, megújítják a hagyományt, to-

vább építik a közösség kultúráját, gyarapítják a német-magyar
közös örökséget. Arra kérem az idôsebb generáció tagjait, tá-
mogassák  a  fiatalok  alkotókedvét,  tehetségét,  szorgalmát.
Mert az ô álmaik közös jövônk reményét jelentik.

Arany Jánost idézve a mai ünnepi alkalommal nem is lehet-
ne szebb kívánságunk,  mint  hogy valóban ,,reménnyé váljon
az emlékezet.” 

Köszönöm megtisztelô  figyelmüket!  Maradandó  élményt
nyújtó szép délutánt kívánok Önöknek és boldog új évet a né-
met nemzetiség minden tagjának.

Hiánypótlóak azok a német nemze-
tiségi  tankönyvek  és  taneszközök,
amelyek a napokban, széleskörû szak-
mai  összefogásnak  köszönhetôen  ké-
szülhettek  el,  és  amelyeket  a  német
nemzetiségi  oktatásban résztvevô diá-
kok és tanárok szeptembertôl használ-
hatnak majd. Összesen 62 féle új, illet-
ve  felújított  anyag  jelenhetett  meg:
tankönyvek, munkafüzetek és hangzó-
anyagok,  magyar  nyelvû  könyvek
adaptációi,  valamit  a  pedagógusok
számára  jól  használható  módszertani
szakkönyvek és DVD-k. Mindemellett
pedig a tanárok és óvónôk hónapokon
át  különféle  továbbképzéseken vehet-
tek  részt,  még  hatékonyabbá,  korsze-
rûbbé téve ezzel  a  német  nemzetiségi
iskolarendszert.  Mindez  egy  kétéves
projektnek volt köszönhetô, amelynek
során a szakmai munkát összefogó pé-
csi Koch Valéria Iskolaközpont a Ma-
gyarországi  Németek  Országos  Ön-
kormányzata  mellett  felsôoktatási  in-
tézményekkel,  középiskolákkal,  tan-
könyvkiadókkal, sôt, még egy színház-
zal is együttmûködött.

– A magyarországi németek részletes
nevelési,  oktatási  és  közmûvelôdési
programmal  rendelkeznek:  az  foglalja
össze a területen elérendô hosszú távú
célokat – kezdte a fejlesztés szükséges-
ségének  bemutatását  Englenderné
Hock Ibolya, a Koch Valéria Iskolaköz-
pont igazgatója. – Ahhoz, hogy e prog-

ramnak,  valamint  az  új  kerettanterv-
nek  is  megfelelhessünk,  modernebb
taneszközökre volt szükségünk. Mint-
egy  200  millió  forintból  gazdálkodva
most többéves tervünk válhatott való-
ra. A gyerekek már hamarosan kézbe
vehetik  a  tetszetôs  külsejû,  jól  struk-
turált tartalmú, korszerû taneszközö-
ket,  miközben  a  pedagógusainknak
eztán  nem  kell  az  évek  során  innen-
onnan  összegyûjtött,  fiókban  tárolt
anyagokat használva tanítaniuk.

– Ilyen volumenû szellemi befekte-
tés  ekkora  eredménnyel  a  német
nemzetiségi  oktatás-nevelés terén ez
idáig még nem volt – mondta a pro-
jektzáró ünnepségen a Magyarorszá-
gi Németek Országos Önkormányza-
tának  elnöke.  Heinek  Ottó  többek
között azt is kiemelte, hogy e fejlesz-
tés  -  az  országos  német  önkormány-
zat más egyéb beruházásaihoz hason-

(Folytatás az elôzô oldalról)

lóan  -az  Európai  Unió  támogatásával
valósulhatott meg. 

A rendezvényen a szerzôk a hiánypót-
ló német nyelvû tankönyveket,  munka-
füzeteket,  elektronikusan hozzáférhetô
tananyagokat  és  az  egyéb  taneszközö-
ket  maguk  mutatták  be.  Azok  mind-
egyike a diákok kompetenciáit fejleszti:
beszédre,  önálló  szövegalkotásra  ser-
kenti  ôket.  A  könyvek  tetszetôs  külse-
jükkel,  áttekinthetô  tartalmukkal  is  ta-
nulásra motiváljáka gyerekeket. 

A sorozatban a különbözô szintû né-
met nyelvkönyvek, hangzóanyagok mel-
lett  irodalmi,  gazdasági-társadalmi  is-
mereteket  összefoglaló,  földrajz,  törté-
nelem, környezetismeret, hon-  és nép-
ismeret és drámapedagógiai kiadvány is
szerepel,  sôt,  még egy  olyan iskolai  at-
lasz is megjelent, amely eddig egyedül-
álló  módon az általános tananyag mel-
lett  a  magyarországi  németek  történe-
tét, jelenét és szokásait is bemutatja.

A  projekt  részeként  a  pedagógusok
akkreditált  továbbképzéseken  vehettek
részt,  amelyeken  például  azt  is  megta-
nulhatták,  hogyan  tudják  digitális  tar-
talmakkal  és  interaktív  módszerekkel
még változatosabbá tenni a tanórákat. 

További információ:
Englenderné  Hock  Ibolya,  a  Koch

Valéria Iskolaközpont igazgatója, a Ma-
gyarországi  Németek Országos  Önkor-
mányzatának  oktatási  referense:  +36
30 630 6661; hockibi@dus.sulinet.hu

SSAAJJTTÓÓKKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYY
22001155..  jjaannuuáárr  1155..

62 új tankönyv és egyéb taneszköz készült
a német nemzetiségi oktatás számára 



PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ 9

Víz-, gáz-, központi 
fûtésszerelés, javítás, 
mûszaki felülvizsgálat,
energia felhasználási 

tanácsadás.
30 éves szakmai gyakorlat.

Tel.: 06 20 423 5812

ÔKELME BOLT
PPIILLIISSBBOORROOSSJJEENNÔÔ  FFÔÔ  ÚÚTT  6611..

(Busz végállomásnál)
Papír-írószer, szigorú számadású

nyomtatványok,méteráru, rövidáru,
iparcikk, játékáru.

Felsôruházat – Lakástextil
Barkácsáru, 

Villanyszerelési anyagok,
Hulladékgyûjtô és szelektív szeme-

teszsákok kaphatók,
(Zöld Bicske Nonprofit Kft.)

Várom kedves Vásárlóinkat!
06-30-6337952

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

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

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

ZZÖÖLLDDSSÉÉGG--GGYYÜÜMMÖÖLLCCSS  BBOOLLTT
NNNNaaaappppoooonnnnttttaaaa    ffffrrrr iiiissssssss    áááárrrruuuu!!!!

AAAA    PPPPiiii llll iiiissssbbbboooorrrroooossssjjjjeeeennnnôôôô,,,,     BBBBuuuuddddaaaaiiii     úúúútttt     55556666....     sssszzzz....     aaaallllaaaatttttttt iiii     PPPPoooossssttttáááánnnnáááállll
TTTTeeeellll .... ::::     00006666----22226666----333333336666----333399997777

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::

+36-30-934-838, 
+36-30-944-5678
+36-30-421-0548

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

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-??????????

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

PILISBOROSJENÔI 
NYOMDA

vállal mindenféle könyv, programfüzet,
brossura, szórólap, prospektus, levélpapír 

grafikai tervezését és legyártását.

Telefon: 06 20 9414-183, 06 26 816-045
E-mail: romaibt@upcmail.hu

PPIILLIISSBBOORROOSSJJEENNÔÔ
EEzzüüsstthheeggyyii  úútt  4400..
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A Pilisborosjenô területén
mûködô vállalkozások ingyenes

hírdetései az Önkormányzat 
támogatásával.

PILISBOROSJENôI
ASZTALOS MESTER
vállaljaegyedi ajtók, ablakok 

készítését,egyéb asztalos 
munkák kivitelezését:

06-26-336-260

KEVÉLY GÁZ BT.
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG

2097 Pilisborosjenô, Tölgyfa u. 10.

Telefon: 06-26-336-246, 06-30-931-8212
– Zsitnyányi Attila magántervezô –
Központi fûtôberendezés, szellôztetés-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: havonta, 1300 példányban.

Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.

GGyyöörrggyyii  BBuuttiikk
FFôô  uuttccaa  4455..  

aazz  áállllaattoorrvvoossii  rreennddeellôô  mmeelllleetttt  
vváárrjjaa  kkeeddvveess  vváássáárrllóóiitt  
aazz  aalláábbbbii  kkíínnáállaattttaall::

ddiivvaattáárruu  ééss  kküüllöönnffééllee  
aajjáánnddéékkttáárrggyy  mmeelllleetttt  

ZZöölldd  BBiiccsskkee  NNoonnpprrooffiitt  KKfftt..
hhuullllaaddéékkggyyûûjjttôô  ééss  sseelleekkttíívv  
sszzeemmeetteesszzssáákkookk  iiss  kkaapphhaattóókk

06-70/282-53-25

FFÉÉNNYYKKÉÉPPEEZZÉÉSS
– rendezvény-, 
– gyermek-,
– tárgy-fotó készítését vállalja,

valamint meglévô képek Pfotoshop-os
javítását profi fotós-retusôr

Telefon: 06 20 329-4513

AUTÓKÖLCSÖNZÉS–
KISZÁLLÍTÁSSAL

*
SOFÔRSZOLGÁLAT

* 
AUTÓBESZERZÉS 

és ELADÁS
TEL.: 06-20-502-5788, 

06-20-483-2978
www. bpcar.hu 

MMûûeemmlléékk  ééppüülleetteekk  
rreessttaauurráálláássaa,,  ééppüülleettsszzoobb--

rráásszzaatt  rreeffeerreenncciiáávvaall..
Radnóti Géza

Tel.:06 20 955-66-32
email:radnotiopaion@gmail.com
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(Folytatás a 2. oldalon)

ÖRÖMHÍR: mostantól interneten is tájékozódhatnak a Kedves Olvasók a falunkban történt, vagy a közeljö-
vôben megrendezésre kerülô eseményekrôl, rendezvényekrôl. Fontos, friss  információkról, felhívásokról is
olvashatnak lapunk most elkészült internetes oldalán.

A Pilisborosjenôi Hírmondó Online elérhetôsége:
www.pbjhirmondó.hu • E-mail cím: szerkesztoseg@pbjhirmondo.hu

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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(Folytatás az 1. oldalról)

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



Pilisborosjenôi

Hírmondó
XXII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2015. SZEPTEMBER

BESZÁMOLÓ a Szent István napi rendezvényekrôl
2015. augusztus 19-én 17 órakor  Szent István na -

pi ünnepi megemlékezést tartottak falunk Mûvelô -
dési Házában. Ennek keretében adták át a község
javára végzett kiemelkedô tevékenységük elisme -
réseként  odaítélt Pilisborosjenôért Emlékér met  Vas
Katalinnak és Szegedi Ferencnek.

A Himnusz eléneklése után ünnepi beszédet
mon dott Küller János polgármester.

Ezután következett az emlékérmek átadása.
Küller János polgármester méltatta a díjazottak, Vas
Katalin és Szegedi Ferenc érdemeit. Vas Katalin a
ze neiskola vezetôje volt hosszú évekig. Az idén
vonult nyugdíjba. (Sajnos már nem taníthat zene -
iskolánkban...) Szegedi Ferenc a Német Nemzetiségi
Önkormányzat vezetôjeként és a Német Dalkör tag-
jaként szerzett érdemeket. 

Vas Katalint egykori tanítványai lepték meg elô -
adásukkal. Richter Dorka (májusban diplomázott a
Zeneakadémián), Bach C dúr szvit prelúdium tételét

játszotta csellón,  Baumann Brigi Szokolai kis szvitjét
adta elô szintén csellón.

Szegedi Ferencet a Német Dalkör köszöntötte.
Kedvenc dalait énekelték el.

Az ünnepség hivatalos része a Szózat eléneklésév-
el  zárult. Ezután állófogadást tartottak a megjelen-
tek és a díjazottak részére.

Késôbb Szegedi Ferenc úr a Faluházba invitálta a
jelenlévôket. Itt folytatódott tovább a jó hangulatú
állófogadás.

Kenyérszentelô Szentmise
Másnap, augusztus 20-án délelôtt Kenyérszentelô

Szentmise volt a templomban. A mise keretében a
Magyar Dalkör, Ó Szent István és Palojtay Érsek
Ágnes a dalkör vezetôje az Adj Uram Isten dús
aranykalászt címû dalt énekelték el.

A mise után a felszentelt kenyérbôl egy-egy dara -
bot vehettek a hívôk a templomkertben.

Windisch László
Fôszerkesztô

SZÜRETI FELVONULÁS
26. szombat, 15 óra

Indul a Budai úti posta elôl. 
Találkozó fél háromkor a postánál!

Gyalogosan végigsétálunk a Fô úton, traktorok és lovak
kíséretében,

majd három buszmegállónál táncolunk, 
bort és mustot kóstolunk! 

Ezután a színpadhoz várunk mindenkit, 
ahol a szüreti mûsort esti mulatsággal zárjuk.

aug:aug.qxd  2015.09.07.  9:28  Page 1
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Tájékoztató képviselô-testületi döntésekrôl
Tisztelt Pilisborosjenôi Lakosok!

Képviselô-testületünk 2015. 06. 08.-án
rendkívüli ülést tartott, melyen az alábbi

döntést hozta:

A pályázati határidô betartás érde -
kében összehívott testületi ülésen elfogad-
ta a testület a település sportkoncepcióját,
a kialakítandó sportpálya támogatási
kérelme érdekében.

Képviselô-testületünk 2015. 06. 25-én tar-
totta munkarend szerinti rendes ülését,
melyen az alábbi döntéseket hozta:

• Becske István képviselô napirend elôtt
sérelmezte, hogy az LMB Bizottság
beszámolója az önkormányzati lapban
nem került közlésre;

• A Képviselô-testület jóváhagyta az elôzô
testületi ülésen hozott határozatok vég -
rehajtásáról szóló tájékozatót;

• A Helyi Építési Szabályzat módosítását
elnapolta, mivel az Állami Fôépítészi
végleget jóváhagyás még nem érkezett
meg;

• Együttmûködési megállapodás megkö -
tésérôl döntött a KLIK-kel;

• megvizsgálta az AURA, volt iskolaépü -
let, hasznosítási lehetôségeit és felkérte a
KLIK-et a hasznosítás köznevelési szak-
mai vizsgálatára;

• A folyamatos panaszokra tekintettel fel-
mondta az iskolai közétkeztetési, szolgál-
tatási szerzôdést a Junior Zrt-vel,  és egy -
idejûleg közbeszerzési eljárást indított az
új szolgáltató kiválasztására;

• Elfogadta az óvodai beiratkozás tapasz-
talatairól szóló beszámolót, egyidejûleg
jóváhagyta a Waldorf nevelési elvû óvo-
dai csoport indítását és az azzal kapcso-
latos óvodai alapító okirat módosítását;

• A Magyar Közút Zrt. 2014. évi tevé keny -
ségének beszámolóját már egyszer nem
fogadta el a testület, de ezúttal is annak
kiegészítését kérte;

• A Falugondnok Kft. tôkeleszállításáról
és annak bejegyzését követô idôre a mér-
leg és beszámoló elnapolásáról döntött;

• Az AURA, volt iskolaépületben lévô
Educatio Kft-vel megállapodás megkö -
tését elnapolta az önkormányzat tulaj-
donba lépéséig;

• A még el nem fogadott civil szervezeti
beszámoló elfogadásáról döntött, és egy
civil szervezetet az elszámolás hiányá ban
visszafizetésre kötelezett. Egy civil szer -
vezet elszámolásának célját pedig módo -
sította;

• Hozzájárult a 657 hrsz-ú ingatlanban
magánszemély tulajdonszerzéséhez;

• Döntött arról, hogy a Mûvelôdési Ház és
Könyvtár idén is induljon az érdekelt-
ségnövelô pályázaton és ehhez biztosítot-
ta a pályázati önrészt.

Képviselô-testületünk 2015. 07. 30.-án
tartotta munkarend szerinti rendes
ülését, melyen az alábbi döntéseket

hozta:

• Jóváhagyta az elôzô testületi ülésen
hozott határozatok végrehajtásáról
szóló tájékozatót;

• Az adórendeletben adminisztratív jel-
legû, az adókötelezettségre vagy az
adómértékre ki nem ható, apróbb mó -
dosításokat hajtott végre;

• Elfogadta az Általános Iskola 2014 -
/2015. tanévi beszámolóját;

• Elfogadta az Óvoda 2014/2015. nevelési
évrôl szóló beszámolóját;

• Eredményt hirdetett az iskolai közét -
keztetési közbeszerzési pályázatban,
melynek eredményeként a kaposvári
szék helyû Villerd Kft. nyerte meg a köz -
étkeztetés szolgáltatását. A pilisboroje -
nôi La'terazza Étterem helyén nyílt Oli -
va Étteremben mûködik a szolgáltatás;

• A Mesevölgy Óvoda új telephelyének, a
Mindszenthi u. 1–3. szám alatti épület
teljes berendezésének eszközbeszer -
zésére közbeszerzési eljárást írt ki, a bú -
toroktól a bel- és kültéri játékokon
keresz tül a konyhai felszerelésig min-
denre;

• A Mûvelôdési Ház érdekeltségnövelô
pályázatával kapcsolatosan módosította
a Mûvelôdési Ház alapító okiratát;

• Támogatási kérelem elôterjesztésérôl
döntött a KEOP-2015-5.7.0. sz., köz -
épületek kiemelt jelentôségû épületen-
ergetikai fejlesztése címû pályázati fel-
hívásra, az AURA, volt iskolaépület
energetikai felújítására. A pályázat be -
nyújtásra került, elbírálása jelenleg még
folyamatban van;

• Az új óvodai telephely melletti önkor-
mányzati terület belterületbe vonásának
szándékát megerôsítette a Képvi selô-
testület, a gyermek közlekedési oktató-
park kialakítása céljából.

A Képviselô-testület 2015. augusztus 13-
án rendkívüli ülést tartott, melyen az

alábbi döntéseket hozta:

• Felülvizsgálta a 2013-ban megalkotott
esélyegyenlôségi programját, helyben
hagyta az idôarányos teljesítését, és
egyidejûleg felülvizsgálatát és kiegészí -
tését rendelte el. Az erre vonatkozó
dokumentációt társadalmi egyeztetésre
bocsájtotta, mely az önkormányzat hon-
lapján megtekinthetô, ahhoz észrevétel
fûzhetô;

• Az önkormányzati jármûvek üzemelte -
té si szabályzatáról szóló döntést elna -
polta;

• A Német Nemzetiségi Önkormányzattal
fennálló helyiséghasználati és ható sági
tevékenységet segítô együttmûkö dési
megállapodását felülvizsgálta, és mó -
dosítás nélkül jóváhagyta;

• Az óvoda alapító okiratában a megválto-
zott kormányzati funkciókódokat ad mi -
nisztratív okból módosította;

• az energetikai pályázat közbeszerzési- és
projektmanageri megbízásairól döntött;

• kiválasztotta a  telephely óvoda építési
pályázat könyvvizsgálóját, mely a Prím
Audit 2005 Kft. lett;

• Az új telephely óvodára tekintettel meg-
növelte az óvodai közalkalmazotti létszá-
mot, 2 óvónôvel, 1 dajkával és 2 konyhai
dolgozóval;

• Az adósságkonszolidációban nem ré -
szesült települési önkormányzatok fej -
lesztési támogatására kiírt pályázati fel-
hívásra ismételt támogatási kérelem
benyújtásáról döntött. A pályázat a max-
imális 112 millió Ft-os pályázati ke -
retösszeg igénylésével beadásra került,
annak elbírálása folyamatban van. Utak
felújítására 100 M Ft igénylést terjesztett
elô az önkormányzat, a további összegre
szabályozási terv módosítást és intéz -
ményi felújításokat;

• Az óvodai eszközbeszerzési közbesz-
erzési eljárásban eredményt hirdetett, a
Fair Play Trade Kft. nyertességét állapí-
tott a meg. Az eszközbeszerzésre történô
pályázati költségátcsoportosítás még
folyamatban van, ezért a teljes leszállítás
még nem történhetett meg a feltételes
közbeszerzési részre, de a szeptember 1-
jei kezdésre az alapvetô felszerelések biz-
tosítottak. Az óvoda a Tevesziklánál tar-
tott filmforgatásból településünknek
ajándékozott minôségi növényzetet is
kapott, melyek elhelyezése a kültéri
játékok függvényében folyamatban van;

• Felülvizsgálata a Pilisborosjenô 714/4
hrsz-ú ingatlan ajándékozási szerzôdését
valamint a településrendezési szerzôdési
kötelezettségeket és a szerzôdési felté -
telek érvényesítésérôl döntött;

• Kormányhatározat módosítási kérelmet
terjesztett elô a Kormány, az Országgyû -
lési képviselô és a felelôs minisztérium
felé annak érdekében, hogy Önkor-
mányzatunk a szennyvíztisztító és a szen-
nyvízcsatorna rendszer fejlesztési pályá -
zaton jogosult legyen indulni. Egyidejû -
leg megállapodás kötésérôl döntött
ugyancsak a szennyvízfejlesztési pályázat
kapcsán a Nemzeti Fejlesztési Program -
irodával.

• Az AURÁ-ban jelenleg birtokban lévô
Educatio Kft-vel együttmûködési megál-
lapodás kötésrôl döntött a köznevelési
funkciók beindulásáig.
A www.pilisborosjeno.hu honlapon

továbbra is megtalálható az összes, Kép -
viselô-testület által hozott határozat és
rendelet. Amennyiben további kérdésük,
javaslatuk van, szívesen állunk rendel -
kezésükre.

Pilisborosjenô, 2015. szeptember 3.
Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea

jegyzô
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Községünk újra tulajdonosa a régi iskolának! Hosszú
huza-vona után végre az állam is aláírta az átadási szer -
zôdést! A Földhivatalban gyorsított eljárásban került az
ingatlan falunk tulajdonába. Az épület hôszigetelésére,
nyílászáró cseréjére máris 150 millió forintot nyert el
önkormányzatunk. A felmérési munkálatok zajlanak.
Amint ezzel végeznek, kezdôdhet a tényleges munka.

Egy kis történelem:
A mostanában Aura néven említett ingatlanban

egykor falunk és Üröm felsôs diákjai tanultak. Már a két
falu teljesen felesleges összevonásának megszûnése után
közvetlenül felmerült, hogy mit kezdjenek az épülettel.
Maradjon e továbbra is közös iskola, vagy csak a pilis-
borosjenôi diákoké legyen? Akkor a képviselôk úgy dön-
töttek, hogy sem az sem az, eladják az épületet. A befolyt
pénz egy részébôl kibôvítették az addig alsósok által
használt, falu központban található iskolát. Így ebben

épületegyüttesben hosszú évekig biztosított volt diákjaink
oktatása. Ennek az épületnek a Fô utca felé esô részében
tanultak sok-sok éven át a pilisborosjenôi gyerekek, akik
ma már deresedô hajjal, könnyes szemmel gondolnak a
régi idôkre, tanáraikra. Abban az idôben itt volt a felsô és
alsó tagozat is. Az új (zöld) iskola felépülte után a fel-
sôsöknek át kellet járni majdnem Ürömbe, míg az alsósok
maradtak az öreg iskolában. Ez áldatlan állapot volt sokak
szerint, mert a elôfordult, hogy a szülôk nem ide járatták
gyermekiket, pusztán amiatt, hogy külön iskolába kellett
volna menniük a koruk miatt. 

Vannak olyan információk, melyek szerint újra iskolai
funkciót kap az épület. Ha így lesz reméljük, hogy csak a
pilisborosjenôi diákoké lesz és a kicsik és a nagyok is ebbe
az épületbe járhatnak majd.

A tulajdonnal ismét komoly feladat szakadt az önkor-
mányzat nyakába. Lehetne sorolni. Ne tegyük! Tudjunk
örülni! W.L.

Örömhír!

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

Szeptemberi programok

ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK szeptember 15-tel INDUL-
NAK:

KEREKES EGYÜTTES; KEVÉLYHEGYI DALKÖR;
NYUGDÍJAS KLUB; NÔI TORNA; JÓGA; JUDO;

HIP-HOP; ROCKY

Októberi elôzetes
Október 2-án pénteken 16 órától az IDÔSEK- és a ZENE
VILÁGNAPJA alkalmából
a ZENEISKOLA NÖVENDÉKEI ÉS TANÁRAI mûsora,

majd
DÉVAI NAGY KAMILLA koncertje

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk! Részletek a nagyplakáton!

Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat V11. Indián Tábora
Idén is szokás szerint július elején

indiánok gyûltek össze a Családse -
gítô szolgálat udvarán, hogy vál-
tozatos programok mellett újra apac-
sként, sziúként, mayaként és inka -
ként legyünk együtt egy nagy törzs. 

Az indián kultúra olyan értékeket,
tudást, erkölcsi tanítást képvisel,
amely ebben az internetes, face-
bookos világban nagyon fontosnak
tartunk megmutatni a gyerekeknek. 

A táborban közel 70 gyermek és
20 felnôtt élt együtt 4 indián törzs-
ben, két észak-amerikai (Sziú,
Apacs) és két dél-amerikai (Maya,
Inka). 
A tábor ez évi tematikáját a fa és a

bôr használata köré építettük fel!
A táborban a felnôttek és a gye -

rekek családokat (törzseket) alkot-
tak, kicsik és nagyok együtt dolgoz-
tak, egy másra figyelve.  Élhettük egy

másik nép életét, betekintettünk tár-
gyi kul túrájába, hagyományaiba,
megismer tük az indiánok termé -
szethez fûzôdô ôsi tiszteletét, emberi
értékeit. Az indiánok mindennapi
életét követve a gyerekek, a törzs-
fônökök és a se gítôk is indián nevet
választottak maguknak.
A délelôtti foglalkozásokat Kor -

mos Mercedes képzômûvész vezette.
Minden törzs kifestette a sátrát,

egyénenként a ruhákat, fejdíszt és
kiegészítôket készítettek, gyöngyöt
fûztek, agyagoztak lovagoltak, álom-
fogót készítettek, ragasztottak, fes-
tettek. A táborban felhasznált anya -
gok (lenvászon agyag, papírok, fa,
bôr) mind a természettel való szoros
kapcsolatra hívták fel a figyelmet. 
A HÕSÉGGEL ismét megküz -

döttünk!De a hôség jó közösség épí -
tônek is bizonyult, naponta többször
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élveztük a hideg vizes locsolás áldá-
sait, játék, móka, kacagás, sikítás.
Pár perc alatt megszáradtunk és
kezdtük újra és újra…….  

A fürdés után délutánonként zöld-
séget és gyümölcsöt kínáltunk, és
megint  játék, játék és játék! 

A héten ismét volt pánsíp tanulás,
amit három dél-amerikai zenész Zea
Javier, Samuel Vedia-Martinez és
René Gomez Valencia tanított. 

Délután indián játékokkal ját-
szhattak a gyerekek, a legtöbb játék a
gyerekek ügyességét fejlesztette, de
az erônléti  játékok is  nagy kedven -
cek lettek.

A tábor zárónapján a gyerekek be -
öltöztek a ruháikba, az arcukra harci
mintákat festettünk, felvették a fej -
díszüket és a kiegészítôket.  A szülôk
megnézhették a héten készített tár -
gya kat, alkotásokat, sátrakat. Az
egyik törzsfônök Germán Huarachi

Garcia bemutatott egy indián szertar -
tást, ami látványban és érzelemben is
gazdag volt.

Szokásunkhoz híven ez évben is
felvonultak az indián törzsek a falu
utcáin, ahol a zenészek és a kis pánsí-
pos csapat vezetésével tánccal és
énekkel mutattuk meg milyen is egy
nagy indián törzs. 

Ez úton is megköszönöm Gyetkó
Tibor Körzeti megbízottnak és a Pol -
gárôrség tagjainak, hogy a gyerekek
zavartalan felvonulása érdekében biz-
tosították a tábor felvonulását!!

A táborba visszatérve megven -
dégeltük a gyerekeket és a szülôket
pince hideg friss gyümölcsökkel, zöld-
ségekkel és ásványvízzel. 

A  táborba visszatérve VII. Indián
tábor zárásaként minden kis indián
megkapta az emléklapot, ebben az év -
ben a tematikához kapcsolódva Ger -
mán és Martin Huarachi minden
gyereknek és felnôttnek aki a tábor-
ban dolgozott készített egy fából ki -
faragott, festett, tollal és gyögyökkel
díszített láncot. Haza vihették a ru -
háikat, fejdíszeket, ékszereket, és az
al kotásokat. 

Minden törzsfônöknek, segítônek
és támogatónak köszönöm, ahogy az
indián imában áll:  ,,ott álltatok velem
a tûz közepén”.   

Köszönet a Kevélyhegyi Sörözô ve -
zetôjének Kishalmi Ildikónak és mun -
katársainak, Pápai Noéminek és Haj -
nal Dórinak, hogy egy héten át közel
100 ember ellátásáról gondoskodtak
friss, finom ételekkel,  kitûnô  kiszol-
gálással és türelemmel!

• Törzsfônökök:
Apacs törzs – Bajzik Dotottya
Sziú törzs – Takácsné Papp Erika, 

Maya törzs – Guido Gomez Va -
len cia
Inka törzs – Germán Huarachi
Gar cia
• Segítôk:
Kormos Mercedes – képzômûvé- 
szeti vezetô
Rocío Mayoría – Jaz játék foglal- 
ko zás
Gelányi Szilvia, Csapó Boróka, 
Szabó Dalma, Kovács Bence –
Apacs
Gelányi Barbara, Baráti Anna -
mari – Sziú
Martin Huarachi, Frigyes Laura,
Vad Petra – Inka
Lili Gomez Valencia, Sipos Le -
vente – Maya
Kovács Kinga, Takács Klaudia,
konyhai segítôk

Köszönet a támogatásokért:

• Küller János Polgármesternek a
táborhely engedélyezése

• Meditop Kft - támogatás
• Pilisszentiváni Tûzoltó Egyesü -
letnek a nagy sátrat,

• Csillag Katalinnak és Rest Já -
nos nak a sátor szállításért, felál-
lításért és a lebontásért,

• Mendöl Krisztina, Temleitnerné
Kósa Zsuzsa – sátor és ruha -
szabás,

• Hartyányiné Judit – sátorvarrás
• Német Nemzetiségi Tájház –
padok és asztalok biztosítása,

• Polgárôrség – a felvonulás biz-
tosítása,

• Gyetkó Tibor Körzeti megbízott
– a felvonulás biztosítása,

• Berki Lászlónak az íjjakért, a
locsoló rendszerért,

• Kolozsvári Sándornak és Ver seci
Gábornak a tábor elôkészí tése,
segítése.

Zárszóként küldöm minden ked -
ves olvasónak az  Indián Tábor mot-
tóját:
AMA SUA, AMA KELLA, AMA

LLULLA
/Légy becsületes, Légy igazságos,

Légy szorgalmas/

Jövôre várok minden kis indiánt a
VIII. Indián táborba!                                                                              

Az Indián táborok képeit és videó
anyagát megnézhetik a 
http://indiántábor-pbj.blogstop.com/

internetes oldalon!

Tisztelettel:

Szabóné Ludasi Éva és Bajzik Dorottya
szolgálatvezetô           családgondozó
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Rövid beszámoló 
a nyárról…

Ebben az évben intézményünk 5 héten át kínált
bejárós táborozási lehetôséget a diákoknak.

Minden évben nagyon sikeres a kiránduló-környezet -
védelmi táborunk, idén a nyár elején közvetlenül a suli
után 9 napon át jártuk a hegyeket-völgyeket. Szerencsére
az idô most a kirándulásunknak kedvezett, hiszen még
nem tört ránk a nagy hôség, s vidáman, néha-néha kicsit
meg ázva tölthettük el a napokat, fedezhettük fel a kör -
nyékbeli szépségeket, különlegességeket, elhagyott katon-
ai bunkereket, a vadászházat…..

Mindenki örömére a kiránduló tábort augusztus végén
megismételtük….

Kézmûves táborban, mindennap más és más techni -
kákkal ismerkedhetek meg a tábor bejáró lakói.

Kosárfonás, nemezelés, batikolás, agyagozás, tûz-
zománc készítés, gyöngyfûzés.

A hét végére mindenkinek el -
készült egy-egy, ha kicsit ügye -
sebb volt, akkor több al kotással
is. Míg a kezek ügyesebbnél ügye-
sebb dolgokat al kottak, addig a
szavak és a szí vek barátságot
kötöttek. A hét  végére már nagy-
on sok min dent megtudhattunk a
másikról, a terveirôl, az álmai ról.
Nagyon nagy élvezet azt látni,
ahogy a gyermekek se gítenek
egymásnak, megmutatják azt
amit talán Õ is csak fél órája tan-
ult meg. Minden évben ez a fajta
alkotótábor feltölt bennünket is,
felnôtteket. S már most várják
újra a következô évi tábort….. 

A színjátszó táborunk július elsô hetében volt, ahol is a
gyermekek sok dráma-, önismereti-, koncentrációs játék
során jutnak el a színdarabban lévô szerep megtanulá -
sához. Idén két darabot választottak, amely nagyon közel
áll hozzájuk, s igazi vidám nyári elôadás készült, melyet a
hétvégén, péntek délután bemutattak a szülôknek. Már
igazi nyári idô volt, s nehezen ment a szövegtanulás, de a
sok improvizációs játékkal leküzdöttük a gondokat…

A táborokról készült képeket, s videót az intézmény
honlapján megtekinthetik:

www.muvhaz.pilisborosjeno.hu
Jövôre ismét várunk benneteket, évközben pedig láto-

gassatok el szakköreinkre, rendezvényeinkre!

Bereczkiné Szendrey Éva

Napközis-tábor helyett...
Sokan ismerôsként jöttek a családsegítôs udvarba,

hogy együtt eltöltsünk egy újabb hetet a szünidôbôl.
Napközis táborként volt meghírdetve ez a hét, de in -

kább vizi táborrá alakult, mert azon a héten tombolt a
nyár, és nyegyven fok körül mozgott a hômérséklet, így
többet voltak a gyerekek a vízfüggöny alatt, mint a sátor
alatt. Voltunk a Margit-szigeten kirándulni, festettünk
mandalát, "ettünk" nyakláncot, fagyiztunk, "drámáztunk",
sokat nevettünk. Aki itt volt jól érezte magát, aki nem
sajnálhatja. Néhány kép a táborról.... 
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merkedtünk a város történelmével,
híres lakóival, természeti környezetév-
el. Megnéztünk több múzeumot, a vár-
ban kipróbáltuk a fegyvereket, német
nyelvû idegenvezetést hallgattunk. Ké -
szítettünk sváb parasztház-modelleket,
varrtunk bôr nadrágokat, fôztünk jel-
legzetes sváb ételeket. Felelevenítet -
tük a népszokásokat, énekeltünk, tán-
coltunk, számháborúztunk, játszot-
tunk. Nem hiányozhatott a kaland-
park, a strandolás és a kirándulás sem.
Kis csapatunk a hét végére egészen
össze kovácsolódott.

Hálásan köszönjük a Pilisborosjenôi
Német Nemzetiségi Önkormányzat-
nak, hogy 200 000 Ft-os támogatásával
lehetôvé tette a tábor megvalósulását!

A tábor egy sikeres EMET pályá -
zattal valósulhatott meg, melyen
350.000 forint támogatást nyertünk. 

Zenei tábor Gyûrûfûn

Az idei évben immár 11. alkalommal
töltöttük meg zenével Gyûrûfû légterét.
A hagyományoknak megfelelôen az V.
kerületi Szabolcsi Bence Zeneiskola és
a Pilisborosjenôi Zeneiskola tucatnyi
jelenlegi, s volt növendéke egy hetet
töltött az idillikus, térerô nélküli, fél-
nomád környezetben,ahol a diófák
tövében akár órák telnek el észrevét -
lenül gyakorlás közben. Természetesen
a sok zenei élmény mellett belefért
esténként a folytatásos mûveltségi ve -
tél kedô (Honfoglaló), s a tábortüzezés
is. Meghódítottuk (azaz átúsztuk) az
orfûi tavat, volt lovaglás, íjászat, s ter-
mészetesen pingpong bajnokság is. Ez
utóbbinak mindenki nagy reményekkel
vágott neki, hisz a mindenkori bajnok
idén nem tudott jönni. Öröm volt
látni,hogy azok a kis ötödik osztályo -
sok,akiket a nagyobbak patronáltak, ta -
nítgattak a hangszer titkaira, a sport -
ver senyeken mindenkit maguk mögé
uta sítottak. 

A tábor hagyományosan egy kon-
certtel zárult,ahol a növendékek bemu-
tatták, miket tanultak a tábor folyamán.
Gitár, fuvola, hegedû - külön és együtt,
a közönség is velünk énekelt, s a kon-
cert végén egy vidám közös szám –
nagyszerû kis mûsor állt össze. Ha kí -
váncsiak, a koncert egy részét megis-
mételjük október 2-án 17 órakor a pilis-
borosjenôi Reichel József Mûve lôdési
Házban a zene világnapja alkalmából
rendezett koncerten, ahol az ifjú zené -
szek a Gyûrûfûn megtanult darabjaik-
ból játszanak. Mindenkit szeretettel
várunk!

Balatonszárszói tábor
Ebben az évben az egyik iskolai tá -

bor Balatonszárszón volt. Minden nap
sok idôt töltöttünk a tónál. A felsôsök
lelkesen, figurákat kitalálva dobáltak
minket a vízben. Esténként sokat ját-
szottunk és számháborúztunk, zumbáz -
ni tanultunk. Állatsimogatóban jártunk,
valamint kisvonatoztunk. A tábor sztár-
ja a "trutymó" volt, a felnôttek számára
érthetetlen módon. Nem sokat alud-
tunk, remélem jövôre is megyünk.

Andris, Ákos 4. osztályosok
Ui: Jövôre gyertek Ti is! 

Kôszegi német nemzetiségi
tábor

Június 22–28-ig 22 tanulónkkal (3-6.
osztályosok) felejthetetlen hetet töltöt-
tünk Kôszegen. Vezetônk, Zsuzsa néni
remek programot állított össze. Megis -

Díszpolgárok és hozzájuk
csatlakozók adománya

Immár 3. alkalommal lepik meg ta -
nu lóinkat a tanévnyitón díszpolgá ra -
ink és a hozzájuk csatlakozók. Három
év vel ezelôtt Meggyesi János pedagó-
gus/díszpolgár találta ki ezt a nemes
gondolatot, szervezett, tervezett és
meg is valósította. Úgy gondolta, hogy
az iskolát fontos támogatni sportesz -
közökkel, hiszen az ifjúság támogatása
ezen a területen kiemelten fontos. Az
adományozók köre évrôl évre bôvült,
így idén Meggyesi János, Küller János,
Csillik Andrásné, Szimeth Géza,
Trunk Zsolt és Werner Klein díszpol-
gároknak, valamint az adományozók -
hoz csatlakozó Dr. Vass Lászlónak és
Baumann Ferencnek köszönjük a
sport    szercsomagot. Köszönet érte!

Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek

9-10
Nôi torna - pilates

9-12
Ezüstklub

(nyugdíjasok klubja)

9-10
Nôi torna - pilates

14-17
Álláskeresô - klub

Kéthetente
Szülôk

Önsegítô csoportja
(szervezés alatt)

17-
Mi kell a nônek?

(Nôi-klub)

17-
Pánsíp oktatás

18-
Nôi torna

12-
Kamasz

Tanácsadóklub

Egy igazán felszabadult klubba
invitálunk, ahol mindenféle nôi dol-
gokról esik majd szó. Gyere, ple-
tykálkodjunk, cseverésszünk jóízûen!

Várunk szeretettel:

Ludasi Éva és Bajzik Dorottya
családgondozók

Hogyan érhetnénk el azt, hogy
ami re vágyunk azt megkapjuk?

Mindegy hogy egy ajándék, egy
prog ram vagy egy jó érzésre gondo-
lok.

EGYÉBKÉNT TUDJUK HOGY
MIRE VÁGYUNK VALÓJÁBAN?

• egy jó kis csajos buli? szervezünk
• egy jó kis edzés? ott leszünk

• egy kis nôi  traccsparti? mond el!
• egy jó hangulatú vacsora? megszer -
vezzük.
• öltözködnél? nem tudod hogyan?
felpróbálhatod, megmondjuk!

Természetesen várjuk minden nô
gondolatát, ötletét a témával kapcso-
latban. Fogunk táncolni, bulizni,
együtt szépülni, fogyni, öltözködés-
ben tanácsot kapni és egyéb izgal-
masabbnál izgalmasabb dolgokkal
foglalkozni:

Légy Te is ennek a csapatnak aktív
részese!

Gyere érdeklôdj a Családsegí tô -
ben! Az idôpont egyeztetés alatt!
Szerda este?

A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat programjai: 
2015 ôsz

Az ügyfélfogadás rendje változatlan!

Hétfô: 8-17 óráig
Kedd: 13-16 óráig
Szerda: 8-16 óráig

Csütörtök: 13-16 óráig
Péntek: 8-15 óráig

Mi kell a nônek? (klub)

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

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

Tel.: 06 20 423 5812

ÁllatorvosiÁllatorvosi
rendelôrendelô

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

Megváltozott nyitva tartás:
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

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

06 30/274-6730 • www.fanyuvo.5mp.eu
Esküvôk és egyéb rendezvények dekorálása,

virágkötészet, fotózás, videókészítés
06 30/315-7999 

www.kisnoraenterior.wix.co

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

Aczél Ferenc (Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

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

Várunk a csapatba! Jelentkezz POLGÁRÔRNEK!
A Pilisborosjenô Polgárôr Egyesület várja azok jelen t -

kezését, akik továbbra is szeretnének biztonságos környe -
zetben élni családjukkal, és tenni is akarnak ezért.
Pilisborosjenô jelenleg kiemelten biztonságos település-

nek számít, köszönhetôen a lakosok törvénytiszteletének,
valamint a polgárôrség és a rendôrség, különösen a körzeti
megbízott mintaszerû együttmûködésének.
Ez a komoly feladat egyre nagyobb áldozatvállalást kíván

a mintegy másfél tucatnyi polgárôr és családja részérôl.
Ezért kérünk, ha egyetértesz alábbi céljainkkal, szeretnél

egy összetartó csapat tagja lenni, szándékod és lehetôséged
van havi egy két közös nappali, vagy esti szolgálatot vállalni,
akkor jelentkezz a lap alján szereplô telefonok egyikén!

Céljaink:
• Rongálások megelôzése.
• Folyamatos jelenlétünkkel segíteni a bûnmegelôzést,
közterületeink nyugalmának megôrzését.
• Segíteni az idelátogatók nyugodt pihenését,
szórakozását.
• Megôrizni különlegesen szép természeti környezetünk
épségét, tisztaságát.
• Rendezvényeken való jelenlétünkkel biztosítani azok
zavartalan lebonyolítását, a résztvevôk testi épségének
megôrzését.
• Tájékoztató, figyelemfelhívó tevékenységünkkel hoz-
zájárulni, hogy minél kevesebben váljanak bûncselek-
mény áldozatává. Nem kizárólag a vagyonvédelem az
elsôdleges feladatunk, hanem kiemelt figyelmet fordí-
tunk a tudatmódosító szerek (kábítószer, alkohol,
média) agymûködésre gyakorolt káros hatásaira úgy,
mint a biztonságos, szabályos és kulturált közlekedés
propagálására.

Jelentkezz, ha
• egyetértesz céljainkkal
• büntetlen az elôéleted
• jó a problémamegoldó képességed
• tudsz idôt szakítani a havi szolgálatokra

• ha járôrszolgálatot is akarsz vállalni, akkor ehhez
megfelelô az egészségi állapotod.
A jelentkezôk oktatáson vesznek részt, a sikeres vizsga

után kezdhetnek neki a polgárôr feladataik ellátásához. Az
oktatás természetesen ingyenes, a polgárôr munka társadalmi
munka, melyet mindenki a saját szabadidejében végez.

Hívd valamelyik számot! 
Varga István Csaba 06-70-387-17-20 vagy

Pálinkás Miklós 06-30-621-1044
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8 PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ

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 ÖNKOR-
MÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó: 
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

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

Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.

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

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz

Sóder, homok, cement, mész,
zsalukô, Hôszig. rendszerek,
konténer-rendelés, Gépi föld-

munka, 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

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

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

Te l. be je lent ke zés: 06 20 322 67 76
dr. Csányi Már ta

Munkájára igényes nyugdíjas nô
családoknál takarítást vállal.
Tel.: 36-70-316-1530
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Pilisborosjenô Önkormányzata
felújítatta a Volán buszmegállókat.

A megszépült
buszmegállók

A Zöld Iskola visszakerült
Pályázati forrásból megkezdôdött az energetikai felújítás

A Pilisborosjenô és Üröm határán
álló, sok évig elhagyatott állapotban
lévô, egykor iskolaként mûködô épü-
let visszakerült pilisborosjenôi tulaj-
donba és pályázati forrásból az ener-
getikai felújítása elkezdôdött.

zési problémák végleges megoldá-
sára.

Az egyes állami vagyontárgyak in-
gyenes tulajdonba adásáról szóló
1471/2014. (VIII. 27.) Kormány hatá-
rozat Pilisborosjenô Község Önkor-
mányzata tulajdonába adta az ingat-
lant közoktatási, polgármesteri hiva-
tali és egyéb szociális célokra.

Az iskola helyigénye jelenleg a leg-
égetôbb intézményi probléma, mivel
a párhuzamosan indított osztályok
miatt a jelenlegi épületet kinôtte az
intézmény. A jelenlegi iskolaépület
az energetikai felújítás ellenére is
kicsi maradt.

2015. augusztus 4-én aláírták a tu-
lajdonba adásról szóló megállapo-
dást, mellyel az épület visszakerült az
önkormányzatunk tulajdonába.

Kiemelt Pro-
jekt Felhívás je-
lent meg a Kör-
nyezet és Ener-
gia Operatív
Program KEOP-
2015-5.7.0 Köz-
épületek kiemelt
jelentôségû épü-
letenergetikai
fejlesztése címû
konstrukcióhoz,

melyben célzott támogatásra jogo-
sultként Pilisborosjenô Község is sze-
repel 150 MFt pályázati összegig, cél-
zottan a Német Nemzetiségi Általá-
nos Iskola és Mûvészetoktatási Iskola
épületének felújítására.

A képviselô-testület úgy döntött,
hogy a Zöld Iskola épületet az álta-
lános iskola második épületévé sze-
retné kialakítani a jelenlegi iskola-
épület mellett, így lehetôség nyílt az
épület felújítására pályázni.

A pályázat benyújtásával egyidejû-
leg lefolytatta az önkormányzat a

A volt iskolaépület kétszintes, két
egybeépített épületegységbôl áll,
18094 m2 területû telken terül el,
3300 m2 hasznos alapterületû épület-
tel, mely egykor Pilisborosjenô Köz-
ség Önkormányzatának tulajdonában
állt és általános iskola funkcióval
mûködött 1993-ig. Ezt követôen a
Magyar Állam tulajdonába került az
Oktatási és Kulturális Minisztérium
vagyonkezelése mellett. 

Az intézményi épületet pedagógiai
továbbképzô központként és Aura
Hotel néven szálláshelyként üze-
meltették, ennek megfelelôen belsô
átalakítást végeztek rajta, késôbb
oktatási, képzési helyként mûködött,
azonban az elmúlt években már ezen
funkciója is megszûnt, és raktárként
hasznosították.

Önkormány-
zatunk 2011.
óta folyamato-
san, többször
kérte az ingat-
lan tulajdonba
adását, az egy-

re égetôbb általános iskolai teremhi-
ány és az egyéb intézményi elhelye- (Folytatás 2. oldalon)

A fenti képen a korhadt, beázó  te-
tôzetétôl megszabadított, az új, idôjá-
rásállóbb fedésre váró Kossuth téri
megálló látható.

Ugyanez a megálló már az új fedés
felrakása után. 

Mint látható ismét a hagyományos
fazsindely védi az esôtôl, nap me-
legétôl az utazókat. A friss fa felület
egyelôre alapkezelést kapott. A meg-
állóépületek megfelelô idôjárás esetén
kapják meg a fedô festést.

Reméljük, hogy a ,,szorgos kezek’’
nem fogják ismét összerondítani a
megállókat!

Vigyázzunk értékeinkre!

Windisch László
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feltételes köz-
beszerzést a ki-
vitelezésre, el-
végeztette a
mûszaki elôké-
szítési munká-
latokat. A fel-
tételes közbe-
szerzés esetén
a kivitelezô ki-
választásra ke-
rül, de csak ak-
kor kezdi meg
a munkálatokat, ha sikeresen elnyeri
a pályázati pénzt az Önkormányzat. 

Önkormányzatunkat 2015. októ-
ber 9-én értesítették arról, hogy
131.033.814 Ft-ot nyert az épület
energetikai felújítására. Ez azt jelen-
ti, hogy minden külsô nyílászárót 3
rétegû üveggel ellátott, a korszerû
energetikai szabványoknak is meg-
felelô, mûanyag nyílászárókra cserél-
nek, 15 cm vastagságú hôszigetelést
kapnak a külsô falak, mely a homlok-
zat megújulásával is jár, illetve a tetô

egy részére is szigetelés kerül. A bel-
sô átalakításra jelenleg még nincs
forrás, azonban tovább szeretné foly-
tatni Önkormányzatunk az épület
felújítását az újranyitás érdekében a
belsô konstrukcióval további pályá-
zati lehetôségek felkutatásával.

Az épület nagyságának megfe-
lelôen igénybe vehetô támogatási
összeg maximumát ítélték meg. A tá-
mogatás 100%-os intenzitású, tehát
önkormányzati önrészt egyáltalán
nem igényelt, és az egész külsô hôszi-
getelést fedezi.

Önkormányzatunk külön köszö-
netét fejezi ki Hadházy Sándor or-
szággyûlési képviselô úrnak, akinek
a hathatós közbenjárásával és támo-
gatásával tudta érvényesíteni önkor-
mányzatunk a felújítás szükséges-
ségét és támogatottságát. Ország-
gyûlési képviselônk, átérezve telepü-
lésünk lakóinak gondjait, az intéz-
mény elhelyezés és a köznevelés
problémáit, jelentôs mértékben se-
gített önkormányzatunknak megten-
ni az elsô lépéseket afelé, hogy a

Mivel a kivitelezô és a mûszaki
ellenôr kiválasztása már lezajlott,
2015. október 12-én megnyitották az
építési naplót, és az állványozási
munkálatok már el is kezdôdtek. A
kivitelezés befejezése december kö-
zepére várható.

Pilisborosjenô, 2015. október 15.

Küller János Hegedûsné 
polgármester     dr. Hovánszki Tímea

jegyzô

(Folytatás az elsô oldalról) Zöld iskola ismét megnyithassa ka-
puit a nebulók elôtt.

Egy jó ügy kezdete

Pilisborosjenôn a Fô u. 49. szám alatt található Német
Nemzetiségi Tájház 120 éves épület. Az egyik fele szépen felújított a
másik oldal az utcai fronttal együtt még helyrehozatalra vár. Az évek
folyamán a ház nagyméretû tetôszerkezete is nagyon tönkrement az
épület beázik. A tetôcsere komoly anyagi beruházást igényel, melyet
az NNÖ jelenleg nem tud biztosítani. Ezért úgy határozott, hogy
több ízben SUBLÓT elnevezéssel jótékonysági garázsvásárokat
szervez a tetôfelújítás javára.

Az elsôre 2015. junius 13-án forró nyári szombaton került sor, a
másodikra pedig 2015. október 3-án igazi napfényes szép ôszi szom-
bat délelôtt.

Elindult a szervezési munka: plakátkészítés- és cserépjegy
készítés, szórólapozás, hirdetés, takarítás, vásárlás, rendezkedés.
Bárki jelentkezhetett árusnak, segítônek.

Reggel nagy volt a sürgés-forgás a Tájház udvarán. Szponzorok,
árusok és segítôk érkeztek. A konyhában sokan gondoskodtak min-
dannyiunk "jólétérôl" finom ebéddel, jó süteményekkel, kávéval és
helyi borral. A kapuban csalogatóan jó zene szólt. Közben
megérkeztek a kedves érdeklôdôk úgy a faluból, mint Ürömbôl és a
jó levegôre vágyó turisták is betértek. A vidám vásári hangulatban
lehetôség volt a Helytörténeti Kiállítás megtekintésére és a ház
bejárására. Miközben a levegôben a finom gombapörkölt illata ter-
jengett sok érdekes holmi talált új gazdára. A beszégetések során
ismét megerôsödött bennünk a tudat, mely szerint a pilisboros-
jenôiek szeretik falunk és mindannyiunk szép Német Nemzetiségi
Tájházát és igénylik az itt megrendezett közösségi programokat,
hiszen sokszor szerepelt a színpadon  gyerekük, unokájuk, az iskolá-
val jártak már itt és számon szép rendezvényen vettek részt. Amikor
a Tájházszövetség elnöke Szablyár Péter úr nálunk járt elégedett-
ségét fejezte ki és közölte, hogy falunk méltón büszke lehet a Ném.
Tájházra – ugyan az épület állagának megóvása érdekében még sok
munka van hátra – hiszen sok település nem mondhat magáénak ilyen
komoly épületegyüttest és ily gazdag a tájegységre jellemzô népi
értékeket bemutató gyûjteményt.

Egy régi bölcselet szerint: "vidd magaddal amit kaptál".

Hiszem, hogy bárki aki részt vett ezeken a programokon a
"szerzeményein" túl magával vitte az ismerkedés és jóízû beszél-
getések emlékét, az együttlét örömét, a finom ételek–italok zamatát,
melyek révén egy jó ügyet szolgált.

Az NNÖ megköszöni mindenkinek aki bárminemû segítséget,
támogatást nyújtott a rendezvények alkalmával és további támogatást
is szívesen fogad. A rendezvények bevétele együttesen közel fél mil-
lió forint. Ezáltal is közelebb került a HÁZ tetôcseréjének meg-
valósítása. Bízunk benne, hogy sokaknak felkeltettük szíves érdek-
lôdését és a folytatásban egyre szívesebben látogatják jótékonysági
garázsvásárunkat és a Tájházat is.

2016. áprilisában lesz a Kitelepítés 70. évfordulója. Az
<http://70.xn--vfordulja-93a1j.az> ehhez kapcsolódó emléknapot
méltó körülmények között szeretnénk megtartani.

A Ném. Nemz. Tájház november hónapban minden szombat és
vasárnap délután 3-5 óráig látogatható. Örömmel várjuk az érdek-
lôdôket. Elôzetes bejelentkezés esetén más idôpont is egyeztethetô.

Jelentkezés lehetséges Szegedi Ferenc 06-30-9008753, Kis Béla
06-30-2117341, Perlinger Györgyi 06-70-2825325.

Perlinger Györgyi
ném. nemz. képviselô
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Emlékezetes, az ünnephez méltó
rendezvény színhelye volt október 23.
elôestéjén a pilisborosjenôi Reichel
József Mûvelôdési Ház.

Már jóval a megemlékezés kezde-
te elôtt megtelt a nagyterem. A Him-
nusz eléneklése után Bereczkiné
Szendrey Éva az intézmény vezetôje
nyitotta meg az estet, majd Küller
János, falunk polgármestere mondta
el ünnepi beszédét.

2015. október 22.: ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

Ez után a hetedik osztályos tanu-
lók mutatták be elôadásukat: Orwell,

ÓVODAI ESEMÉNYEK
Augusztus utolsó napján, az addig üres épület a Fair

Play Trade Kft. segítségével hirtelen óvodává változott.
Jól szervezett és összehangolt munkával a már összesze-
relt bútorok után sorbanérkeztek a különféle játékok,
eszközök.

Délutánra a függönyök is a helyükre kerültek, így
másnap, szeptember 1-jén egy jól felszerelt óvoda várta új
lakóit.

Az öltözôszekrények az elsô napra még nem készültek
el, de ideiglenesen ruhaállványokkal és padokkal oldot-
tuk meg a gyermekek öltözését.

A játszóudvarra a különféle eszközök telepítését a na-
pokban kezdi a kivitelezô, mely várhatóan 2 hetet vesz
majd igénybe. 

Mire a használathoz szükséges engedélyek is elkészül-
nek, addigra már fákkal, bokrokkal, az udvarra kivezetô
járdával, valamint a két udvarrészt elválasztó kerítéssel
együtt vehetik a gyermekek birtokba a kertet. A növénye-
ket egyrészrôl a szülôk támogatásából, másrészrôl a Mar-

Állatfarm címû mûvét állították szín-
padra. A kórussal, zenekarral, szép
számú szereplôgárdával elôadott da-
rab nagy sikert aratott. A jelenlévôk
az ünnepség lezárásaként a Szózatot
énekelték el.

A megemlékezôk az elôadás után
fáklyás felvonulás keretében átsétál-
tak a Templomkertbe. Az érkezôket
Bereczkiné Szendrey Éva fogadta
Tollas Tibor versével:

TOLLAS TIBOR: TÚLÉLÕK
Legyen csendes az álmuk, 
mert nem haltak hiába. 
– Letarolt erdô fái – 
úgy fekszenek vigyázzba'.
Földtömte szájuk némán 
kiált idôtlen esküt. 
Elvetett mag a rögben 
a csontmeztelen testük.
Feldúlt sírjukon mécses, 
október tûzvirága, 

a holtak jogán kérdez 
választ már mit se várva.
Múltunkat elrabolták, 
a sivár jelen hallgat. 
Õk élik túl, – a holtak, 
a gyôztes forradalmat.

Ezután a társadalmi szervezetek,
egyesület, az önkormányzat képvise-
lôi koszorúkat helyeztek el a kopja-
fánál. A zenei aláfestéssel (Kossuth
nóta) zajló esemény különös hangu-
latot keltet a fáklyák fényében.

Windisch László

co Polo film forgatásáról a Polgármester Úr közbenjárá-
sával sikerült beszerezni.

Egy profi kertépítô csapat szakszerûen fogja elültetni a
fákat, bokrokat, valamint kivitelezni a fentebb említett
járdát és kerítést.

Addig továbbra is a játszóteret használják a gyermekek.
Tudjuk, hogy ezt több szülô is nehezményezi, egyrészrôl az
ott lévô játékok rossz állapota, másrészrôl a mosdóhelyiség
hiánya miatt, azonban még egy kis türelmet kérünk min-
denkitôl. Amint elkészül a kertünk, az bôven kárpótol min-
denkit az eddigi nehézségek miatt.

A gyermekek szeretik az új óvodát, a játékok kiválasz-
tása során törekedtem arra, hogy minôségi, tartós darabo-
kat vásároljunk. Egy magas színvonalon, igényesen felsze-
relt, barátságos intézménybe járnak a gyermekek.

Befogadás (beszoktatás)
Fontos idôszakon vagyunk túl, hiszen az új épület min-

den gyermeknek újdonságot jelentett. Az elsô napokban a
régi óvodásoknak is szokatlan volt az óvodai élet, mert
még a felnôttek sem ,,lakták be’’ az épületet. A lenti óvo-
dában a két csoport kiscsoportosai is mára már megsz-
eretették az óvodapedagógusokat, dajka néniket és az új
közösséget. Mostanra már egyre több gyermek szívesen
jön az óvodába. 

Terményünnep
Idén, negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Ter-

ményünnep (Erntedankfest). Ez a német hagyományokra
épülô ünnep lehetôséget ad a gyermekeknek, hogy így
ôsszel gyümölcsökkel, zöldségekkel, termésekkel, termé-

(Folytatás 4. oldalon)

Az új óvoda ôszi napfényben
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ÁLLATOK VILÁGNAPJA
Iskolánk harmadik éve ÖKO-iskola.

Pedagógusként ezért is igyekszünk minél
több alkalmat és lehetôséget találni, ame-
lyekkel gazdagíthatjuk a gyermekek szû-
kebb-tágabb környezetérôl és a termé-
szetrôl szerzett ismereteit. Öröm, amikor
különleges program mélyítheti el a termé-
szethez való jó viszonyt.

A fent említett jeles napra sikerült egy
felejthetetlen meglepetést szervezni gye-
rekeknek, tanáraiknak egyaránt: a dél-
elôtt a farkasok "jegyében" telt.

Hazánkban egyre több szakember fog-
lalkozik bizonyos állatfajok, köztük a far-
kas kiemelt védelmével, kutatásával, ha-
zánkba való visszatelepítésével. Ezzel pár-
huzamosan gyakran van szükség meglévô
állatkertek, menhelyek segítségére is. E
kivételes ragadozók kutatásával–neve-
lésével foglalkozó hazai csapat örömmel
fogadta meghívásunkat. Két gyönyörû ál-
lattal érkeztek, Volko és Dakota voltak
vendégeink.

A gyerekek érdeklôdéssel, mégis fe-
gyelmezetten fogadták ôket. Az alsó- és
felsôtagozatosok kisebb csoportokban le-
hettek részesei egy interaktív elôadásnak.
A színes beszélgetés sok alapvetô isme-
retet hozott felszínre, a gyerekek kérdései
nyomán pedig számos érdekesség is el-
hangzott. 

Az öröm kölcsönös volt. Az állatok
gondozói elmondták: boldogok, hogy
ilyen nyitott, érdeklôdô gyermek közös-
séget látogattak meg, nem jártak még ha-
sonló iskolában! Fontosnak tartják a fiatal
generáció tájékoztatását, de ennél is fon-
tosabbnak érzik a hallgatóság ôszinte ér-
deklôdését és a szeretetteljes fogadtatást.

Vendégeinknek szép ajándékot adtak
át felsôs diákjaink: egy albumot, amely-
ben a természetrôl, állatokról készült raj-
zok–festmények emlékeztettek e különle-
ges találkozásra.

Ez a találkozás valóban életre szóló
emlék lehetett sokunknak!

AUTÓMENTES NAP AZ ISKOLÁBAN
Szeptember 21-én és 22-én különleges

nap volt iskolánkban, még a nap is
szebben sütött, hiszen tisztább volt a lev-
egô az iskolánk környékén. Mi volt ennek
az oka? Gyermekeink az Autómentes Nap
alkalmából biciklivel, rollerrel, gördeszká-
val vagy gyalog érkeztek az iskolába.
Hétfôn a 3. és a 4. osztályok, kedden az 1.
és a 2. osztályok versenyeztek biciklivel és
rollerrel a nagy akadálypályán. Minden
kategória elsô három helyezettjének jutal-
ma egy fényvisszaverô karszalag és egy
baseball sapka volt, míg a többi résztvevô
egy-egy baseball sapkával gazdagodott. A
versenyek után az alsó és a felsô tago-
zatosok is vidáman, nagy élvezettel kere-
keztek együtt a pályákon, míg leszállt az
este. Sok ilyen nap kellene, hogy gyerme-
keink tiszta levegôben, egészségesen élje-
nek és sokat mozogjanak.

VÁROSISMERETI NAP
A 4. évfolyam a Vajdahunyad várba lá-

togatott el a Titokzatos szavanna címû ki-
állításra, mely egyben egy óriástársasjáték
is. A tôlünk távol élô, számunkra kevéssé
ismert és meglehetôsen furcsa állatokkal,
azok különös szokásaival ismerkedhettek
meg gyermekeink ezen a nagyszerûen be-
rendezett interaktív kiállításon. Biztosak
lehetünk abban, hogy minden gyermek
élményekkel, hasznos tudással gazdago-
dott ezen az érdekes, izgalmas napon.

TE SZEDD A KÉKEN!
Szombaton borús idôben, de lelkesen

indult neki egy kis csapat az iskolától, hogy
a Te szedd a Kéken! akcióhoz csatlakozva
megtisztítsa a kék túrapilisborosjenôi sza-
kaszának egy részét. Kesztyûvel, zsákokkal
vágtunk neki a túrának, és bizony fáztunk
is, így kellemes öröm volt találkozni a
Kövesbércen bográcsozó ovisokkal, akik
tüzet raktak nekünk, hogy felmeleged-
jünk. Visszafelé sajnálattal állapítottuk
meg, hogy a faluban sokkal több a szemét,
mint a kiránduló útvonalon, így talán

I S KO L A I  H Í R E K

nyekkel behatóbban ismerkedjenek. Számos német és
ma-gyar mondókát, verset, éneket, körjátékot tanulnak,
mely ehhez a témakörhöz kapcsolódik. Ízlelô és tapintá-
sos, fejlesztô játékokat játszanak. Gyümölcsökbôl, zöld-
ségekbôl, dióból, mandulából, mogyoróból, gesztenyébôl
számos kreatív alkotás születik.

Mindkét épületben kiállítást rendeztünk az otthonról
hozott és az óvoda saját kiskertjében termett zöldségek-
bôl, gyümölcsökbôl.

Minden csoport volt kirándulni, ahonnan színes
faleveleket, csipkebogyó és kökény ágakat gyûjtöttek,
ezzel díszítették a termeket és az elôtereket.

Árpi ,,bácsi’’ idén is elkészítette a lenti udvaron a kuko-
rica kunyhót, melyet lopótökkel, kukoricával, napraforgó-
val díszített. Ezt a gyermekek sokáig használhatják még.

Az almabábját, a díszített mécsesét és az ôszi szalvéta
dekorációját minden kisgyermek hazaviheti. Otthon, az asz-
talra téve még sokáig emlékként ôrzi majd ezt a szép
ünnepet.

érdemes lenne itt is egy akciót szervezni.
Mi szívesen csatlakozunk!

LENGYEL CSERE DIÁK
Egy szerda délután indultunk el. A

reptéren a vendéglátóink a mi iskolai
pólónkban vártak minket. Csütörtökön
az iskolában voltunk, ahol egy hatalmas
tornacsarnok épül. A tanárok és a diákok
nagyon kedvesek voltak és az órák is
izgalmasan teltek. Délután megtanultok
a Break-dance alaplépésit és gokartoz-
tunk. A pénteki napot Varsóban töltöt-
tük, elôször csoki ostyát díszítettünk,
majd megtekintettük a nevezetességeket.
Szombaton a Mazowsie táncegyüttesnél
lengyel néptáncot tanultunk. Este meg-
néztünk egy fényjátékot Varsóban. A
vasárnap délelôttöt még együtt töltöttük,
majd egy szomorú búcsú után haz-
arepültünk. Reméljük, hogy még fogunk
találkozni velük.

ZENE VILÁGNAPJA
Október 1. a Zene Világnapja. Ez al-

kalomból zeneiskolánk néhány lelkes
tanulója és tanáraik zenés délelôttel ked-
veskedtek falunk óvodájának. A vidám és
hangos gyereksereg hamar megtöltötte a
Mûvelôdési Ház nagytermét, de pár perc
múlva már pisszenés nélkül hallgatták a
különbözô hangszerek bemutatóit. Re-
méljük, a zene szeretete elkíséri ôket az
iskoláig, s egy-két év múlva találkozunk
majd velük a zeneórákon.
Október 1-je az idôsek világnapja is,

így a zene ünneplése másnap este velük
együtt folytatódott. Felidéztük a zeneis-
kola nyári gyûrûfûi táborának hangula-
tát, amelyen tanulóink az V. kerületi Sza-
bolcsi Bence Zeneiskola növendékeivel
együtt vettek részt. Az ott megtanult da-
rabokból válogattak a fellépôk. S persze
iskolánk kórusa sem maradhatott el. Kö-
szönjük a közönség lelkes tapsolását. De
még inkább köszönjük nagylelkû ado-
mányaikat, melynek segítségével a zene-
iskola új tanulóhangszert, egy csellót vá-
sárolhatott.

(Folytatás 3. oldalról)
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Alapítványi beszámoló
Bár a Jövô Jenô Pilisborosjenô Ifjúságáért Alapítvány

(JJA) környékén nagy volt a csend az elmúlt idôkben, ez
szerencsére nem jelenti azt, hogy ezek a hónapok ese-
ménytelenül múltak volna el. Két jelentôs változásról is
beszámolhatunk Önöknek, melyek alapjaiban befolyá-
solják az Alapítvány jövôjét: 

Közhasznú szervezetként vette nyilvántartásba az
illetékes Törvényszék az Alapítványt, amely fôként a hát-
térben zajló folyamatok szempontjából fontos: jogosult az
SZJA 1% illetve egyéb adományok gyûjtésére, melyrôl
igazolást is tudunk adni. Ezen kívül a jövôben részt tudunk
venni olyan pályázatokon is, ahol a közhasznúság feltétele
a részvételnek. (Közhasznú jogállását 2014. szeptem-
berében elveszítette, így szükség volt a minôsítési folyam-
aton ismételten keresztül menni.)

Ami pedig – reményeink szerint – a falu lakosságának,
és fôként fiataljainak már szembetûnôbb változást jelent
majd, azok az Alapítvány vezetôségében történt személyi
cserék. 

A Törvényszéken 2015. június 30-án került bejegyzésre
a kuratórium új felállása: 

Liszt-Pilipár Gabriella - elnök, és
Becker Norbert Gyula,
Szülek Angéla,
Szecsányi Bertalanné,
Szomora Csilla tagok részvételével.

Mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy ha eleget
akarunk tenni a JJA célkitûzéseinek, azt bizony csak kitar-
tást igénylô, komoly munkával tudjuk elérni. Természe-
tesen ezt átgondolva, megfontoltan hoztunk döntést, ami-
kor ezt a feladatot elvállaltuk. 

A Jövô Jenô Alapítványt 2008-ban alapította Paksi Im-
re azzal a céllal, hogy a fiatalok számára itt helyben nyújt-
sunk olyan kikapcsolódási lehetôséget, amely biztonságos
környezetben, mégsem szülôi felügyelet mellett teremt le-
hetôséget a tartalmas együttlétre, és így közvetve egy aktív
közösségi élet kialakítására. Az ifjúsági klub üzemelteté-
sén túl az Alapítványhoz köthetô rászoruló, gyermekes
családok támogatása különbözô módokon: tartós élelmisz-
ercsomag kiosztása, gyermekek táboroztatása a Reformá-
tus Egyház által szervezett missziós táborokban.

Korábban elindult a Baba-Mama Klub, melyet az Ürö-
mért Alapítvány és a Fehérkereszt Alapítvánnyal közösen
megpályázott és elnyert jelentôsebb összeg révén játékok-
kal tudtunk megtámogatni, továbbá különbözô foglalkozá-
sok megtartását tette lehetôvé. A Baba-Mama Klub a mai
napig mûködik az Alapítványnak, valamint a Önkormány-
zat  támogatásának köszönhetôen, hiszen a helyiséget ôk
biztosítják ehhez.

A JJA célkitûzései változatlanok. Szeretnénk teljes
erôbedobással dolgozni azon, hogy a faluban a gyerekek és
fiatalok számára vonzó programokat szervezzünk. Elsô lé-
pésként az ifjúsági klubot szeretnénk feléleszteni. A jelen-
leg használt helyiségünkben heti két délutánra tervezzük a
klubot megnyitni, ahol szeretnénk nekik beszélgetési,
sportolási, számítógépezési lehetôséget biztosítani.
Hosszabb távú terveinkben szerepel különbözô elôadások
megszervezése.

Az Alapítvány jelenleg kizárólag az Önkormányzattól
kapott pénzbôl tud gazdálkodni, amelyért rendkívül hálá-

sak vagyunk, ám sajnos így is szûkre szabja a lehetôségein-
ket. Épp ezért szeretnénk az Önök segítségét kérni: 

• örömmel veszünk tárgyi felajánlásokat: amelyekrôl
úgy gondolják, az induló ifjúsági klubban hasznát
tudjuk venni (használt, munkahelyrôl/otthonról kise-
lejtezett számítógép, könyv, társasjáték, esetleg tv,
dvd-lejátszó)

• fiatal felnôttek idejét: hatalmas segítség volna, ha az
ifjúsági klub nyitvatartási idejében olyanok tudnának
,,felügyelni’’ az oda betérôkre, akik egyáltalán nem
,,felügyelôk’’… Akik megtalálják a hangot a fiatalok-
kal, akik mintegy mentorokként/ifi-vezetôkként/idô-
sebb testvérként (a megfelelô rész aláhúzandó) rend-
szeresen részt tudnának venni a klub életében.
Legyen szó akár heti vagy csak havi egy délutánról! 

• anyagi támogatást: a komolyabb programokhoz mind
szükségünk van pénzre, ez sajnos kikerülhe-tetlen

• ötleteket: minden javaslatnak nagyon örülünk!
Legyen szó programról, annak kivitelezésérôl, egy
megpályázható forrásról… Minden ötletnek örü-
lünk, ami elôre viszi munkánkat!  

Rendkívül fontosnak tartjuk az átlátható könyvelést,
azt, hogy a beérkezô támogatásokkal mindig naprakészen
el tudjunk számolni! Törekedni fogunk rá, hogy a felhasz-
nálás módjáról rendszeresen tájékoztassuk Önöket. 

Szeretnénk köszönetet mondani Borosjenô minden la-
kosának, akik az elmúlt években így vagy úgy  hozzájárul-
tak az Alapítvány mûködéséhez! Reméljük, támogatá-
sukra a jövôben is számíthatunk, a belénk fektetett bizal-
mat igyekszünk megszolgálni!

Ha valaki szívesen támogatna bennünket bármilyen
apró összeggel, azt az alábbi számlaszámon keresztül te-
heti meg:  65700093-10135804. 

E-mail cím, ahol észrevételeiket, javaslataikat várjuk:
jovojeno@gmail.com 

Készült egy facebook-oldal is, ahol igyekszünk aktuális
információkat és hasznos–érdekes cikkeket megosztani az
érdeklôdôkkel: www.facebook.com/jovojeno

Jenô névnaphoz közel, november 14-re szervezünk egy
Támogató Bulit, amelyre sok szeretettel hívunk meg min-
den érdeklôdôt! Az eseményen szeretnénk bemutatkozni,
személyes kapcsolatot létesíteni fiatalokkal és szülôkkel,
továbbá lesz ping-pong verseny, darts, zene és mulatság! A
részletes programot rövidesen eljuttatjuk Önökhöz! 

Süteménysütô verseny
2015. december 19. 16 óra
LUCA-napi rendezvény

A rendezvény célja a különbözô házi sütemények 
bemutatása, megismertetése, a nagymamák féltve

ôrzött receptjeinek megmentése, és a régi
sütemények, sült tésztafélék megkóstolása, a helyi 

értéktárba való felvétele.
Kérjük, hogy csak saját készítésû süteményekkel, 

sült tésztafélékkel nevezzenek! 
Készítendô mennyiség 10 db vagy adag.

Cukrászokból álló szakmai zsûri értékel.
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A hûvösebb napok beköszöntével
már sokan bekapcsolták a fûtést, de
nem gondolnak arra, hogy a tüzelô-
berendezéseket, valamint a kéménye-
ket évente érdemes, sôt a jogszabály
szerint kötelezôen ellenôriztetni kell.
A Pest MKI Érd Katasztrófavédelmi
Kirendeltség mûködési területén a
Magyar Kémény Kft három kirendelt-
sége végzi sormunka keretében az
égéstermék-elveztô rendszer éves fe-
lülvizsgálatát. A 2015. évi sormunkák
75–80%-át már elvégezték és az év vé-
géig még a fennmaradó ingatlanokban
lévô égéstermék-elvezetôk ellenôrzé-
sét is ütemezés szerint elvégzik.

A sormunkák megkezdése elôtt a
települések Önkormányzatai értesítik
a lakókat – helyi újságok, honlapot, ki-
függesztések segítségével –, hogy a te-
lepülésen megkezdôdnek az éves elle-
nôrzések. Amennyiben a kéménysep-
rô ennek ellenére nem jut be az ingat-
lanba, írásos értesítést hagy az ingat-
lan tulajdonosának, használójának a
következô idôpontról, amikor is újból
megpróbálja az égéstermék-elvezetô
felülvizsgálatát elvégezni. Ezeken az
írásos értesítôkön megadja az elérhe-
tôségét, melyen idôpontot lehet egyez-
tetni vele, amennyiben az általa meg-
adott idôpont nem felelne meg.

Ennek ellenére, sajnos még mindig
sok ingatlanhasználó ,,felesleges zak-
latásnak’’ veszi a kéményseprô-ipari
közszolgáltatást, pedig tragédiához ve-

zethet ennek elmaradása. Az ország-
ban nagyjából 4,5 millió kémény van,
ezek 10–15%-a azonnali beavatkozást
igényel. Tragédiát nem csak a kémé-
nyek elhanyagoltsága okozhat. Élet-
veszélyes lehet az is, ha a kéménybôl
visszafelé áramlik az égéstermék. Ha
a tüzelôanyag szilárd, a füst árulkodik
a problémáról, a gáztüzelés során
keletkezô, nagyon veszélyes színtelen
és szagtalan és már kis mennyiségben
is mérgezô szén-monoxid. A szolgál-
tatást végzô szakemberek, jól felké-
szültek, mérômûszerek segítségével
végzik munkájukat, mely során nem
csak a kémények tisztítását-, ellenôr-
zését végzik, hanem a gáztüzelés so-
rán keletkezô, szén-monoxidot is
mérnek. 

A szén-monoxid mérgezés tünetei
nem feltûnôek: fejfájás, szédülés, bá-
gyadtság. Amikor a tünetek feltûnôvé
vállnak, rendszerint már késô, az
ember cselekvésképtelenné válik. A
legnagyobb biztonságot a megfele-
lôen alkalmazott szén-monoxid
érzékelô berendezés jelenti. A Fel-
hívják a figyelmet a nem kellô körül-
tekintéssel beépített szagelszívók,
ventilátorok veszélyeire, fôleg akkor,
ha fokozott légzárású nyílászárók
vannak beépítve az ingatlanba, ezek
komoly gondot okozhatnak. Ezek
ugyanis, ha nincs megfelelô levegô-
utánpótlás, le tudják gyôzni a ké-
ményben kialakult felhajtóerôt, így az

égéstermék nem tud távozni a ké-
ményen keresztül, bármilyen jó álla-
potban is van az. A kéményseprôk
felhívják a figyelmet ezekre a prob-
lémákra, de a megoldást általában az
jelenti, ha épületgépészt hívunk. Ér-
demes szakember segítségét kérni
abban az esetben, ha a kémény tetô
feletti résznek falazatán barna folt
jelenik meg, ha a házban, lakásban a
kémény nyomvonalán repedések lát-
szanak, esetleg sárgásbarna elszíne-
zôdés jelenik meg a mennyezet alatt.
Elôfordulhat, hogy a meglévô ké-
mény tovább nem használható, na-
gyobb kéményjárat, magasabb ké-
mény szükséges. Többek között a
szakember arra is felhívja a figyel-
met, hogy a tüzelôberendezés-cserék
elôtt ki kell hívni a területileg illeté-
kes kéményseprô-ipari közszolgál-
tatót egy mûszaki vizsgálat erejéig. 

Fontos, hogy a gáztüzelô-berende-
zéseket is évente ellenôriztetni kell,
tehát a kéményseprôt akkor is be kell
engedni, ha csak gázzal fûtünk, hogy
az égéstermék elvezetésével kapcso-
latos ellenôrzéseket, a szükség sze-
rinti tisztítást el tudja végezni. Érde-
mes beszerezni és megfelelô helyen
felszerelni egy megfelelô minôsítés-
sel rendelkezô szén-monoxid-ézé-
kelôt a tragédiák elkerülése érdeké-
ben.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Még nem késô szakembert hívni a tüzelôberendezések és kémények ellenôrzése céljából!

A Reichel József Mûvelôdési Ház és Könyvtár
programjai

Márton napi felvonulás Közterek november 10. 17 óra Óvoda

Márton napi felvonulás Közterek november 11. 17 óra Iskola

Táncház Mûvelôdési Ház november 13. 18 óra Mûvelôdési Ház

Jenô napi koncert Zeneiskola november 20. 18 óra Zeneiskola 

András bál Mûvelôdési Ház november 27. 17 óra Iskola

I. Adventi gyertyagyújtás Köztér november 27. 19 óra Iskola

Német idôsek napja Mûvelôdési Ház december  5. 15 óra Német Önkorm.

II. Adventi gyertyagyújtás Köztér december  5. 18 óra Német Önkorm.

Erdei Mikulás Kálvária domb december  6. 16 óra NOE

Luca napi táncház Mûvelôdési Ház december  11. 18 óra Kerekes együttes

III. Adventi gyertyagyújtás Köztér december  11. 19 óra Kerekes együttes

Zeneiskolai koncert Mûvelôdési Ház december  18. 18 óra Zeneiskola 

Karácsonyi vásár
Falukarácsony Mûvelôdési Ház december  19. 16 óra

18 óra
Mindenki
Kevélyhegyi Dalkör
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Asz ta los mun kák, 
bútortervezés, -készítés és -ja ví tás, res ta u rá lás

06 30/274-6730 • www.fanyuvo.5mp.eu
Esküvôk és egyéb rendezvények dekorálása,

virágkötészet, fotózás, videókészítés
06 30/315-7999 

www.kisnoraenterior.wix.co

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

TISZTELT TERMELÔ! KAMRAPOLC PROGRAM PILISBOROSJENÔN
Ôsztôl Pilisborosjenôn is szeretnénk elindítani a Kamrapolc Programot, ezért várjuk a helyi és környékbeli termelôk jelentkezését! 

Egy ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÓTERET rendeznénk be a helyben kapható termékekbôl a mûvelôdési házban, mely elsôsorban információ nyújtás
szempontjából jön létre és nem értékesítési célt fog szolgálni. 

A KAMRAPOLC egy üveggel elzárt kiállító tér (kamra) lesz. Csak nézni lehet a kiállított tárgyakat, megtapintani nem.
A termelôkrôl és a kiállított termékrôl szóló információt a kiállító tér elôtt elhelyezett füzetbôl szerezheti be az érdeklôdô.

Szeretnénk, ha Ön is élne a lehetôséggel! Mutassuk meg értékeinket a kirándulóknak, érdeklôdôknek is!
Jelentkezés a programra: a Reichel József Mûvelôdési Ház és Könyvtárban, 2097. Pilisborosjenô, Fô út 16., 

Tel. 06-30-596-7573, Email: pbjmuvhaz@gmail.com.

A Családsegítô és Gyermekjóléti
Szolgálat elérhetôségei: 

Ludasi Éva: Bajzik Dorottya:
06-70-947-9884, 06-70-453-4936
06-26- 336-094

pbjcsaladsegito@gmail.com  

Ügyfeleink részére  használt, de jó minôségû adományt
szeretnénk kérni. Kérjük, akinek van és megteheti, hogy
ad, jelezzen a fenti telefonszámokon. KÖSZÖNJÜK!!!

1. Gáztûzhely (sütôvel)
2. Mosógép
3. Kályha (fa és szén tüzelésû)
4. Hûtôszekrény
5. Ágynemû

FIGYELEM! 
GARÁZSVÁSÁR SELMECZIÉKNÉL!

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk Pilisborosjenôn, a
Budai út 74-ben november 14-én szombaton, 10-16 óra között.

Olcsón, vagy jelképes összegért megvásárolhatók bútorok,
könyvek, háztartási, elektronikai és számítógépes eszközök,
férfi, nôi és gyerek ruhák, cipôk.

A bevételt a Weindorfer Musicabend családi koncertek támo-
gatására fordítjuk.

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

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

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz

Sóder, homok, cement, mész,
zsalukô, Hôszig. rendszerek,
konténer-rendelés, Gépi föld-

munka, 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
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PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG ÖNKOR-
MÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó: 
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

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

Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.

FEL NÔTT ÉS GYER MEK FÜL-ORR-GÉ GÉ SZE TI MA GÁN REN DE LÉS
Pilisborosjenôn, az Egész ség ház ban.

Hét fô, szer da 8-10-ig, kedd-csüt:16-18-ig.
Te l. be je lent ke zés: 06 20 322 67 76 dr. Csányi Már ta

ÁllatorvosiÁllatorvosi
rendelôrendelô

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

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

INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

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

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

Tel.: 06 20 423 5812

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

Aczél Ferenc (Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

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
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Pilisborosjenôi

Hírmondó
XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. DECEMBER

(Folytatás 2. oldalon)

Tájékoztató a Képviselô-testület döntéseirôl
Tisztelt Pilisborosjenôi lakosok!

Képviselô-testületünk 2015. 09. 24-én tartotta a rendes
testületi ülését. 

• Elfogadta az elôzô testületi ülésen hozott határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 
• A 2015. évi költségvetésének harmadik negyedéves mó-
dosítását rendeletbe iktatta az idôközi normatíva módo-
sítások átvezetésével. 
• A Német Nemzetiségi Önkormányzat kisbusz pályázat
önrészének elôirányzott összegét nem csoportosította át
a Tájház felújításának fedezetére, azonban a felújítási
költségek mûszaki vizsgálata után ismételten tárgyalja a
Tájház felújításának támogatását. 
• A Képviselô-testület elfogadta a Mesevölgy Óvoda
2015/2016. nevelési évre szóló munkatervét, házirendjét,
valamint SZMSZ-ének módosítását. 
• Magánszemélyek egy csoportja, akik Pilisborosjenôn
üdülô célú ingatlannal rendelkeznek, és nem helyi lako-

sok, adócsökkentési kérelemmel fordultak a Képviselô-
testülethez. A Képviselô-testület a költségvetési év köz-
beni adórendelet módosításnak nem adott helyt, viszont
megfontolta a 2016. évtôl ezen adózói csoportra kedvez-
mény biztosítását. 
• A Zöld Iskola (volt AURA hotel) energetikai felújí-
tásához kapcsolódó döntések születtek a pályázati köz-
beszerzés, mûszaki elôkészítési munkálatok, mûszaki
ellenôrzés és építési kivitelezés tárgykörében. 
• A Testület módosította a Zöld Bicske Nonprofit Kft-vel
fennálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatatási szer-
zôdést, a hulladékudvarban található szelektíven gyûj-
tött, és újrahasznosítható hulladékok gyûjtési szolgál-
tatása tárgyában, mellyel a szolgáltatási díj csökkent, és
az Önkormányzat egyes hulladékfajtákat közvetlenül a
fôvá-rosi újrahasznosítóhoz szállít, melyért leadási díjat
kap. A szerzôdés módosításról közbeszerzési hirdetmény
került közzétételre. 

Áldott karácsonyi
ünnepeket

és sikerekben, egészségben
gazdag boldog új esztendôt
kívánunk  minden kedves

Olvasónknak!

(F
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Gratulálunk!
Pilisborosjenô Német Nemzetiségi Önkormányzat kép-

viselô testülete terjesztette fel Mayer Róbertet, a Deutsch-
klub Singkreis hagyományôrzô énekcsoport vezetôjét, az
ÉMNÖSZ 16. Kulturgála keretében évenként átadásra kerülô
,,für das Ungardeutschtum”-magyarországi németségért vég-
zett több évtizedes munkáját elismerô kitüntetésre, melyet
2016. december 6-án a Csepeli Mûvelôdési központban adta
át a rendezvény fôvédnöke, Dr. Heinz-Peter Behr úr, Német-
ország nagykövete.

Gratulálunk Robi és további sok sikert!

Szegedi Ferenc
A Pilisborosjenôi Német Nemzetiségi Önkormányzat

elnöke

Mayer Róbert úr (balról a harmadik), és akik elkísérték ôt
Pilisborosjenôrôl a díjátadásra.
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(Folytatás az elsô oldalról)

• A Pest Megyei Önkormányzat Közgyûlése által adomá-
nyozható kitüntetô díj adományozására tett javaslatot a
Testület, melynek keretében az év sportolója díjra férfi
utánpótlás korosztályban Janza Richárdot javasolta.
• A Képviselô-testület elfogadta fejlesztési koncepciójá-
nak elsô részét, mely a Tücsök utcai részen a 024/1-13-ig
hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról, és fejlesz-
tésérôl szól.
• Önkormányzatunk az eddigi éveknek megfelelôen idén
is pályázati támogatási igénybenyújtásáról döntött szo-
ciális tûzifa önrészének biztosítására, mely pályázaton
Önkormányzatunk 209.000 forintot nyert idén.
• Az önkormányzati gépjármûvek üzemletetésérôl a
Testület szabályzatot alkotott.
• A Reichel József Mûvelôdési Ház és Könyvtár intéz-
ményvezetôjének választásáról zárt ülésen döntött a
Testület, a pályázati felhívásra két szakmai pályázat ér-
kezett. A pályázati anyagokat három fôs szakmai bizott-
ság vizsgálta meg, és a Testület ezen szakmai javaslat
alapján újraválasztotta Bereczkiné Szendrey Éva intéz-
ményvezetôt. 
• A Falugondnok Kft. végelszámolását megindította a
Testület, és végelszámolóként jelölte az ügyvezetôt, aki a
jelölést elfogadta.
• A Nemzeti Eszközkezelô Zrt. tulajdonában álló lakóház
ingyenes tulajdonba vételére nyílt lehetôsége Önkor-
mányzatunknak. Pilisborosjenôn egy ilyen ingatlan van,
a Tücsök utcában, melynek tulajdonba vételérôl döntött
a Testület. A Nemzeti Eszközkezelôtôl a tulajdonba vé-
telrôl visszajelzés eddig még nem érkezett.
• A Képviselô-testület döntött arról, hogy a Budai Tégla
Zrt-vel fennálló településrendezési jellegû szerzôdések
semmissége iránt pert indít. A perindítás elôtti egyez-
tetô tárgyalásra még nem került sor. Ezzel egyidejûleg a
Képviselô-testület a Budai Tégla Zrt. elleni adóellenôr-
zést elrendelô határozatát megerôsítette. 
• A Képviselô-testület hatósági ügyeket tárgyalt a testü-
leti ülés végén zárt ülés keretében. Egyrészt kommu-
nális hulladékgyûjtési közszolgáltatás igénybevételével
kapcsolatos kötelezettség elmulasztása, a közterületek
tisztántartásának megszegése, másrészt fellebbezési il-
letékmentességi kérelem tárgyában.

Októberi rendes testületi ülését a Testület 2015. 10.
29-én tartotta.

• Jakab Csaba képviselô napirend elôtt felszólalt a Ke-
vélyhegyi út leromlott állapota tárgyában.
• Rend szerint elfogadta a testület az elôzô testületi ülé-
sen hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékozta-
tót. 
• A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módo-
sítását jóváhagyta a Testület, mely rendelet 2015. 11. 29.
napjától hatályos. 
• A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz
gyûjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerzôdés meg-
kötésére irányuló pályázati felhívást tett közzé a Testü-
let. A felhívásra három ajánlat érkezett, melyek hiány-
pótlása és elbírálása folyamatban van. 
• Az Általános Iskola 2015/2016. tanévi munkatervét a
Testület elfogadta.
• Lazaréti ingatlantulajdonnal rendelkezô magánszemé-
lyek adómérték csökkentésre, és önkormányzati jelzá-
logjogtörlésre irányuló kérelmét a Testület elutasította.

A napirendi pontra vonatkozóan a jelenlévô kérel-me-
zôk, és a Pilisborosjenô–Lazarét Víziközmû Társulat
képviselôi elmondták álláspontjukat. 
• A Testület a Víziközmû Társulat kérelmeinek, a köz-
mûvekre vonatkozó kérelmeknek és a lazaréti tulajdo-
nosokkal fennálló megállapodás módosítására vonat-
kozó megkeresések elbírálásának feltételeit tartalmazó
40/2013. (III. 19) Kt. határozatát felülvizsgálat, és hatá-
lyában fenntartotta.
• A Képviselô-testület döntött az adósságkonszolidáció-
ban nem részesült települések fejlesztési pályázatán
elôzetes támogatási döntéssel kapcsolatos témakörök-
ben. 
• Adminisztratív módosításra kerület a Mûvelôdési Ház
és Könyvtár, illetve az Óvoda alapító okirata.
• A Falugondnok tevékenységének 2015. 12. 31. napjával
történô megszüntetésérôl döntött a testület.
• A Családsegítô és Gyermekjóléti szolgálat integrált mû-
ködését követeli meg az új törvényi szabályozás. Mivel
ezen ellátások eddig is így mûködtek a településen,
mindössze az integrált névváltozásnak kellett eleget
tenni, így Család- és Gyermekjóléti szolgálat lett az el-
nevezése.

A Képviselô-testület a novemberi rendes testületi
ülését 2015. 11. 30-án tartotta.

• Az ülés elején döntött a testület az elôzô ülésen hozott
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfo-
gadásáról.
• Több adórendelet módosítási javaslat is tárgyalásra
került. Becske István–Jakab Csaba–Peltzer Ferenc
képviselôk kommunális adóról szóló javaslatot ter-
jesztettek elô, melyet az ülésen visszavontak. 
• A polgármester adórendelet módosítási javaslata szerint
a nem pilisborosjenôi lakos üdülô tulajdonosok/vagyoni
értékû jog jogosultjai, akik nyugdíjasok, és adótartozásuk
nincsen, 25–25% kedvezményben részesülnek mind az
építmény- mind a telekadó összegébôl. Ezen költ-
ségvetési kiesés fedezetére és finanszírozására a nem
szilárd burkolatú utakra vonatkozó kedvezmény meg-
szüntetésre került. A napirendi ponttal kapcsolatosan
jelentôs lakossági részvétel mutatkozott az ülésen. A
Képviselô-testület a módosítást elfogadta, melyet a hall-
gatóság egyöntetûen üdvözölt. 
• Az étkezési díj rendelet iskolai térítési díjra vonatkozó
része a nemrég lefolytatott közétkeztetési közszolgál-
tatási szerzôdéskötésre tekintettel módosult.
• A Képviselô-testület támogatta Pest megye önálló
NUTS 2 régióvá válásának kezdeményezését, mely dön-
tés meghozatalára a Pest Megyei Önkormányzat kérte
fel a Képviselô-testületeket. 
• A 2016. és 2017. költségvetési évekre gyepmesteri fela-
dat ellátására vonatkozó pályázatot tett közzé a Tes-
tület. A jelenlegi ebrendésszel 2015. 12. 31-ig áll fenn
szerzôdés.
• A tavalyi évhez hasonlóan a Testület elôrehozta a civil
szervezetek támogatási pályázat kiírását, ezzel is segítve
a támogatási összeg mihamarabbi felhasználhatóságát.
A pályázati felhívás a honlapon megtekinthetô. Határ-
ideje: 2015. 12. 23.
• Az iskolai körzethatár a 2016/2017. tanévre változatlan
maradt.
• A már sokszor megpályáztatott Fô út 51. sz. alatti, lela-
kott állapotú hátsó épület bérbeadásáról döntött a
Testület. 
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• Idôs magánszemély ajánlotta fel résztulajdonát egy pil-
isborosjenôi beépítetlen telek formájában, melyet a
Testület köszönettel elfogadott. A részarány tulajdon
tehermentes.
• Új számviteli politikát, és a hozzá tartozó pénzügyi
szabályzatot alkotott a Testület.
• A 2015. november 1-tôl hatályba lépett új közbeszerzési
törvény alkalmazására új közbeszerzési szabályzat
került elfogadásra. 
• A belsô ellenôrzési terv a 2016. évben az eddigi évek
tapasztalatai alapján ki fog terjedni az önkormányzati
adók kivetésére, a 2016. évi költségvetés tervezésére, az
óvoda, iskola étkeztetéssel kapcsolatos elszámolásai-
nak, nyilvántartásainak ellenôrzésére, a 2015. évi zár-

számadásra, a belsô szabályzatokra, valamint a Német
Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának vizsgá-
latára. 
• A Testület átfogó fejlesztési stratégiát fogadott el, mely
az egész cikluson átívelô gazdasági irányvonalat fogalma-
zott meg. 
• A Zöld iskola tételes mûszaki felmérésére ajánlatokat
kér be a Testület a belsô felújítási, és átalakítási munká-
latok költségigényének, és mûszaki lehetôségeinek fel-
térképezése céljából. 
Pilisborosjenô, 2015. december 1.

Tisztelettel: Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea 
jegyzô

Az iparûzési, a kommunális és
gépjármû adó bevallásai, szabályai,
megfizetése változatlan maradnak. 
Az építményadó tekintetében a

nem pilisborosjenôi lakos, üdülô
ingatlannal rendelkezô nyugdíjasok,
akikkel szemben adóhátralékot a
helyi adóhatóság nem tart nyilván,
25% kedvezményt vehetnek igénybe
2016. 01. 01. napjától. Ezzel párhuza-
mosan a nem burkolt úton lévô adó-
köteles ingatlanok 25%-os kedvez-
ménye megszûnik. 
A telekadó tekintetében szintén a

nem pilisborosjenôi lakos, üdülô in-
gatlannal rendelkezô nyugdíjasok,
akikkel szemben adóhátralékot a he-
lyi adóhatóság nem tart nyilván, 25%

kedvezményt vehetnek igénybe 2016.
01. 01. napjától.
Felhívom a Tisztelt Adózók figyel-

mét, hogy amennyiben az adóköte-
lezettségükben bármilyen változás áll
be, arról 15 napon belül tájékoztas-
sák az adóhatóságot, illetve amennyi-
ben a változás az adókötelezettsé-
güket is érinti, 15 napon belül tegye-
nek adóbevallást. 
Az adóbevallás megkönnyítése ér-

dekében minden adóévre vonatko-
zóan megtalálhatók a nyomtatvá-
nyok a www.pilisborosjeno.hu hon-
lapon, az ,,adó’’ fül alatt, illetve az
elôzô éveknek megfelelôen a hivatal
dolgozói készséggel nyújtanak szak-
mai felvilágosítást a bevallások ki-

töltéséhez. Ügyfélfogadási idôben a
kitöltésben is segítenek az adócso-
port dolgozói. 
Felhívom azon adózók figyelmét,

akik a hiánypótlási felhívásokra
semmilyen módon nem reagáltak,
hogy 2016. január 1-tôl ezen mu-
lasztásukat adóbírsággal fogom súj-
tani, mivel a tisztességesen adózó
polgárokkal szemben súlyosan mél-
tánytalan ezen adózók adókerülô
magatartása. A jogkövetô adózók
befizetéseit ezúton is külön köszö-
nöm.
Pilisborosjenô, 2015. december 1.

Tisztelettel: Hegedûsné dr.
Hovánszki Tímea jegyzô

TÁJÉKOZTATÓ A 2016. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOKRÓL

Könyvtárunk a SZIRÉN könyvtári programot hasz-
nálja. Melynek segítségével a könyvtári nyilvántartás és
kölcsönzés számítógépes bevezetése megvalósult.  Ké-
rünk minden könyvtárhasználót, akinek lejárt a könyv-
kölcsönzési ideje, keresse fel könyvtárunkat! Késedelmi
díj nélkül visszavesszük a lejárt könyveket. Könyvtárunk-
ba beiratkozott olvasó a könyv, a társasjáték és a diafil-
met, kölcsönzési díj nélkül igénybe veheti. 
Könyvtárunk e-magyarországi pontként is mûködik,

minden délután 14-18 óra között ingyenes Internet szol-
gáltatással várjuk a község minden lakóját. Kedden és
csütörtökön délelôttönként továbbra is internethasz-ná-
lati oktatással segítjük azokat, akik még nem elég jártas-
sak az Internet világába. Alapfokon levelezés, tájéko-zó-
dás és keresés. 
Könyvtárunkban évek óta mûködik a mobil könyv-

tárhasználati szolgáltatást, mely azt jelenti, hogy házhoz
megy a kért könyv, és havi cserélhetôséget is a háznál
tudjuk lebonyolítani. Aki szeretné, mert nem megold-
ható a közlekedés, avagy olyan élethelyzetben van jelen-
leg, hogy nem tudja felkeresni könyvtárunkat, szívesen
kivisszük otthonába.

Jelezze a 30-596-7573-es telefonon, vagy pbjmuv-
haz@gmail.com 

Könyvtári programok hetente címszavakban:
Hétfô 14-18 Internet szolgáltatás

14-18 Olvasó szolgálat
Kedd: 10-12 Internet használati oktatás

14-18 Internet szolgáltatás
14-18 Olvasó szolgálat
17-18 Mesékkel színesebb a világ!

Szerda: 9-12 Olvasó szolgálat
9-10 Baba-mama olvasó
14-18 Olvasó szolgálat

16-17.30 Bütykölde
Csütörtök: 10-12 Internet használati oktatás

14-18 Internet szolgáltatás
14-18 Olvasó szolgálat
15-16 Nagyi olvasó

Péntek: 14-18 Internet szolgáltatás
14-15.30 Rajzolj, színezz szebb világot!
14-18 Olvasó szolgálat

Bereczkiné Szendrey Éva
igazgató

A községi Könyvtárról röviden

december1:december1.qxd  2015.12.11.  11:19  Page 3



4 PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ

A Z  I S KO L A I  H Í R E I
Népdaléneklési verseny

Idén is kíváncsian, várakozással tekintettünk a nép-
daléneklési versenyre!

2015. november 5-én, iskolánk egy kedves, meghitt tan-
termében hallgathattuk meg a szép elôadásokat. Ezúttal is
az alsó tagozatos gyerekek bizonyultak bátrabbnak, ám
szerény számban az 5. és 8. évfolyam dalos kedvû diákjai is
bemutatkoztak. 

A 23 versenyzôtôl értékes elôadásokat láthattunk. Külön
örömünkre szolgált, hogy a gyerekek és a-szülôk egyaránt
derûs figyelemmel követték az eseményeket.

Nem volt könnyû a sok szépség közül a legcsillogóbb
hangokat és elôadásokat kiválasztani. A bronz, ezüst, arany
minôsítések mellett három gyémánt fokozatú oklevél is
gazdára lelt az alábbi gyerekek személyében: 

Varga Hajnalka -2.b
Köhnken–Máté Luca - 3.a
Fazekas Adrienn - 3.a
Nekik és minden lelkes fellépônek kedves emlékként

szép kerámia körtemuzsikát nyújtottunk át. Apró lyukain a
gyerekek sok ismert népdalt is kicsalogathatnak szabadide-
jükben. 

Ezúton ismét szívbôl gratulálunk minden résztvevônek;
visszavárjuk ôket jövôre is!

Jenô-napi koncert
Idén is megrendezte a Zeneiskola hagyományos Jenô-

napi koncertjét, november 20-án, pénteken, az esti órákban.
Az összeállított mûsor nagyon színes, sokrétû volt, szinte

az összes zenei tanszak képviseltette magát, a helyi pánsíp-
együt-tessel kiegészülve.

A hangulat a nagy létszámnak megfelelôen emelkedett
volt, az oldalsó ,,mûvészszobában” óriási volt az izgalom,
ami sajnos néha a várakozási hangerôben is megnyilvánult,
nem kis munkát adva ezzel a rendezôknek, akik minden ere-
jüket bevetve próbálták meg csitítani a kis mûvészpalán-
tákat.

Évrôl-évre próbáljuk színvonalasabbá tenni ezeket a ze-
nei rendezvényeket, több-kevesebb sikerrel, hiszen kis cse-
metéink-nek meg kell tanulni azt is, hogy a másik produk-
cióját illik csendben meghallgatni, valamint illetlenség meg-
zavarni azt ki-be járkálással. Minden egyes kis növendék,
vagy akár tanár, aki vállalja a nagyfokú koncentrációt igény-
lô megmérettetést a színpadon, megérdemel annyi tisztele-
tet, hogy nem vonjuk el a figyelmét, ezzel segítve ôt, hogy a
tudásának megfelelô lehetô legjobbat nyújthassa.

Elgondolkodtató és egyben örvendetes, hogy egy ilyen
kis létszámú település, mint Pilisborosjenô mennyi tehet-
séges gyermekkel van megáldva! Jó volt ôket hallgatni,
köszönet nekik, és a felkészítô tanároknak is!

Márton-nap
A Márton-napi lámpás felvonulást lázas készülôdés

elôzte meg. Az alsósok szebbnél szebb lámpásokat készítet-
tek, liba-sütit sütöttek, gyakorolták a Márton-napi dalokat,
felelevenítették a Szent Márton legendát, az ünnephez kapc-
solódó meséket hallgattak. Délután az ötödikesek zsíros
kenyeret kentek és finom teát fôztek. Öt órakor a 3.a és a 4.a
osztályosok énekszóval mesélték el Szent Márton életét,
majd kezdetét vette a felvonulás. Lovasok vezették a mene-
tet, Csaba bácsi harmonikán kísérte az énekeket. Mire visz-
szaértünk az iskola udvarára, Berci bácsi meggyújtotta a tü-
zet. Rövid idôn belül elfogyott a zsíros kenyér és a tea, a
süteményét mindenki megosztotta a barátaival. Az estet jó

hangulatú sváb táncház zárta. Köszönjük Gyetkó Tibor ren-
dôrünk és polgárôreink segítô munkáját!

Fellépés a Várban
November 17-én iskolánk tanulói a Magyarság Házában

rendezett, a ,,Magyar emlékek nyomában Németországban
(Árpád-házi Szent Erzsébet kultusza Thüringiában, jeles mag-
yarok emlékei Drezdában és Lipcsében)” címû elôadáson
szerepeltek. Az est szervezôje, Messik Miklós kérte fel bemu-
tatkozásra iskolánkat. Csiszár Hanna és Jakab Noémi 8. osztá-
lyos tanulók németül olvasták fel a Rózsalegendát. Az iskola
kamarakórusa erre az alkalomra sváb viseletet öltött, s Fügedi-
Bárd Judit vezetésével az ,,ImschönstenWiesengrunde” és a
,,Tiefdrinnim Böhmerwald” címû népdalokat adta elô. Ezután
ismertetésre került a 100 éves iskolánk rövid története, a sváb
hagyományok ápolása, majd levetítettük a tavaly ôsszel készült
flashmobfilmet, amelyben diákjaink több nyelven szavaltak. A
magas színvonalú mûsort a közönség nagy tetszéssel fogadta.

Sportnap
A sportnap egy szép pénteki napon került megrendezésre,

mikor a gyerekek már majdnem lemondtak arról, hogy idén
meg lesz tartva. Ugyanis, szinte minden pénteki napon akadt
valami program, akadály, rossz idôjárás. Végtére eljött a
megfelelô pillanat. Reggel a nyolcadikosokkal berendeztük a
sportudvart egy izgalmas hat csapatot befogadó akadálypályá-
nak. Az 5.osztályosok fogorvosi vizsgálatra mentek, ezért a
versenyt picit késôbbre tettük, hogy ôk is megérkezzenek és
részesülhessenek a ,,megpróbáltatásokban”. Elôször a felsô
majd az alsó tagozat csinálta végig a váltóversenyt. A hat
különbözô színben pompázó csapat, minden tagja felsorako-
zott a rajtbójáknál. Amikor elhangzott a rajt, a játékosok min-
den erejüket beleadva hajtottak a gyôzelemért. Az elsô
versenyszámtól az utolsóig bíztatták egymást. Pontosan,
precízen csinálták a gyakorlatokat, iparkodtak megfogadni a
hangszóróból érkezô tanácsokat, ugrottak pattintottak, gurul-
tak, rohantak, átadtak és átvettek eszközöket. Volt ott tenisz-
ütô, medicinlabda, ugrálókötél, minilabda, kosárlabda, szô-
nyegen gurulás és padon átugrás, minden mi karnak, lábnak
ingere. A gyerekek nagyon jól érezték magukat és kellemesen
elfáradtak. A gyôztesek és mindenki más is kapott ajándékot.
Minden osztály választhatott egy saját, különbejáratú labdát.
Az alsósok jobban jártak, mert most ôk választhattak elôször
és hamar lecsaptak a jobbnál jobb foci, kosár és röplabdákra.
Nagy volt az öröm. Reméljük, jövôre a bátortalanabbak is köz-
tünk lesznek! 

Egészségünkre!

Európai Hulladékcsökkentési hét
Az Európai Hulladékcsökkentési Hét egy minden év

november utolsó hetében megrendezésre kerülô kezdemé-
nyezés, melynek keretében lelkes önkéntesek saját akció-
ötleteiket megvalósítva hívják fel a figyelmet a hulladék kelet-
kezés megelôzésének, a keletkezett mennyiség csökkentésé-
nek, a termékek újra használatának, valamint az anyagok újra-
hasznosításának fontosságára. Ökoiskolaként idén mi is csat-
lakoztunk ehhez az akcióhoz egy bolhapiaccal, melyet novem-
ber 26-án szerveztünk az iskolában. A gyerekeket arra buzdí-
tottuk, hogy hozzák el megunt játékaikat és könyveiket, hogy
társaikkal elcserélhessék, vagy eladhassák. Fôleg az alsós kor-
osztály lett nagyon lelkes, rengeteg kinccsel érkeztek. Ferge-
teges vásári hangulat alakult ki az aulában, percek alatt meg-
teltek az asztalok és a kis árusok lelkesen kínálták a porté-
kájukat. Hatalmas öröm volt számukra, ha eladtak valamit,
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ügyesen számoltak, kalkuláltak, alkudoztak. Azok is örültek
(még a felnôttek is), akik olcsón hozzájutottak ahhoz, ami
megtetszett nekik. A nagy sikeren felbuzdulva arra gondo-
ltunk, hogy máskor is szervezünk ilyen vásárt. Fontosnak
tartjuk, hogy megtanulják a gyerekek, hogy nem kell kidobni,
amit ôk megunnak, mert más örülhet neki!

András-napi bál
Az idei András-napi összejövetelünk is számos vendéget

vonzott a Mûvelôdési Ház nagytermébe. A szokásokhoz
híven a gyerekek élvezetes tánc produkciójával kezdôdött a
mulatság. Már az egészen kicsi elsôsök is rendkívül ügyesen
és lelkesen mutatták be tudásukat a közönségnek. Igazán
felemelô élmény látni a sok kis táncoslábú gyerkôcöt, akik
már fiatal korukban is érzik a népzene lüktetését, mozgásuk-
ban pedig ôrzik a népi hagyományokat.

Idén a szülôk is kaptak feladatot, ugyanis elô kellett
adniuk azt a táncot, amit gyermekeik tanítottak meg nekik azt
este során. Nagyon szorgalmasan tanulták a tánclépéseket, és
rendkívül tehetséges táncosoknak bizonyultak, amikor bemu-
tatták újdonsült tánctudásukat. Természetesen nem maradt el
a már szokásos kézmûveskedés sem, ahol karácsonyi dekorá-
ciót lehetett készíteni. A játszósarok is sok érdeklôdô, ját-
szani szeretô gyereket és felnôttet vonzott, akik a logikai
játékokban tehették próbára tudásukat. A programot Csaba
bácsi esti meséje zárta, valamint közösen gyújtottuk meg a
bejárat elôtt látható adventi koszorú elsô gyertyáját is. 

Reméljük, hogy ez az este sokaknak nyújtott kellemes
idôtöltést, jókedvet, kikapcsolódást.

Hálás köszönet mindenkinek, aki bármilyen módon
segített e program sikeres megvalósításában!

Német verseny
2015. november 23-án a nyolcadik osztály három tanulója

vett részt a pilisvörösvári Schiller Gimnáziumban szervezett
Bleyer Jakab versenyen, melyre a környék német nemzetisé-
gi iskoláiból érkeztek a gyerekek. A csapatverseny elsô for-
dulójában tizenkét állomás változatos feladatait oldották
meg a gyerekek. Ezt követôen az intézmény egy-egy tanárá-
nak tettek fel kérdéseket a csapatok és a gimnáziumról meg-
szerzett információkat  a többi csapat jelenlétében mesélték
el  a tanulók németül. A verseny egy karácsonyi qiuz kérdés
sorral zárult. Iskolánk tanulói megnyerték a versenyt, s
amenynyiben  ebben a gimnáziumban szeretnék tanulmá-
nyaikat folytatni, a német felvételi vizsga alól mentesülnek. A
csapat tagjai: Csiszár Hanna, Jakab Noémi és Kôszegi János.
Gratulálunk!

Aura Fórum
A Fórumon történtekrôl a Pilisborosjenôi Hírmondó

Online http://pbjhirmondo.hu/app/hu/paragraph/render/613
linkjén olvashatnak.

Tisztelettel: Dienes Dóra igazgató

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

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

Tel.: 06 20 423 5812

ÁllatorvosiÁllatorvosi
rendelôrendelô

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

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

INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS
www.kockakutya.hu, 

FACEBOOK: 
Kockakutya Állatorvosi Rendelô

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

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.

Asz ta los mun kák, 
bútortervezés, -készítés és 

-ja ví tás, res ta u rá lás
06 30/274-6730 

www.fanyuvo.5mp.eu 
Esküvôk és egyéb rendezvények

dekorálása,virágkötészet, fotózás,
videókészítés
06 30/315-7999

www.kisnoraenterior.wix.co

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

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

Te l. be je lent ke zés: 06 20 322 67 76
dr. Csányi Már ta
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F Ö L DM É R É S
• épületfeltüntetés, -bontás
• telekalakítás, -osztás, -egyesítés
• felmérések, kitûzések
• társasház szintenkénti alaprajzok

Aczél Ferenc (Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

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

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz
Sóder, homok, cement, mész,
zsalukô, Hôszig. 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

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
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