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A tartalomból:

üju
utak (2. oldal)

Rozália Kápolna, Pilisborosjenö

Képviselö'-testületi
hírek (2. oldal

esenyfelhívás
telekingatlanok értékesítésére (4. oldal)

Bővebb intormáció:

hiLps;//www.sulinel. hu/orokseglar/dala/n"iagyaruiszagi_nen zetisegek/nemetek/pilisborosjeno/
szu!ofoldui'ik_pilisborosjeno_2000/pages/005_egyhaz_teiüplom_muemlek.htm

Szemétgyűjtési
akció (5. oldal)



ÖNKORMÁNYZATI

Agyagbánya utca
Bajcsy Zsilinszky utca
Búza utca
Bem utca
Erdő utca
Ezüsthegyi út alsó szakasza
Kevélyhegyi út
Patak utca
Rózsa utca
Szent István utca
Temető utca

Vár utca
Várhalom utca

Gyalogos-bicikli út az Iskolához
REMIX útfelújítások a murvás utcákban (Ütalap
minőség! Csak szegélyezni, aszfaltozni kell.) \i

hírek

Elfogadták a 2019. évi költségve-
tést, mely a korlátozott lehetősé-
gek ellenére stabil gazdálkodást
tanúsít. A költségvetést a Pénz-
ügyi Bizottság alaposan, 3 ülésén
is részletesen tárgyalta.

A 2019. évi költségvetési főösz-
szeg 1 039 891 eFt, mely a 2018.
évi eredeti elöirányzathoz képest
7,00 %-kal alacsonyabb összeg.

A 2019. évben nagyobb volu-
menű beruházások is tervezésre
kerültek. Ezek az alábbiak:

tervek elkészítése (utak,
óvodabővítés),
településrendezéssel kapcso-
latos költségek, közművesítés
kiadásai, kisajátítási kiadások,
AURÁ-hoz vezető közvilá-
gítás, zebra létesítése,

játszótér és focipálya fej-
lesztésének költségei,
Pilisvörösvári rendőrkapi-
tányság épületének megépí-
téséhez hozzájárulás,
útfelújítások, karbantartá-
sok költségei.

Jó hír, hogy sem az adók nem
emelkednek, sem az adórendelet
nem változik, így az adózás tele-
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Civil szervezet neve

Nebuló Alapífrvány

Pilisborosjenői Kevélyhegyi
Dalkőr

Pilisborosjenői Kerekes
Tánceggyüttes

Deutchüub Pilisborosjenő
WeindorfE.

Pályázat címe

Kulturális programok
támogatása

tréningek, fellépések

Kerekes Népművészeti
Fesztivá

hagyományok ápolása

Pilisborosjenőért Alapítvány Kevélyhe%LP l,hfnők- ^m

NobilArt Művészeti

Egyesület

Pilisborosjenői Gyönyharmat
Waldorf Ovoda

Pbjenői Utánpótjás Sport
Club Egyes.

táborok

"Szeretet koncert,
"Spanyolest

Üj óvoda müködési kts

spot klub müködési
kts. +sporteszköz besz.

2097 csoport Egyesület . 52 JazzFeszt Pbjenő 2019
Összesen:

2019. évi
igényelt
összeg

900 000

710 000

400 000

710000

460 000

240 000

400 000

720 000

250 000

4 790 000

Megítélt
összeg:

700 000

420 000

100 000

420 000

340 000

140 000

300 000

400 000

180 000

3 000 000

pülésünkön kiszámíthatóbbá, és
ezzel talán mindenki számára el-
fogadottabbá is válhat.

A költségvetésben 10 millió forint
lett előirányozva utak karbantartás-
ra, és összességében 80 míllió formt
fejlesztésekre. Előbbi összegen belül
közművesítési feladatokra, útépítési
feladatokra, valamint a lakosságot
nem érintő, de a hu-izmus miatt egy-
re szükségesebb fizető parkolás ki-
alakításra is különítettek el összeget.

A közvilágítás korszerűsítésről
még tavaly döntést hoztak, azon-
ban ez nem igényel külön forrást,
mivel a fejlesztés az energiameg-
takarítás költségeiből előre látha-
tóan fedezhető.

A bölcsödei férőhelyek növe-
lésrerellátási szerződés megköté-
se útján 7 millió forintot tartal-
maz 2019-re a költségvetés. Az új
bölcsőde építésre beadott pályá-
zat még elbírálás alatt van, bízunk
annak pozitív eredményében.
Erre külön öneröt még a 2018 évi
költségvetésbe beépítették, mely
a 2019. éviben, mint kötelezett-
séggel terhelt pénzmaradvány fog
szerepelni. (38. 000. 000 önerö).

A játszótéri elbontott játszóesz-
köz pótlásra is biztosítottak fede-
zetet, melyet minél elöbb szeret-

nének a lakosság véleményének
bevonásával felhasználni.

Az Önkormányzat követve ko-
rábbi gyakoriatát, az idei évben is
minden olyan pályázati lehető-
séggel élni kíván (pl. Modern fal-
vak program keretén belül, illetve
útépítési pályázatok), melyekkel a
település szolgáltatási, illefrve inf-
rastruktúrája javítható. Ezekre az
általános tartalékból fognak szük-
ség esetén forrást biztosítani.

Küller János polgármester kér-
désünkre elmondta, hogy a Lazaré-
ti közvüágítást is ki szeretné építeni
még az idei évben az eddig meg-
kötött megáUapodásokból befolyt
összegből, amennyiben a VKT az
Önkormányzat részére az elkészí-
tett terveket felhasználásra átadja.

Jelenleg egyvízelvezetés rendezés-
re vonatkozó pályázat (300.000.000
forint) és egy szemétgyűjtési akció
lebonyolításra vonatkozó pályázat
van még elbírálás alatt.

Döntöttek február 28-án a ci-
vil szervezetek pályázatairól, és
2019. évi támogatásról az alábbi-
ak szerint.

A polgárőrség külön soron
4. 000. 000 forint, az Onkéntes Tűz-
oltóság 2.600.000 forint, a Római
Katolikus Egyház 1. 800.000 forint,

míg a Református Egyház 500 ezer
forint támogatásban részesült.

Fentiekből is látszik, hogy Pi-
lisborosjenő Község Önkormány-
zata fontosnak tartja, elismeri és
támogatja helyi civil szervezetek
működését.

Még február 7-én döntöttek az
óvodai beiratkozás időpontjáról,
amely2019. április 24-én és 25-én
lesz.

Teret biztosítottak továbbá a régi
iskolaépületben a BABA MAMA
CLUB működésnek, mely az elmúlt
években több helyszínen volt kény-
telen működni. A jelenlegi döntés-
sel megfelelő és végleges elhelyezést
tudtakbiztosítani részére.

Döntöttek továbbá a körzeti
megbízott részére, egy állandó,
helyi iroda biztosításáról is a régi
iskolaépületben. Korábbi dön-
tések alapján a Családsegítő, va-
lamint a "Caritas Bolt" is itt lesz
elhelyezve, így az épület sokrétű,
és lakossági érdeket fog szolgálni
a késöbbiekben is.

A tavalyi évi rendörautó beszerzés
után, az idei évben az orvosi ügyele-
ti gépjármű lecserélést is támogatták
február 28-án, mely lakosságszám
arányosan 423 ezer forintot jelet Pi-
lisborosjenő vonatkozásban.

Tárgyalták továbbá a jegyző
Polgármesteri Hivatal 2018. évi
tevekenységéről szóló beszámolót.

Összességében 2019. évben az-
napi üzemeltetési feladatok mel-
lett az útépítések és járdaépítés
folytatása, vízelvezetés helyzeté-
nek további javítása, a közvilágítás
korszerűsítése és bölcsődeépítés,
valamint a pályázati lehetőségek
széles körű kihasználása, valamint
a Kormányhatározatban korábban
már elfogadott tornaterem meg-
épülése a kiemelt célok, melyek
megvalósításáért Küller János pol-
gármester elmondása szerint az
Önkormányzat minden tőle telhe-
töt meg fog tenni.

Az eloterjesztéseket, határoza-
tokat az Önkormányzat honlapján
(www.pilisborosjeno. hu) az érdek-
lődők részletesebben is megtekint-
hetik.

(a szerkesztőség)
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Pilisborosjenő Község Onkormányzata a kizárólagos
tulajdonában áUó telekingatlanokat értékesítésre kínál-
ja versenyeztetési eljárás keretében (együttesen vagy
külön-külön is tehetö ajánlat), azzal, hogy azt/azokat a
legelőnyösebb ajánlatot tevő részére értékesíti:
a) az érintett vagyonelem megjelölése:

Pilisborosjenő, belterület 705/23 (836 m2) és

705/24 hrsz (863 m2).
b) a pályázat elbírálása során a pályázatok rangsoro-

lásakor alkalmazandó értékelési szempont:
Az ingatlan forgalmi értékbecslés szerinti ér-
téken, vagy azt meghaladó összegért történő
megvásárlási ajánlatban szereplő vételár

Azonos összegű ajánlatok esetén a fizetési határidő
alapján kerülnek elbírálásra a beérkező ajánlatok.

c) a megkötendö szerződés típusa: adásvételi szer-
ződés az ingatlanok tulajdonjogának korlátozás-
mentes átruházásával

d) a hasznosításra vonatkozó fontosabb feltéte-
lek: az ingatlanok beépítésre szánt belterületen
találhatóak, társasház vagy egyéb lakó célú épü-
let építhető rájuk. (MO-ás védősávjába esés miatt
azonban elözetes egyeztetés szükséges az építési
engedély ügyében NIF Zrt-vel) valamint régésze-
ti Íelőhelynek minősülnek a hatályos HÉSZ sze-
rint. (építkezés előtt tervezés során a Műemlék-
védelmi Hatóságtól kérhető bővebb tájékoztatás
ezzel kapcsolatosan)

e) a pályázati ajánlatok benyújtásának helye: Pilis-
borosjenő Község Önkormányzata, 2097 Pilisbo-
rosjenő, Fő út 16.,
módja: személyesen vagy postai úton, azzal a fel-
tétellel, hogy a postai úton benyújtott ajánlatnak
is be kell érkeznie a bontás időpontjára,
határideje: 2019. 03. 28., 10.00 óra

f) a pályázati ajánlatok elbírálási időpontja: aján-
lattételi határidőt követő képviselő-testületi ülés,
de legkésőbb 2019. 04. 30.

g) az ajánlattevők értesítésének módja: személyes le-
adás (Hivatal Ügyfélszolgálatán), postai úton vagy
e-mail útján. Az ajánlatnaklegkésőbb az ajánlattéte-
li határidőig meg keU érkeznie Önkormányzathoz.

h) a pályázati ajánlat érvényességének feltételei:
Az ingatíanok megvásárlására külön-külön is be-
nyújtható ajánlat, minden ingaüannál a legkedvezőbb
ajánlatot értékeUieti az önkormányzat nyertesként.

i)

j)

Az ingatlanok együttes, feltételes megvásárlására
benyújtott ajánlatok nem érvényesek.
Az ingatlanok értékbecslése, tulajdoni lapja aján-
latkérőtől írásban kérhető, melynek másolatát
ingyenesen rendelkezésre bocsájtja mind papír,
mind elektronikus formában.

Az ingatlanok beépítésre vonatkozó szabályozása
az önkormányzat www.pilisborosjeno. hu honlap-
ján korlátozásmentesen megtekinthető.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlati kötött-
séget keletkeztető vételi nyilatkozatot.
A benyújtott ajánlatokat ingatianonként 100 000
Ft ajánlati biztosíték benyújtása mellett lehet
érvényesen benyújtani az önkormányzat OTP
Banknál vezetett 11742001-15441276 számú

számlájára kell teljesíteni, közleményként kérjük
megjelölni: "ingatlan versenyeljárás biztosítéka.
Kapcsolattartási pont:
dr. Szabó JózsefZoltánjegyző, 2097 Pilisborosje-
nő, Fő út 16., e-mail: jegyzo@pilisborosjeno. hu,
telefon: 26/336-387
Az eljárás indokolás nélküli érvénytelenné nyil-
vánításánakjogát az Onkormányzat fenntartja.

Pilisborosjenő, 2019. március 5.
Küllerjános

polgármester

Tarlós István kezdeményezésére tárgyalnak a Liszt
Ferenc repülőtérre le és felszálló repülőgépek zaj-
terheléséről, mely az érintett területeken élőknek
okoz évek óta növekvő problémát.

Pilisborosjenő is nagymértékben érintett ebben a
kérdésben. Más forrásból lehet tudni, hogy a tár-
gyalások eredményeként a Budapest környéki te-
lepülések légtéri zajterhelése is csökkenhet.

Video itt tekinthető meg:
https://www. youtube. com/watch ?v=HCFttsvpDq8

(Forrás: Budapestinfo)

Sajnálattal látjuk, hogy egyre
többször okoz örömet egyesek-
nek, ha kárt okozhatnak!

Figyeljünk községünkre, közös
értékeinkre, környezetünkre és
egymásra!

Pilisborosjenő Község
Önkormányzata

fl}>

w

2019. február 16-án önkéntesek eredményes szemétgyűjtési akciót szerveztek
az Onkormányzata támogatásával.

Köszönjük a szervezőknek és a résztvevőknek munkájukat!

llyen volt:

llyen lett:

Településünk tisztasága, és környezetünk védelme közösségünk közös érdeke,
vigyázzunk rá, hogy ilyen maradhasson!

Pilisborosjenő, 2019. február 18.
Windisch László

Küller János

polgármester
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TISZTELT ÜGYFELEIMK'
Tájékoztatom Önöket, hogy az
adóegyenlegközlők, gépjárműadó
határozatok (akiknél szükséges
új határozatot hozni) szükséges
csekkekkel való kézbesítése folya-
matosan történik. Aki nem kapja
meg március 1-ig kérjük jelezze
Ügyfélszolgálatunkon, vagy a sza-
bocsilla@pilisborosjeno.hu e-ma-
il címen.

Tájékoztatom, hogy akik részé-
re még nem került egy esetleges
változásig az adó mértékét meg-
állapító határozat kiküldésre (ha-

tározatban szerepel, hogy az adó
mértéke a következö években is

ennyi, mindaddig, amig újabb
határozatot vagy végzést nem
kap), azok esetében csak előleg
került megállapításra, a rendel-
kezésre álló adataink alapján. A
végleges határozatot és a pontos
összeget esetükben a későbbiek-
ben kiküldendő határozat fogja
tartalmazni. Előbbiekért türel-

müket és megértésüket előre is
köszönöm!

Kérjük, hogy az egyenlegköz-

lőben szereplö összegeket szíves-
kedjenek befizetni!

Amennyiben a kiküldött
egyenleggel kapcsolatosan bármi-
lyen kérdése lenne, úgy ügyfélfo-
gadási időben forduljon bizalom-
mal kollégáimhoz, keresse őket
telefonon, vagy akár elektronikus
levélben.

Pilisborosjenő, 2019. február 15.

dr. Szabó JózsefZoltán
jegyzö

Pilisborosjenö Község Önkormányzatánakl Képviselö-testülete
2019. május 03-án, pénteken, 17 órakor

a Reichel Jósef Művelödési Házban (Pilisborosjenö, Fő u. 16.)

tart.

Minden érdeklödő pilisborosjenői polgárt szeretettel várunk!

Pilisborosjenö, 2019. január 31. Küller János
polgármester

Pilisborosjenö Község Onkormányzatának Képviselö-testülete
2019. május 10-én, pénteken, 17 órakor

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

tart.

A Külső-Bécsi úti településrész lakosainak.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tájékoztatjuk Onöket, hogy Hi-
vatalunk ügyfélfogadási rendjé-
ben változás nem következett be,
ezért továbbra is az alábbiak sze-
rint tartjuk hivatali ügyfélfogadá-
sunkat:

Hetfő: 13.00-18.00
Szerda: 8.00-12.00

13.00-16.30

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy ügyfélfogadási időben szí-
veskejenek Hivatalunkat felke-
resni, ügyfélfogadási időponton
kívül csak kivételes esetekben és
előre egyeztetett időpontban szí-
veskedjenek ügyintézőinket fel-
keresni.

Tájékoztatjuk továbbá Onöket,
hogy a gépjármű adóigazolások

kiadásának feltételei az alábbiak
szerint változtak:

A kiadáshoz a honlapunkról
'letölthető nyomtatványt kell
kitölteni és azt az Ügyfélszol-
gálati irodára eredeti alaírással
éllátva adható le. Az Ügyfél-
szolgálati iroda munkanapo-
kon, ügyfélfogadási időn kívül
is felkereshető az iratok leadá-
sa céljából az alábbi időpon-
tokban:

Hétfő: 8.00-18. 00
Kedd: 8.00-16. 00
Szerda: 8.00-16.30
Csütörtök: 8.00-16. 00
Péntek: 8.00-13.00

Az adóigazolások kiadása ügy-
félfogadási időben történik,

ezért kérjük, hogy az igazolá-
sok megkérésénél ezt szíves-
kedjenek figyelembe venni.
Aki az Ügyfélszolgálati Irodá-
ban adta le kérelmét, feldol-
gozását követően a következő
ügyfélfogadási időpontban át-
veheti ügyintézőinknél a kért
igazolást.
Bármely más igazolás (költség-

mentesség, vagy építmény-tele-
kadó igazolás, stb. ) kiadása szin-
tén a fentiek szerinti történik.

Megértésüket, és együttműkö-
désüket köszönjük.

Pilisborosjenő, 2019. január 24.

dr. Szabó JózsefZoltán
jegyző

Pilisborosjenö, 2019 január31. Küller János
polgármester

A PILISBOROSJENŐ MESEVÖLGY ÓVODA

BEIR T<0 ST

2019. április 24-én és 25-én
8 és15 óra között tartja a Fő utca 41 . szám alatti épületében

A BEJRATÁSHOZ SZÜKSÉGES IRATOK:

SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KIVONAT LAKCÍM KÁRTYA TAJ KÁRTYA

Ovodaköteles az a gyermek, aki 2019. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét.
Szabad helyek függvényében felvehető még az a gyermek, aki a beíratást követő fél éven belül

tölti be a 3. életévét.

ös ö s
Hálás szíwel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Edesanyánk
Gál Józsefné temetésén részt vettek.
Búcsúznak Tőle: gyermekei, unokái, dédunokái.

Pilisborosjenő, 2019. január 22.
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Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-testülete
a 14/1998 számú Onkormányzati rendelete alapján

ilisborosjenő Díszpolgára valamint Pilisborosjenőért emlékérem
cím adományozására felhívást tesz közzé.

' x

Az Önkormányzati rendelet szerint
a Pilisborosjenő Díszpolgára cím
annak a magánszemélynek adomá-
nyozható, aki:
a) a község szellemi és anyagi életé-

nek fejlesztésében,
b) az oktatás-, a közművelődés-, az

egészségügy fejlesztésében,
c) a szociális-, az általános biztonság

javítása érdekében,
d) az emberi kapcsolatok jobbításá-

ért a község és más település lakói

közötti együttműködés kialakítá-
sában,

e) a természeti környezet megóvása,
a természet egyensúlyának meg-
teremtéséért községünk területén
belül kiemelkedően eredményes,
önzeüen, áldozatkész munkával
maradandót (alkotást) hozott létre.
A Pilisborosjenő Díszpolgára cím

posthumus is adományozható. A
Pilisborosjenőért emlékérem a fent
nevesített érdemek egyikében elért
kimagasló eredmény elismeréséért
intézményeknek, közösségeknek is
adományozható.

Az adományozásra vonatkozó ja-
vaslatokat írásban, alapos indoklással
Községünk Polgármesterénél lehet
előterjeszteni minden év április 30.
napjáig, amelyről a Képviselő-testület
tit.kos szavazással, minősített több-

séggel dönt. Az érdem szerint elnyert
Pilisborosj'enő Díszpolgára, valamint
a Püisborosjenőért emlékérmeket
Szent István királyunk államalapító
ünnepségén adja át a Polgármester.

Ezúton kérem a tisztelt indítvány-
tételre jogosultakat, hogy éljenek a
lehetőséggel, hogy a község lakos-
ságáért a példamutató munkásságot
kifejtő személyek tevékenységét el-
ismerhessük és az utókor számára
megörökítsük. Várjuk javaslataikat,
legkésőbb 2018. április 30. napjáig
a Hivatalba (2097 Pilisborosjenő,
Fő utca 16.), valamint elektronikus
úton: a hivatal@pilisborosjeno. hu
e-mail címén.

Pilisborosjenő, 2019. február 13.
Küller }ános

polgármester

A Reichel JózsefMűvelődési Ház és Könyvtár
tisztelettel meghívja Ont és családját

a 2019 március 13-án, 17 órai kezdettel

AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
EMLÉKÉRE RENDEZETT ÜNNEPSÉGRE

koszorúzás a művelődési ház falán elhelyezett Kossuth-táblánál,
Küller János polgármester úr köszöntő beszéde,

ünnepi műsor a 4. osztályosok előadásában - -
Jt
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A Nebuló Alapítvány rendezvénye az
alsós osztályok néptáncbemutatójá-
val indult, majd ezt követte a tanári
tánckar fellépése. A büfében renge-
teg finomság fogadta a rendezvény
résztvevőit. Táncház, kézműves fog-
lalkozások, szőnyeg társas és egyéb
játékok színesítették a napot.

maguknak az iskola aulájában. A postát
üzemeltető földreszállt angyalok ezúttal
a 6.a osztály tagjai voltak. Feladatuk év-
ről évre nagyon nehéz!

Minden kicsengetéskor el kell fog-
lalniuk helyüket a csipkefüggönyök-
ből, fenyőágakból, padokból tákolt
postahivatalban, mert azonnal indul a
roham. A tanítási órákról kirontó di-
ákság rögtön az aula felé veszi útját. A
postás-angyalok saját készítésű képes-
lapot adnak át nekik, melyeken a gye-
rekek megírhatják osztálytársaiknak,
barátaiknak, tanáraiknak karácsonyi
jókívánságaikat. A képeslapokat az
angyalok egy szaloncukor kíséreté-
ben kézbesítik a címzetteknek. Sok a
feladat és rövid a szünet!

Varázsos és meghitt hangulatú kon-
certet adott a Zeneiskola december-
ben a Művelődési Házban. Az ismert
karácsonyi dallamok mellett, a zene-
irodalom klasszikus művei is felcsen-
dültek és megörvendeztették a lelkes
közönséget. A koncert zárószáma
ismét meglepetésül szolgált minden-
kinek, hiszen az iskola tanárainak
kórusa ismét meglepte a szülőket, a
hozzátartozókat és a diákokat.

December 15-re esett azon szom-
bat, amikor ismételten munkanapot
kellett ledolgoznunk. Iskolánk évek
óta ezt a napot közös korcsolyázás-
ra használ fel, melynek támogatását
az önkormányzata segíti a Nebuló

reresztül. Öröm látni,
hogy a gyerekeink többsége ilyenkor
halad először a jégen percről-percre
egyre ügyesebben, a többség pedig
száguld önfeledten és boldogan.

Képzeljék el a karácsonyi készülődés
szépségét, az angyal-várás izgalmát egy
olyan közösségben, ahol 290 kisdiák
tölti együtt a napjait! Ekkora lelkesedés-
nek az angyalok sem tudnak eUenáUni,
és mmden decemberben, a téli szünet
előtti napokban kis postát rendeznek be

Az adventet már 12 éve egy közös
karácsonyi koncerttel zárja az isko-
la közössége. Minden osztály készül
egy karácsonyi dallal, amit hangsze-
res kísérettel mutat be. A közös ének-
lés hatása felülmúlhatatlan. Ez, azon
a pillanatok egyike, amelyre sok-sok
év múlva is emlékezni fog a legtöbb
diák. Idén új helyszínen, az új iskola
tornaszobájában 14 osztály énekelt
osztályonként és közösen.

A január 22-én rendezett iskolai né-
met versmondó versenyre sok lelkes
diákunk készült izgatottan. A zsúfo-
lásig megtelt teremben bátran adták
elő a verseket. Köszönjük a zsűri
munkáját! Egybehangzó döntésük
alapján

Fodor Dorina
és Juhász Mátyás (1. a)

Fonyódi Fruzsina (2. a)
Hetényi Emma (2. b)
Berec Laura (3. a)
Bognár Dóra

és Szabó Laura (3. b)
Juhász Klára (4. o.)
Halász Lilla

és Varga Hajnalka (5. b)
és Buzás Domokos (7. b)

képviselhetik iskolánkat a kistérségi
fordulóban.

Versenyzőinknek gratulálunk!

Iskolánkban a 3-4. évfolyamon ke-
rült megrendezésre a verseny 17 ta-
nuló részvételével.

Helyezettek:
3. évfolyam:

I. Kőhegyi Simon 3.b
II. Erényi Johanna 3.a
Bognár Dóra 3.b
III. Berec Laura 3.a
Szabó Laura 3.b

(folytatás a következő oldalon)
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4. évfolyam:
I. Juhász Klára
II. Molnár Dániel
III. Király Márton
Forgó Ambrus

Bevételek:
A sítáborból

kedvezményként:
Iskolagála:
1% bevétel:
András-napi bál:
Advent-pékség:
Önkormányzat,

Civil szervezetek
támogatása:

Sulizsák program:
Egyéni adományok:
Osszesen:

250 000 Ft
450 000 Ft
788 51 IFt
190 000 Ft
229 500 Ft

700 000 Ft
9 800 Ft

214 000 Ft
2 831 811 Ft

Kiadások:
Utazás versenyre: 72 000 Ft
Kulturális programok

(Operaház TV felvétel
utazás, Terror Háza,
múzeum): 130 000 Ft

Jégpálya bérlése és utazás
(2 alkalom: január
és december): 242 000 Ft

Szabadidős program
(Középkori orvoslás,
gyermeknap, Jana
Goodal intézet,
Drogprevenció) 222 000 Ft

Zenei tagozat jutalmai: 36 000 Ft
Év végi kirándulások

támogatása: 460 000 Ft
Iskolai díjak: 14 000 Ft
Jutalomkönyvek: 65 000 Ft

Zöld műanyag székek
beszerzés : 240 000 Ft

ÖKO csoport előadáso : 30 000 Ft
4dbkosárla dapalánk

beszerzés : 530 000 Ft
Csúszdabes erzése

és telepíté e, szállítása: 489 000 Ft
Egyebek (kártya,

kistábla, zorobán,
fejlesztő játékok): 88 300 Ft

Összesen: 2 580 000 Ft

Itt szeretnénk megköszönni ismé-
telten minden adományt, támoga-
tást, hozzáj st! Minden forint-
nak helye van.

A Bizek Emi Alapífrvány a Kreatív
Gyermekekért és a Pilisborosjenői
Nemet Nemzetiségi Általános Is-
kola és Ala fokú Művészeti Iskola
természetfoto pályázatot írt ki 2018.
őszén iskolás gyerekek számára. A
beérkezett fi tók kódszámmal kerül-
tek a zsűri i lé, a pályázó neve nem
derült ki a 1 írálók számára, viszont
a pályázó s; úletési évszámát tartal-
mazta a kóc Igy figyelembe vehető
volt a készíb' életkora is, amire azért
is szükség v It, mert a zsűri megne-
vezte a legjobb alsós és a legjobb fel-
sős alkotást "s.

A hat tagi' zsűri végül összeült és a
díjra jelölt alkotások közül személye-
sen, pontozásos eljárással választotta
ki az egyes d"azott alkotásokat (kivé-
ve különdíjak). Díjat már csak olyan
fotó kaphati tt, amelyik maradékta-
lanul megfelelt a felhívásban szerep-
lő szabályoknak. Azonos pontszám
esetében a z űri elnökének szavazata
döntött - e re mindössze egyetlen
esetben keri" t sor.
A zsűri tagjai:
Szekeres János, a zsűri elnö-
ke, a FOTÓ NATURA HUNGA-
RY természe fotósok egyesületének,
a Természetl otósok Nemzetközi Szö-
vetségének ( FWP) valamint az ESZ-
TERGOMI MŰVÉSZEK CÉHének
tagja, tanár
Bizek Emi zeneszerző, zenetanár, az
Alapífrvány i évadó munkatársa
Dienes Dóra pedagógus, az iskola
intézményvezetöj e
Jávorné Illy s Boglárka pedagógus,
rajztanár

Tolnai Lea, táncművész, úgyis, mint
a Bizek Emi Alapífrvány kurátora
Iván Gábor, zenész, zenetanár, úgyis,
mint a Bizek Emi Alapítvány kurátora

A különdíjakról nem a zsűri, ha-
nem az adott különdíj felajánlója
döntött.

A beérkezett több, mint 200 al-
kotásból első körben kiválasztot-
ták azokat a versenyben maradó
alkotásokat, amik megjelentek a
kiállításon. Az alapítvány alap cél-
kitűzésével összhangban a pályá-
zat célja elsősorban az volt, hogy
a gyerekek kimozduljanak a négy
fal közül és közelebb kerüljenek a
természethez, a fotózáshoz. Fejlőd-
jön a kreativitásuk, látásmódjuk,
a minket körülvevő világhoz való
hozzáállásuk. Ez a cél megvalósult
a pályázattal. Lényeges volt, hogy
lehetőleg minden pályázónak le-
gyen valamilyen sikerélménye. A
fantasztikus kiállításon 161 db al-
kotás tekinthető meg.

Díjak:
Máté Bence különdíj

A világ egyik legjobb természetfo-
tósa 2 napos lesfotózást ajánlott fel a
verseny egyik különdíjasának.

Máté Bence a BBC világverseny
történetének legeredményesebb ter-
mészetfotósa. Az egyetlen ember,
akit az év i^ú természetfotósának és
az év természetfotósának (Wildlife
Photographer of the Year) is megvá-
lasztottak a világon, illetve egy idő-
ben a világverseny minden ranglistá-
ját vezeti.
További díjak:
. 2-2 napos lesfotózás profi termé-

szetfotós vezetésével
. National Geographic különdíja: 1

éves előfizetés és interjú a NatGeo
online felületén

. Pilisi Parkerdő Zrt. különdíja: 1
db éves belépő a Budakeszi Va-
dasparkba annak a pályázónak,
aki a Humoros természet kategó-
riában a legjobb olyan fotót készí-
ti, amelyik a Pilisi Parkerdő Zrt.
területén készült

. Bizek Emi Alapítvány különdíja a
naturArt Természetfotósok Szö-
vetsége felajánlásával: 3 alkotás-
nak 2-2 fő részére belépő a 2019.
februári naturArt Természetfotós
Fesztiválra

. Oklevél minden pályázónak

. 161 db alkotásból állandó kiállítás
megtekinthető az Iskolában.

A zsűri elnöke, szakmai vezető:
Szekeres János természetfotós,
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a FOTÖ NATURA HUNGARY ter-
mészet fotósok egyesületének, a
Természetfotósok Nemzetközi Szö-
vetségének (IFWP) valamint az ESZ-
TERGOMI MÜVÉSZEK CÉHének
tagja, tanár.
Szakmai partnerek voltak:
Pilisi Parkerdő Zrt.
Médiapartner a National Geogra-
phic Magyarorszá^
Kategóriák, témák:
. Állatok (háziállatok kivételével)
. Táj
. Növény (vadon élő)
. Humoros természet
. Különdíjat kapott a legjobb alsó

tagozatos és a legjobb felső tago-
zatos korosztályi alkotást is.

Lássuk az eredményeket!
A pályázat fődíját Papp Georgi-

na nyerte az Esőháló című fotójával,
amely egyben a legjobb tájfotó és a

)b felsős kategóriát is elnyerte.

'-A -MN

Lőrincz Olivér: Éhenkórászok
című alkotása nyerte a legjobb hu-
moros természetfotóként Máté Ben-
ce különdíját.

Reiser Janka a legjobb növény
kategóriában a Flower Power című
fotójával nyert, de a Pilisi Parkerdő
Zrt. fődíját is elnyerte el a Fába szo-
rult makk című alkotásával.

Kovalcsik Ádám készítette a leg-
jobb fotót állat kategóriában, ezzel
a Bizek Emi Alapítvány különdíját
nyerte el a Békakirálylány fotójával,
ez egyben a legjobb alsó tagozatos al-
kotás díja is volt.

Selmeczi Márta a National Geog-
raphic Magyarország különdíját vi-
hette haza a Csoda című alkotásával.

Bényi Simon a Bizek Emi Alapít-
vány különdíját nyerte el a Hóten-
ger című fotójával.

Bukszár Bori a Bizek Emi Ala-
pítvány különdíját nyerte el a Du-
naparton című alkotásával.

A kiállítás anyagával olyan isko-
la lettünk, ahol nem csupán a gyer-
mekek rajzai, festményei, de már
gyermekek által készített fotók is
díszítik a folyosókat. Jöjjenek be,
nézzék meg a kiállítást, érdemes!

Köszönet a BizekEmi Alapítvány
kuratórium tagjainak az ötletért, a
megvalósításért, a szervezésért, a
csodáért.

"Azért indultunk el a pályázaton, mert úgy
gondoltuk, hogy ez egyjó lehetőség faj
magunkat. Nagyon különleges látásmód kel-
lett hozzá, hogy észre vegyük a természet érté-
keit. Nem vártunk túl sókat ettől a versenytől,
mert csak a telefonunkkal fotóztunk, így azt
gondoltuk, hogy nemfogunk dijat nyerni. Na-
gyon örültünk az eredményeinknek és nagyon
várjuk a nyereményünk beteljesülését.

Payp GeorginaAnna, SebnecziMárta,
Reiserjanka

"Az egész történet úgy kezdődött, hogy meglát-
tam a sulíban a plakátot, hogy természetfotós

pályázat indul. Nagyon szeretem a természetet,
az állatokat, minden természettudományos do-
log nagyon érdekel. Ezért elhatároztam, hogy
szeretnék részt venni ezen afotópályázaton.
A nyarakat már évek óta Balatonlellén töl-
töm a szüleimmel és a tesómmal. Nem csak
strandolni szoktunk, hanem ievekszünk felfe-

dezni a környéken a látnivalókat is.
Ígyjutottunk el a Kis-Balatonhoz, ahol sokat
kirándultunk. Egyik nap elmentünk egy egész
napos fotótúrára is, ahol sok vízimadarat, a
nádast és a tájat fotóztam. De a legjobb az
egészben az volt, hogy megmentettünk anyu-
kámmal egy teknőst, aki egy gátban csapdába
esett és nem tudott kiúszni. A Kis-Balatonnál

készültfotókból is neveztem be a pályázatra.
M(W nagyon megszerettem a fotózást, ezért
egész nyáron bárhova mentünk, nagyon sok
fotót készítettem. A különdíjas és egyben a hu-
moros természet kategória díjnyertes fotót Ba-
latonszemesen fényképeztem egy halsütödében.
A különdíjas fotó úgy készült, hogy mikor be-
ültünk enni a halsütödébe, akkor megláttam
a fecskefiókákat, akik ennivaló után tátogtak.
Egyből elkértem anyukám mobiltelefonját és el-
kezdtem kattintgatni. Legalább 30fotó készült
a madárkákról és azt választottam ki, amelyi-
ken a legtöbbfióka egyszerre kinyitja a csörét.
A legviccesebb az egészben az volt, hogy pont
a madárfészek mögött volt a halsütöde étlapja.
Nagyon boldog vagyok és nem is gondoltam,
hogy az egyik legszuperebb különdíjat nyerem
megés el tudok menni egy különleges két napos
lesfotózásra Máté Bencevel, aki avilág legjobb
természetfotósa. Nagyon várom ez akét napot
és idén nyáron megmt sokat szeretnékfotóznC

Lőrincz Olivér, 3/b osztályos tanuló

"Szülöként nagyon jó érzés volt látni Adám
öszinte örömét, amikor kiderült, hogy díjazott
lett a Bizek Emi fotópályázaton. Ázt gondo-
lom, hogy nagyon hasznos és előrevivő, hogy
ilyen lehetőéget kapnak a gyerekek. Jó volt látni,
hogy a pályázat ilyen sok résztvevőt bevonzott
és a figyeÍmüket a természet és a fotózás felé
irányífotta. Különösen érdekes volt felnőttként
tapasztalni, hogyagyereke miként látják az őket
korülvevö világot. Á díjkiosztó óta Ádám újfent
hatalmas lendülettel vetette bele magát afényké-
pezésbe. "

Dr. Kovalcsik András
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Amikor egy gyermek betölti a hato-
dik életévét, tanköteles korba lép.
Az iskolakezdés nagy esemény az
egész család számára. Attól függően,
hogy a hatodik születésnap melyik
hónapra esik, illetve hogy hol tart a
gyermek egyéni fejlődése, felmerül-
het a kérdés, hogy valóban eljött-e
az idő az első osztály megkezdésére.
Amikor a pedagógusok és a szülők is
egyetértenek abban, hogy a gyermek
mehet-e már iskolába vagy sem, ak-
kor nincs különösebb teendő. Azon-
ban ha a kérdés nem egyértelmű-
en eldönthető, akkor a pedagógiai
szakszolgálatot hívjuk segítségül.
Mire ehhez a két lehetőséghez elju-
tunk, már megtörténik a gyermek
iskolaérettségének felmérése az óvo-
dában. Ez a felmérés, vagy vizsgálat,
valójában egy játékos feladat. Mégis
fontos, hogy ezt a tevékenységet a
kicsik teljes nyugalomban végezzék
és kizárjunk minden zavaró vagy
feszültséget hozó körülményt. A
csoport két óvodapedagógusa kö-
zül az egyik bemegy a gyermekkel
a logopédiai helyiségbe vagy a pe-
dagógusok tárgyalójába. Ez utóbbit
különösen szeretik a gyerekek, mert
ott még sosem jártak és a tetőabla-
kokon át látszik az égbolt. A vizsgá-
lat csupán néhány vidám feladatból
áll: kismadaraknak kell megmutat-
ni, hogy melyik fán milyen bogyót
találhatnak; elveszett, színes ujjú kesz-
tyűt keresünk és piros hókotró autóval
takarítjuk le egy kis hegyi falu utcács-
kát. Mindeközben fény derül a kész-
ségek és képességek aktuális szintjére,
mely iránymutató az iskolaérettség
kérdésének eldöntéséhez.

Szemes Lili
óvodapedagógus

Tavaly év végén minden csoport meg-
lepte a szülőket egy-egy karácsonyi
műsorral, melyre sokat készültek, és
nagyon várták. Meghitt hangulatban
ünnepeltünk közösen. Emellett az
óvodai karácsony is nagyon kelleme-
sen telt. Az óvoda csoportjainak költ-
ségvetési pénzből szép és hasznos játé-
kokat vásároltunk, külön figyelve azok
időtállóságára, strapabírására. Erre az
óvodában nagy szükség is van, hiszen
a játékok folyamatosan használatban
vannak, és rongálódnak. Minden cso-
port olyan játékokat választott, amiket
az adott gyermekközösség számára a
legmegfelelőbbnek tartott, figyelem-
be véve a nemeket, korosztályokat,
és érdeklődési köröket, mindemellett
törekedve a minőségi választásra. És a
hatás nem maradt el, melyet mi sem
bizonyított jobban a csillogó gyerme-
ki tekinteteknél.

f

Január 14-18-a között tartottuk a
német nemzetiségi hetet. Ennek ke-
retein belül agyagoztunk, sváb kifli
sütöttünk, nemzetiségi táncot tanul-
tunk. Készültek makettek régi sváb
udvarokról. Terveztük, hogy ellá-
togatunk a tájházba is, de sajnos ez
egyéb okok miatt elmaradt.

^

A 2019-es évet a Zöld óvoda pályá-
zatának leadásával kezdtük, melyet a
Mindszenty utcai épületben először,
a Fő utcai épületben másodszor pá-
lyázóként nyújtottunk be, a harmadik
;azdasági év leteltével. A pályázati
feltételekben leírtak alapján, az elmúlt
években igyekezünk egyre fejlődni a
környezefrvédelem vonalán. Amel-
lett, hogy a zöld ünnepeket megtart-
juk, és ezáltal környezettudatosságra
neveljük a gyerekeket, szeretnénk a
családoknak is segítséget nyújtani eb-
ben. Ezért került kihelyezésre mind-
két épületben használtelem gyűjtő,
illetve a pályázati ígértünknek eleget
téve, a Hulladékcsökkentési hét bevé-
teléből két univerzális palackprést is
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vásároltunk, melyet szintén mindkét
épületben elérhetővé tettünk a szülők,
hozzátartozók számára is. Másik nagy
örömünk, hogy a Fő utcai épületben
szelektív hulladékgyűjtők kerültek ki-
helyezésre, melybe a préselt palacko-
kat, papír- műanyag hulladékot lehet
dobni. Így már a kommunális hul-
ladék mennyiségét jelentősen csök-
kenthetjük. Az óvodában termelődő
zöldhulladékot pedig vagy a nyulaink
eszik meg, vagy komposztáljuk.

Február 1-én Medve nap alkalmából
a Veresegyházi Medveotthonba lá-
togattunk el, hogy megnézzük meg-
ijednek-e a mackók az árnyékuktól,
vagy nem. .Mivel nem sütött a nap,a
néphagyomány szerint már nem tart
sokáig a tél. A park dolgozói maci

r
<>

~T\

formájú süteménnyel, és meleg teá-
val látták vendégül az óvodásokat.

Óvodánk április 6-án 9 órától nyűt na-
pot tart leendő óvodásaink számára.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Az óvodai beiratkozás áprílis 24-25- én
lesz, melyre plakátok kerülnek kihelye-
zésre, valamint az önkormányzat hon-
lapján is tájékozódhataak a részletekről.

Febmár 6-án csoportonként tartottuk a
farsangot. A jelmezbe öltözött gyerekek
mindent megtettek azért, hogy elűzzék
a telet. A mulatságot tánccal, játékos
feladatokkal (mmt például seprűtánc,
székfoglaló, felfiiggesztett vanfliás kari-
ka evés, célba dobás) színesítettük.

t^
*.

Petkovicné Wágner Anikó
óvodapedagógus

GÉSZSÉGÜGY INi-OR hf
r-':A^ i

OR OSI ÜGYELETI IDÖPO T LTO S
2018. december 1-től a szerdai rendelési idő 16-19 órára módosul.

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

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

13.00-17.00 óráig
08.00-12.00 óráig
16.00-19.00 óráig
08.00-11.00 óráig
08.00-11,00 óráig

Dr. Kovács Levente
Dr. Kovács Levente
Dr. Kovács Levente
Dr. Kovács Levente
Dr. Kovács Levente

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

Betegrendelés:
Kedd: 15.00-18.00 óráig Dr. Kerekes lldikó
Csütörtök: 15. 00-18. 00 óráig Dr. Kerekes lldikó

Egészséges rendelés/tanácsadás:
Szerda: 14. 00-16. 00 óráig

Rendelés Urömön:
Métfő, szerda, péntek:

Dr. Kerekes lldikó

08.00-11.00 óráig

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

Gallai Judit védőnő
Egészséges rendelés:
Terhes tanácsadás:
Szűrővizsgálat (1-6 éves):

06(30)332-7615
Szerda14.00-16.00
Szerda16.00-18.00
Hetfo14.00-16.00

Az ügyeleti szolgálat hétköznapokon 17.00 órától indul és
másnap 07. 00 óráig tart. A hétvégi ügyelet pénteken 17. 00
órától hétfő reggel 07.00 óráig, ünnepnapokon értelemsze-
rűen a megelőző utolsó hétköznap 17.00 órájától az ünnep-
nap másnapjának 07.00 órájáig tart.
A pomázi orvosi rendelő Pomáz főútján, a polgármesteri hi-
vatal mellett található, címe: Kossuth Lajos utca 21. Tele-
fonszáma: 06 (26) 326-211 . Ha ajtaját zárva találják, kérjük
csengessenek.
Dr. Telegdi András elérhető nappal, rendelési időben a
06 (26) 526-228-as telefonszámon. Összefoglalva a szüksé-
ges tudnivalókat:

Ugyeleti szolgálat
Pomáz Környéki Orvosi Ugyeleti Bt.

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

Orvosi ügyelet hívószáma: 36 (30) 992-9257

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

Nagy Kevély Gyógyszertár
Farkas István

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

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

Az idén a szokásos februári időpont helyett már január
28-30-ig lezajlott a tüdőszűrés Pilisborosjenőn.

A csúszós, igazi téli idő ellenére sokan részt vettek a
- bizonyos kor felett - ingyenes szűrésen.

HÁZIORVOS NYUGDÍJBAN
Végleg nyugdtjbavonultfalunkkiváló háziorvosa

Dr. Kovács György.
Mártöbb éve amolyan "csökkentett üzemmódban" dolgozott.

Fia Dr. Kovács Levente látta el a háziorvosi teendó'k nagyját fálunkban.
Jó pihenést Doktor Ur!
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MÁRCIUS

szerda

n , *.
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MÁRCIUS

22.
péntek

n o

29.
péntek

17óra: 1848. MÁRCIUS 15-RE
EMLÉKEZÜNK

koszorúzás a Kossuth-táblánál, majd ün-
nepi műsor a 4. osztályosok előadásában

18 óra: RICHTER DORKA
ÉS ZENÉSZTÁRSAI
BACH KONCERTJE

16óra: KOSÁRFONÁSt.
(húsvéti kosárka elkezdése)

13.30 óra: "HÉTMÉRFÖLDES
MÁRaus CSIZMÁBAN HETEDHÉT
20. HATÁRON"
szerda Qrszágos Mesevetélkedő III. fordulója

ű Q 19 óra: BESZÉLGETŐS KONCERT
SELMECZI GYÖRGGYEL

27.

Q ... 10-16-íg: KISÁLÜ^T KIÁLLJTÁS
MÁRCIUS - ÉSVERSENY
30. 20 óra: DECIBAND ZENEKAR

szombat S2ÓRAKOZTATÓ ESTJE

16 óra: KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
APRILIS (folytatjuk a kosarunkat)
5. 20óra: ZENEISKOU^ TAVASZI

péntek KONCERTJE

ÁPRILIS
26.

3 16óra: KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
(befejezzük a kosarunkat)

12. í8 óra; KÖZÉPKORi EST
péntek ismeretterjesztő előadás, bemutatók, tánctanítás.

16óra: KAMARA KONCERT:
Matuz Gergely

QQQQ 13. 30 óra: "HÉTMÉRFÖLDESDQ Q Q Q

ÁPRILIS CSIZMÁBAN HETEDHÉT
HATÁRON"

Országos Mesevetélkedő IV fordulója

Q j. . ° 10-12-íg: BOLHAPIAC
ÁPRILIS

13.
szombat

.... 10 óra: KITELEPÍTÉSI EMLÉKNAP
ÁPRILIS Koszorúzás az emlékműnél
28.

vasárnap

Q "S . . 16 óra: NAGYMAMÁK
MAJUS KÖSZÖNTÉSE

0 . ° 2 15 óra: ALOSTALALKOZÓ
MÁJUS

2019. május 25-én (szombaton)
délután 15-től 19 óráig

PROGRAMOK:
Gólyalábas lufi hajtogatás 15-17-ig

Lovaglás 15-17-ig Allatsimogató Gokart
autók, akadálypályával Ugrálóvár Büfé,
kürtös kalács Kézműves foglalkozások

Népi játékok Arcfestés Hip hop és rocky
bemutató 17.30-tól záró buli

Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár
Pilisborosjenő, 2097. Fő út 16.

Június 17-21-ig

Várunk mindenkit, aki szeret sokat mozogni, szeretné megismerni az
erdők élővilágát, vagy csak egyszerűen szeretne egy játékkal teli hetet

a szabadban tölteni!

Részvételi feltételek: 6-14 éves kor, megfelelő kondíció Étkezés:
otthonról hozott hideg élelem A tábor díja: 6000 FVfő/hét; (1 500 FÜnap/
fó', ha nem tudsz mindennap jönni!) Jelentkezni: 06-30-596-7573,

személyesen a könyvtárban 50%-os befizetéssel május 15-ig!

RÉSZLETES PROGRAM:
1\ szélrózsa irányába tett kirándulások:

Ezüst-hegy-Nagy Kevély-Mackó barlang-Macska barlang Ismerke-
dés különleges ásványokkal Sziklamászás Ismerkedés a környe-
zetvédelem kérdéseivel Vadászház Kirándulás a Háziréti-tóhoz
Ismerkedés a környező állatvilággal Egri-vár Teve szikla Allati
kvízésállatosjátékok Köves bérci erdő Ismerkedés a növényvilág-

gal Számháború.
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HIRDETÉSEK

E ület és bútorasztalos
Bereczki; 06-30-231-9615; 06-30-855-0396

Praktíkus, igényes kialakítás házon kívül-belül az Ön elkép-
zeléséhez Ígazodva. Egyedi méretekregyártotttermékek.

Pontos tervezés, kivitelezés.

Vállalunk: átalakftást és felújftást.

Külső,- és beltért lépcs6, kerftés, kocsi beálló, elotető, be-
épített szekrény, konyhabútor készítése,

tamináltpadló-lerakás

Pilisborosjenői ingatlanok irodája
www.pilisborosjenoi.hu

SZALAI PÉTER
építészmérnök, ingatlanközvetító' ügyvezetó', irodavezető

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

Egyedi, különleges kerti pavilon

-"" K

Pilisboorosjenő,
Fő út 013/31 Hrsz.

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

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

Sóder, homok,
cement, mész,

zsalukő, hőszigetelő
rendszerek,

konténer-rendelés,
gépi földmunka,
hulladékátvétel,

termőföld kiszállítással.

a r (70/60 561 6)
2097 Pilisbo sjeno, Fő út. 45.

nyrtvatartás:
Hétfő. s rda: 17-19h,

Szombat: 10-12h

IGÉNY ESETÉN
6SHAZHOZKF7 LLÁS

. kocxakutya. ,
F CEBOOK:

kuty Allatorv i

VÍZ-, G Z~,
KÖZPONTI FŰTÉS

SZERELÉS
DUGUI.ASELHARÍTÁS

ogyoróFerenc
06-70/940-63-11

Pilisborosjenő,
llona utca 7.

Telefon:
06 (70) 670-0075

Várjuk kedves vásárlóinkat!

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

Utánfutó bérelhető!
(Három óra minimális bérlési időre.)

Nyitvatartás:
Hétfőtől péntekig

16.30-tól18.00óráig

vállalja egyedi ajtók, ablakok
készítését, egyéb asztalosmunkák kivitelezését:

) - -

llatorvosi és
omeopátíás rendelő
atósági feladatokra jogosult

állatorvos
münk: Solymár, Terstyánszky u. 23.
'ilisvörösvár u. 17. (saroképület)

Dr. Molnár Attila
: 06-30-984-6692 06-26-360-919

(rendelési időben)

Ifj. Dr. Molnár Attíla
Tel: 06-30-964-2160

Védőoltások, ultrahang,
borvizsgálatok, sebészeti műtétek,
.szélyes állatok gyógyszerbelövése,

kutyakozmetika

RENDELÉSI IDŐ:
hétfő, péntek: 17-19, kedd,

csütörtök: 14-19, szombat: 9-12

Egyéb időpontokban ügyelet:
06-30-964-2160
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HIRDFTÉSEK

> KltunB (iBOTédi hánér, kedifezményes dij
> SiaKmailag profi, osszetartó csanat
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^lnaaüanértékbecslés

.I

hgátlan'ridá
.tflnislneatt.iuiu

A /fortisinBatlaniroda
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+36707nB339
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FELNŐTT ÉS GYERMEK
FÜL-ORR-GÉGÉSZETI

MA6ÁNRENDELÉS

PILISBOROíiJENÖN,
AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN

Rendelési idő:
Hétfó', szerda8-10-ig,

kedd-csütörtök:16-18-ig.

Telefonbejelentkezés:
06 (20) 32 . 677

dr. Csányi Márta

Gyógytorna-magi

2097 Pilisborosjenő, Málna köz 1/a.
b. feher. eva@gmail. com

Berkiné Fehér Eva
FDM terapeuta,

gyógytornász-fizioterapeuta,
Schorth, Dorn gerincterapeuta
és Breuss masszázsterapeuta

+36 20 228 5560

www. napforgo-gyogy-torna. hu

Egészségmegő^rzS kezelések,
mágnesterápia, fizikoterápia, kineso
tape, gerincgyógyászat, rehabilitáció.
tartásjavítás feln&tt és gyermekek
számára, masszázs, tanácsadás.

Triggerpont és fascia terápia

Felnőtt Társastánc Oktatás Tanfolyam indul
2019. 03. 10. vasámap 18:00 órakor

Pilisborosjenőn
a Reichel József Művelődési Házban

Részvételi dij: 10OOFt / fő / alkalom
Telefon:06(70)379-1188

E-mail: strenner. minorics@gmail.com

Házhozszállítás
Március 18-ától minden munkanapon
Egy fajta leves 0, 5 1

j Két fajta főételböl választhat
j Saját ételhordó (tudunk biztosítani)

Érdeklödés és megrendelés az alábbi
elérhetőségeken:

06 (30) 7373-683
olivaetterempbj@gmail.com
személyesen az étteremben
(2097 Pilisborosjenö, Fő út 27.)

j Menü ára kiszállítva 990 FVadag
Heti fizetés

FELEDI ILDIKÓ
áncpedagógus, versenybíró

Felelős kiadó: Pilisborosjenő Község Onkormányzata
Tipográfia: Római Bt. * Nyomás: PrintPix nyomda

Megjelenik: kethavonta, 1300 példányban. . Engedélyszám: 3. 4. 1,463/2/1 ű.
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Kedves Olvasok!

Címlapunkon a Pilisborosjenői
Szent Vid templomban látható egyik
uvegablakot láthatják.
Ez a remekmű a Ritamarie és Werner

Klein házaspár támogatásával készült.
A templomban található minden
ablak művészi kivitelezésű.

Ezeket ugyancsak támogatók,
hívők finanszírozták.

A közeljövőben megjelenő
Hírmondó újságban közöljük
az ezekről készült fotóinkat is.

(Fotó-írás: Windisch László;
Grafikai ittómunka: Mayer Róbert)

;^
^

A tartalomból:
yit e

a VKT vezetésnek (2. oldal)

j Di'szpolgáraink vannak
(3. oldal)

Folyik a Budai út felújítása
(4. oldal)

Falunktov bbszépül!
(5. oldal)

Lássuk meg a szépet is!
(5. oldal)

Elismerésben részesu t
Településünk Körzeti Megbízottja (5. oldal)

u



ÖNKORMÁN\2ATI
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Önkormányzatunk a Lazaréti közvilágítás kiépítés-
nek befejezésre vonatkozó szándékával kereste meg
a VKT. vezetését 2019. március 01-én. Ebben a levél-
ben jeleztük, hogy amennyiben a terveket átadják, és
hozzájárulnak, úgy az Onkormányzat a közvilágítási
hálózatot befejezné, az eddig megkötött megállapo-
dásokból befolyt összegből.

Levelünkre a külön csatolt válasz érkezett, mely az
ügy megoldását és a közvilágítás kiépítést nem teszi
jelenleg lehetővé, mivel az ügy támogatása helyett
egy listát kaptunk az állítólagos lezáratlan témákról.
A VKT vezetése szerint lezáratlan témák:

"pénzelvonás megszűntetése" - Az Önkormány-
zat nem vont el pénzt, csupán a közművesítési
folyamat teljes leállásának megszűntetésére és a
jelzálogjog törlés lehetővé tételére dolgozott ki
egy alternatív megoldást. Pénzelvonás egyes tu-
l^donosok részérol történt miszerint az Önkor-
mányzat telkeinek értékesítését a bíróság által a
földhivatalnál elidegenitési tilalom rájegyzésé-
vel lehetetlenítik el az értékesítést. Ezzel jelentös
károkat okoznak a településnek, meggátolják és
lassítják a forrásteremtést mely által mind a köz-
művesítést mintpedig további szükséges beruhá-
zásokat lehetetlenítenek el.
"2004. évi megállapodás helyett új megállapo-
dás elveinek megtargyalása" - Mivel a 2004-évi
megállapodás az Önkormányzat és a tulajdono-
sok között jött létre annak módosítása is a két fél
kompetenciájába tartozik. A megállapodást kötő
tulajdonosok, valamint a jelenlegi tulajdonosok
jogfolytonosságuk révén. a közművesítés kötele-
zettjei mely a mai napig nem készült el teljeskö-
rűen. (Hátra van még a közvilágítás, a felszíni
vízelvezetés, és az útépítés ez összegszerűségében
majdnem kétszerese az eddig élvégzett munkának.
A keretbiztosítéki jelzálog a teljes közművesítés
biztosítasára szolgál. ) Ezzel kapcsolatban szüle-
tett az Önkormányzat részéről egy javaslat melyet
minden tulajdonoshoz eljuttattunk, mely a teljes
közműveítés befejezéséhez szükséges forrás köny-
nyebb előteremtés érdekében született.. Érthetet-
len a VKT részéről egy új megállapodás elveinek
megtárgyalásának szorgalmazása. A VKT nem
alanya a megállapodásnak. Az Onkormányzat a
kialakult helyzet orvoslására egységes elvek alap-
ján ingatlanra és ingatlan tulajdonosokra lebontva
figyelembe véve az eddigi befizetések közművesí-

tésre elköltött összegeit minden tulajdonossal haj-
landó az ügyet rendezni.
"a 02/1 hrsz-ú ingatlan kisajátítása, a felvezető út
kiépítése"- Ez ügyben sajnos a tulajdonossal a tár-
gyalások elakadtak. (0rökösödési eljárást követő-
en lesz lehetőségünk továbblépni) Természetesen
ez nekünk is célunk továbbra is, azonban ennél
prioritásában jóval fontosabbnak tatjuk a Lazaréti
közművesítés kiépítésnek befejezését.
"közvilágítás befejezése" - Ezt szerettük volna
megoldani, azonban támogatás helyett elutasítást,
és időhúzási szándékot tükrözö tárgyalásokra való
felszólítást kaptunk.
"szennyvízcsatorna átvétele - A szennyvízcsa-
tornát át szerettük volna venni, mellyel egy újabb
régóta függő és megoldatlan ügy zárulhatott vol-
na le. Sajnos a VKT vezetése azt csak feltételekhez
kötve adta volna át részünkre, melyek nem voltak
vállalhatók. Időközben a csatornát egyvégrehajtá-
si eljárásban le is foglalták, így átadása részünkre
sajnos jelenleg emiatt nem is lehetséges.
"Utak napi karbantartása"- A Lazaréti utak jelen-
leg beruházási területnek minősülnek, így azon
a további viták és újabb igények elkerülése érde-
kében nem tudunk karbantartási munkálatokat
végezni. Természetesen, amint az utat átadják
részünkre, elismerve, hogy a beruházási területi
jelleg már nem áll fent, készek vagyunk az ottani
utakat jelenlegi állapotukon javítva karbantarta-
ni. Mint ahogy ezt meg is tettük a Hajnalka utcai
lakosok kérésére akik a VKT-val egyeztettek és a
VKT hozzájárulását adta a tulajdonosok által kez-
deményezett út karbantartáshoz..
"LMB-nek átadott kérdése megválaszolása" - Az
LMB-nek átadott kérdések megválaszolását az
LMB-n és nem az Onkormányzaton kell számon
kérni. Amennyiben azzal összefüggésben előter-
jesztés, döntési javaslat készült volna, azt a Kép-
viselő-testület meg tudta volna tárgyalni. Sajnos a
bizottság a rá kiosztott feladatait vagy nem veszi
komolyan vagy ellenérdekelt az ügy rendezésé-
ben. Bizottsági egyeztetések helyett háttér megbe-
széléseket folytatnak kívülállók bevonásával és a
rendezés helyett a beruházás befejezését hátráltató
külön alkuba bocsátkoznak.
"beszedett közműfejlesztési díjak felhasználásá-
ról" - A Lazaréti ingatlantulajdonosokkal kötött
megállapodás egyik eleme egy egyszeri 500 ezer
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forintos településfejlesztési, és nem közműfej-
lesztési hozzájárulás, mely a település egésznek,
és nem pedig kizárólagosan a Lazaréti terület fej-
lesztésére szolgál. Ezen összeg a költségvetésben
a fejlesztési célok megvalósításnak egyik fedezete,
pénzügyi alapjának egy része, nem konkrét beru-
házási célhoz kötött, pántlikázott pénzösszeg.
"Pályázati lehetőségekről, igénybevételéről" - Ön-
kormányzatunkkorábban és akésőbbiekben is min-
den szóba jöhető és lehetséges pályázatra pályázni
kíván. Eddig még nem volt olyan pályázati lehetőség
mely a Lazaret közművesítés befejezését lehetővé tet-
te volna. Általában a pályázatok megkövetelik a tisz-
ta rendezett tulajdonviszonyokat az engedélyezett
terveket, és kritériumként előírják az adósságmen-
tességet. Olyan szervezettel egyűt pályázni mely
ellen több végrehajtás is folyamatban van teljesen
esélytelen. Egyébként Önkormányzatunk több aUsa-
lommal is sikeresen pályázott a falu infrastrukturális
fejlesztése érdekében.Jó hír, hogy sem az adók nem
emelkednek, sem az adórendelet nem változik, így
az adózás településünkön kiszámíthatóbbá, és ezzel
talán mindenki számára elfogadottabbá is válhat.

Összességében: A rendezetlen helyzet minden
elemének megszűntetése, a beruházások befeje-
zése közös ügyünk és érdekünk, azonban azokat
sajnos nem lehetséges a tulajdonosok és a VKt
együttműködésének hiányában megoldani. A VKT
általi feltételek szabása, helyett az eddig elvégzett
közművesitéssel járó költségek és a befizetések el-
számolását kértük és kérjük, amire sajnos az el-
múlt több mint négy évben nem kaptunk érdemi
választ. és a múltba tekintés helyett minden olyan
kezdeményezést és lehetőséget támogatni kellene
álláspontunk szerint a VKT vezetésének, mely a hi-
ányzó vagy rendezetlen közművek befejezést, ren-
dezését szolgálja.

Fentiekre tekintettel sajnálattal és megdöbben-
ve olvastuk válaszukat, mely alapján a "közvilá-
gítás fényeinek Lazaréti felgyúlladására sajnos
szándékunk ellenére még beláthatatlan ideig vár-
nunk kell!

Pilisborosjenő, 2019. március 22.
Küller János

polgármester

Legutóbbi testületi ülésén Pilisborosjenő Önkormányzata új Díszpolgári Címeket ítélt meg.
Díszpolgári Címet kapott Heves László és Selmeczi György pilisborosjenői lakosok.

Heves László

Heves László már gyer-
mekkora él Pilisboros-
jenőn. Ide járt általános
iskolába, itt kezdte meg a
helyi közösségi életben ki-
magasló életpályáját. A falu
közösségének mindig ön-
zetlenül segített, ahol csak
tudott. Alapító tagja a Pilis-
borosjenő Polgárőrségnek,
a mai napig vállal járőrö-
zéseket, hosszú évek óta a
Pilisborosjenői Onkéntes

Tűzoltó Egyesület elnöke, vezetője. Tagja a Német
Nemzetiségi Dalkörnek, a Singkreisnek. Támogató
tagja a Kevélyhegyi Dalkörnek. Civil munkája során
míndig jó hírét keltette Pilisborosjenőnek. Érdemei
elismeréseként kapta meg a Pilisborosjenő Díszpol-
gára Címet.

Selmeczi György Kossuth-díjas (2019) Erkel Fe-
renc-díjas zeneszerző, karmester, zongoraművész,
operarendező, érdemes művész 1952. március 8-án
született Kolozsváron. Zenei tanulmányait a bukaresti
Zeneművészeti Főiskolán és a budapesti Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskolán végezte zongora, zeneszer-
zés, karmester szakon. A kolozsvári Allami Magyar

Selmeczi György

Színházban töltött egy évad
után 1976-tól a zeneművé-
szeti főiskola miskolci ze-
netanárképző tagozatán ta-
nított, s megalapította az Üj
Zenei Műhelyt. A Miskold
Nemzeti Színház és a buda-
pesti 25. Színház, a buda-
pesti Várszínház és a József
Attila Színház zeneigaz-
gatója volt, a Hungaroton
szerkesztőjeként dolgozott.
1987-től a Mérték Kulturá-

lis Értékvédő Egyesület elnöke, 1989-ben a Camerata
Transsylvanica kamarazenekar újraalapítója és kar-
mestere volt. (forrás-foto: színház. org)

Pilisborosjenőn, rendszeresen tart koncerteket.
Családtagjai, kollégái lelkesen működnek közre eze-
ken az esteken. Többnyire a helyi Tájház ad otthont
ezeknek a nagy népszerűségnek örvendő rendezvé-
nyeknek. Érdemei elismeréseként kapta meg a Pilis-
borosjenő Díszpolgára Címet.

Mindkét Díjazottnak gratulál Pilisborosjenő
Polgármestere, Jegyzője, a Képviselőtestület és a
Pilisborosjenői Hírmondó Szerkesztösége.
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2019. május 16-án reggel háromnegyed hét körül ké-
szült felvételünkön látható, hogy a faluból a város felé
volt egyirányú a Budai út külterületi része. A délutá-
ni óráktól, amennyiben a munkálatok megengedik,
hazafelé egyirányú az út. Ezen lehetoség Küller János
Pilisborosjenő és Laboda Gábor Üröm polgármes-
terének az út fenntartójával folytatott tárgyalásainak
köszönhetően nyílt meg. Lapzártánk idején a kivi-
telező cég szakemberei a padkák cseréjét, megerő-
sítését, a kiegyenlítő aszfaltréteg lefektetését végzik.
A belső falu részen is folynak a munkálatok. Itt az
útszegélyek lerakása, cseréje és az útalap helyenkénti
megerősítése zajlik.

(Fotó-hír: Windisch László)

ASSUK MEG A SZÉPE IS'
Kedves Olvasók! Ezek a meglévő
szépségek, megépült, felújított épü-
letek, terek mára már megszokot-
tá váltak sokunknak. Ne feledjük,
hogy ezek elkészültében, ápolásá-
ban, karbantartásában, gondozásá-
ban nagyon sok embernek rengeteg
munkája van. Köszönet jár érte! A
szépet is észre lehet venni. .. Van Egészségházunk is!

Ezen a terükten ksz az Övodabővítés
és a Böksőde.

Vajon hol lehet ez a gyönyörü virágszegély?
Falunkban, az Ahogy csodás Ovodánk is!

Sokan örülnének egy ilyen szép
játszótérnek Budapesten!

Amelynek színpompás természeti
környezete és ZOLD udvara van.

4 PILISBOROSJENOI Hírmondó

A felújított Német Nemzetíségi Tájház is
szemet gyönyörködtető lett így, felújítva

(Fotó-írás: Windisch László)

www. pbjhirmondo. hu
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Művelődési Ház épületének előtetőjét meg-
szabadították a rátelepedett mohától, kosztól

Majus 18-an már kora reggeltől
zajlott az Önkormányzat előtt lévő
buszmegálló nagyjavítása. A munkát
az Önkörmányzat dolgozói, KüUer
János polgármester, Dr. Szabó József
Zoltán jegyzö és Varga István Csaba
képviselő végezte nagylelkesedéssel.
Közben az ügyfélszolgálatnál jutott
finom falat a megpihenöknek.

Rövid videó itt tekinthető meg:
https://youtu. be/83JKj3QAUiÜ

Sokaknak lehet, hogy szokatían,
nekünk megszokott látvány volt a
munkában résztvevők felfokozott
munkaintenzitása. ahogy tényked-
tek a megáüó megszépítéséért. A
Hivatal munkatársai részéröl is szép
geszhis, hogy a családjukkal eltölthe-
tö idöt áldozták fel a megáüó meg-
szépítéséért. Mindezt mosolyogva,
jókedvűen, önként.

(Windisch László)

f

Heves László alpolgármester
az orvosi rendelőben egy televízió falra

szerelésévelfoglalkozott

^'

A kissé elhasználódott megálló
megszépülve várja majd utasait

Varga István Csaba képviselő
is részt vett a munkában.

^fotó egy másik alkalommal készült)

Az ORFK - Országos Balesetmegelőzési Bizottsága ez év január
10-én, a Teve utcai székházban rendezte meg az V. Iskolarendőr
Szakmai Napot, mely során a Budaörsi Rendőrkapitányság, Pi-
lisvörösvári Rendőrőrs körzeti megbízottját, Apáti Szabolcs r.
főtörzsőrmestert kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként
az Év Iskolarendőre címmel jutalmazta.
Ezúton gratulálunk Neki és köszönjük mind a településen,
mind az iskolában végzett munkáját!

Küller János
Polgármester

u

fl
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LAKOSSÁGI FÓRUM - 2019.

2019. május 4-én 17 órától tartot-
ták a soros Közmeghallgatást Pi-
lisborosjenőn. Az esemény hely-
színe a Reichel József Művelödési
Ház és Könyvtár nagyterme volt.

Küller János polgármester egy
hosszabb beszámolóban tájékoz-
tatta a megjelenteket az elmúlt
egy év elvégzett munkáiról, és az
önkormányzat további terveiről.
Beszédében kitért az aktuális té-

mákra: óvoda, bölcsődeépítésre,
bővítésre, az útépítési programra.
Érintette a patak megújítást és fon-
tos információkat osztott meg a la-
kókkal a tavalyi Iskola áthelyezés
előzményeiről, azok gondjairól.

regénybe illő hosszúságú kérdései
miatt ök nem kapnak szót.

Megemlítette, hogy az Iskolá-
nál lévő zebra megépítése azért
késik, mert az engedélyező szer-
vek olyan igényekkel léptek fel az
út előkészítésével kapcsolatosan,
melyek 40 millió forintban ke-
rülnének. Szükséges lenne a bu-
szöblök áthelyezése és egy plusz
forgalmi sáv megépítése is.

Rövid szünet után a lakossági
kérdések következtek. (Sokan csak
azértjöttek el, hogy ezeket feltehes-
sék). Láthatóan nem is igazán fi-
gyeltek a polgármester elöadására...

A "lakossági kérdezz-felelek
jó része a szokásos témákban zaj-
lott, de legkomolyabb polémia
természetesen ismét a helyi ingat-
lanügyek és a fejlesztési területek
körül mozgott. Sokan panaszuk-
nak adtak hangot, hogy "bizo-
nyos egyesület" számtalan és kis-

Sztankovics János fontos kérdé-
seket tett fel, mégis látható türel-
meüenséggel hallgatták őt a saját
problémáikat fontosabbnakvélők...

Üjabb szünet után a vita kez-
dett parttalanná válni, ezért és a
jelenlévők számának látványos
csökkenése miatt Küller János
polgármester 23 óra 30 körül be-
zárta a Közmeghallgatást.

Windisch László

KÖZMEGHALLGATÁS, BÉCSI ÚT

Hűvös, szeles tavaszi napon, 2019. május 10-én 17
órakor tartották a Pilisborosjenő külső település-
rész lakói számára a (szó szerint) kihelyezett lakos-
sági meghallgatást. A helyszín, rendhagyó módon a
Szarvas Csárda terasza volt, mivel a belső helységet
felújítják éppen.

Az önkormányzat részéröl jelen volt: Küller János
polgármester, Heves László alpolgármester, Berecz-
kiné Szendrey Eva képviselő, és a Varga István Csaba
képviselő a pénzügyi bizottság elnöke.

Elöször Küller János polgármester tartott egy rövi-
debb beszámolót, majd a lakók tették fel kérdéseiket.

Windisch László
Fotó: Heves László
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A Régi iskolaépület hosszú távú hasznosításra vonatkozóan várjuk lakosaink
véleményét, melyik hasznosítási célt tartanák a legjobbnak:

1. idősek rehabilitációs célú ellátása
2. magániskola (pl. Walldorf)
3. fiatalok lakhatásásnak segítése lakások kialakításával
4. egyéb: konkrét javaslatokat várunk

Beérkezett szavazatiak, véleményük alapján kívánja az ingatlan hosszútá-
vú hasznosítást e!dönteni az Onkormányzat. A véleményeket, javas'atokat a
jegyzo@pilisborosjeno. hu e-mail címre elektronikusan (név és telefonszám meg-
adásával), vagy az ügyfélszolgálaton papír alpon leadva várjukjúnius végéig.

Pilisborosjenő Község Onkormányzata

^
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1 SITT

Kérjük ide vigye, ne máshol tegye le!!!

A gyűjtés helyszíne, időpontja:
Mesevölgy óvoda előtt lévő parkoló

(Főu. 41.)
2019. június 29., 8.00-13. 00

Használaton kívüli és elektromos
és élektronikai berendezések gyűjtése.

h4áztartási kis és nagygépek (mosógép,
mikrohullámú sütő, hűtőgép, porszívó,
konyhai robotgépek, fürdőszobai kisgépek,
stb.); szórakoztató elektronikai cikkek; IT
elektronikai berendezések; barkácsgépek;
játékok; adagoló automaták; Minden olyan
berendezés átvételre kerül, amely elektro-
mos árammal, elemmel, vagy akkumulátor-
ral működik. A használt akkumulátort, ele-
met, fénycsövet izzót is.

Küller János

M^K
. >.'!,.

Zöldhulladék lerakó:

(vagy gally-kaszálék lerakó)
2085 Pilisvörösvár Szent László utca

Nyitvatartás hétfőtől péntekig
téli időszakban: 7-16-ig

Aprilistól novemberig: 7-17-ig,
Szombaton: 7-13-ig.

Ha zsákban viszi be valaki a zöldet, gallyat, a
zsákból ki kell szórni, ez a feltétele a

lerakásnak, mert a zsák nem maradhat ott.
A gallyat külön kell tenni, mert azt máshogy

dolgozzák fel. A lerakás díja 1000, -Ft+áfa/m3.

Sitt és szemétlerakó:
Reich-Dach Kft. 2083 Solymár,

Terstyánszky út 015/3 hrsz.
Laki Kft. táblánál kell behajtani.
Lerakó díja: 7000, -Ft+áfa /m3.

Nyitvatartási idő:
Hétfőtőlpéntekig:7-16-ig
Szombatonként: 8-11-ig.

Veszélyes hulladékot nem fogadnak be.
Kisebb mennyiséget is befogadnak, zsákba

rakott sittet, hulladékot is.
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2015.

alábbi táblázatban azon pályázatokról olvashatnak,
amelyeken 2014 óta Onkormányzatunk részt vett:

Kiíró
szervezet

Belügyminiszter

Belügyminiszter

Belügyminiszter

Belügyminiszter

Emberi eröforrá-
sok minisztere

Belügyminiszter

Belügyminiszter

Belügyminiszter

Belügyminiszter

Belügyminiszter

Nemzetgazdasági
Miniszter

Helyi Önkor-
mányzatokért

felelős Miniszter

Emberi erőforrá-
sok minisztere

Helyi Önkor-
mányzatokért

felelős Miniszter

Belügyminiszter

Nemzeti

Fejlesztési Straté-
giai Intézet Kft.

Belügyminiszter

Emberi erőforrá-
sok minisztere

Nemzetgazdasági
Mimszter

Helyi Önkor-
mányzatokért

felelős Miniszter

Helyi Önkor-
mány-zatokért

felelös Miniszter

Pályázati azonosító/törvény
megnevezese

10/2014. BM Rendelet

28/2014. (IV. l. ) BM Rendelet

6/2014. (1.31.) BM Rendelet

2014. évi központi költségvetés-
ről szóló 2013. évi CCXXX. tv.

3.mell. 12.pont

2014. évi központi költségvetés-
röl szóló 2013. évi CCXXX. tv.

3.mell. 12.pont

4/2014. (1.31.) BM Rendelet

46/2014. (IX. 25. ) BM rendelet

2015. éviközpontiköltségvetésről
szóló 2014. évi C. tv. 3.melL 1. 3.pont

2015. évi központi költségvetésről
szóló 2014. évi C. tv. S.mell. I. S.pont

2015. évi központi költségvetésről
szóló 2014. évi C. tv. 2.mell. IV. l. i.

pont

2015. éviközpontiköltségvetésről
szóló 2014. évi C. tv. 3.melL II. 9.pont

2015. évi központi költségvetésről
szóló 2014. évi C. tv. 3.mell. II.

4.pont

2015. évi központi költségvetésről
szóló 2014. évi C. tv. 3.mell. II. 7.

pont

2015. évi központi költségvetésről
szóló 2014. évi C. tv. 3.mell. II.

lO.pont

2015. évi központi költségvetésről
szóló 2014. évi C. tv. l. mell. IX.

fejezet 13. pont

KEOP 5. 7. 0.

2015. évi központi költségvetés-
ről szóló 2014. évi C. tv. l.mell.
XVII.20. fejezet 35. alcím 3. ei.

2016. évi központi költségvetésről
szóló 2015. évi C. tv. 2.mell. IV. l. i.

pont

2016. évi központi költségvetésről
szóló 2015. évi C. tv. 3. mell. II.5. a.

pont

2016. évi központi költségvetésröl
szóló 2015. évi C. tv. 3.meU.II.7.pont

2016. évi központi költségvetés-
ről szóló 2015. évi C. tv. S. mell.

II.3.pont

2016. évi központi költségvetés-
ről szóló 2015. évi C. tv. 3.mell.

II.S. pont

Egyedi
azonosltó

194 495

199 076

193 062

Nem áll rendel-
kezésre egyedi

azonositö

Nem áll rendel-

kezésre egyedi
azonosító

192 494

218 066

090201030001
13296010115

Nem áll rendel-

kezésre egyedi
azonositó

243 523

254 380

259 503

Nem áll rendel-
kezésre egyedi

azonosito

275 450

278 673

KEOP-5. 7. 0/15-
2015-0230

AMN-51/2015

302 726

46000/2016,
KOZOSMUV

311285

318 598

312214

Pályázat megnevezése Igényelt
tamogatas

Megítélt
összeg

Az adósságkonszolidációban nem részesült
isa

Közbiztonsági fejlesztés támogatása

EU önerő támogatás

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

11749469 O

6671806 6671806

131 000

Közművelődési érdekeltségnövelő támo-
gatás

400 000

Önkormányzati fejlesztések 11 808 000

Szociális célú tűzifa vásáriás 248 920

2014. év összesen: 143 009 195

Gyermekszegénység elleni program kereté-
ben nyári gyermekétkeztetés biztosítása

Gyermekszegénység elleni program
keretében gyermekétkeztetés biztosítása

többlettámogatás

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

Konyha fejlesztési pályázat

209 880

513 040

131 133

25 499 873

131 000

125 000

o

248 920

7 176 726

209 880

513 040

131 133

o

Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása (Rózsa utca, Futsall 32812500 O

pálya)

Közművelődési érdekeltségnövelő támo-
gatas

Az adósságkonszolidációban nem részesült
önkormányzatok támogatása

Szociális célú tűzifa vásárlásának támoga-
tása

248 920 248 920

KEOP 5. 7.0 Energetikai pályázat -AURA
nyílászárók cseréje;hőszigetelés

Autómentes világnapi rendezvény támo- gpp ̂  ^ ^
gatása

2015. év összesen: 306 549 160 213 799 640

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 306 200 306 200

Közművelődési érdekeltségnövelő támo-
gatás

Konyha fejlesztési pályázat 25 500 000

Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésektámogatása(Várutcafelújítás, 35000000 15000000

műfüves foci-tenisz pálya)

Az adóssagkonszolidációban nem részesült ^ ggg ̂ y
önkormányzatok támogatása
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Év

2016.

Kiíró Pályázati azonosító/törvény Egyedi
szervezet megnevezése azonositó

2016. évi központi költségvetésről
Belügyminiszter szóló2015. éviC. tv. l.mell. IX. 326209

fejezet 18. pont

Nemzeti Fejlesz- 2016. évi központi költségvetés-
tési Stratégiai röl szóló 2015. évi C. tv. l.mell. AMN-87/2016
Intézet Kft. XVII.20. fejezet 35. alcím 3. ei.

Pályázat megnevezése

Szociális célú tűzifa vásáriásának
támogatása

Autómentes világnapi rendezvény
támogatása

Igényelt Megítélt
támogatás összeg

889 000

500 000

568 960

150000

Magyarország
Kormánya

VEKOP-6.1. 1-15-PT1 VEKOP-6.1. 1-15-
PTl-2016-00047

Kisgyermeket nevelő szülők munkavál-
lalási aktivitásának növelése 399 994 120 o

2017.

2018.

MLSZ

Belügyminiszter

Emberi erőforrá-
sok minisztere

Nemzetgazdasági
Miniszter

Helyi Önkor-
mányzatokért

felelős Miniszter

BM

Belügyminiszter

MÁK

Miniszterelnök-

ség

Nemzeti Fejlesz-
tési Stratégiai
Intézet Kft.

Nemzeti Fejlesz-
tési Programiro-
da Nonprofit Kft.

Belügyminiszter

Emberi erőforrá-
sok minisztere

Helyi Önkor-
mányzatokért

felelős Miniszter

Belügyminiszter

Belügyminiszter

Nemzetgazdasági
Minisztérium

Belügyminiszté-
num

Nemzeti Fejlesz-
tési Miniszté-

num

Nincs pályázati felhívás szám

2017. évi központi költségvetésről
szóló 2016. évi XC. tv. 2.melIVl. i.

pont

2017. évi központi költségvetés-
ről szóló 2016. évi XC. tv. 3.mell.

IIApont

2017. évi központi költségvetésről
szóló 2016. évi XC. tv. 3.mell.

II.ő.pont

2017. évi központi költségvetés-
ről szóló 2016. évi XC. tv. 3.meU.

II.2.pont, 2068/2017. (XII.28. ) Kor.
határozat

2017. évi központi költségvetésről
szóló 2016. évi XC. tv. Í. mell.

IX.fejezet 2.pont/9/2011. (11. 15.)
Korm. rend.

2017. évi központi költségvetésről
szóló 2016. évi XC. tv. 3. mell. I.9.

pont

2017. évi központi költségvetésről
szóló2Ö16.éviXC.'tv.

KÖFOP-1.2. 1-VEKOP-16

KEHOP-2.2.2.

2017. évi központi költségvetésről
szóló 2016. évi XC. tv. l. mell.
XVII.20. fejezet 35. alcím 3. ei.

2018. évi központi költségvetésről
szóló 2017. évi C. tv. 2.meILIVl. i.

pont

2018. évi központi költségvetés-
ről szóló 2017. évi C. tv. 3.mell.

II.4.pont

2018. éviközpontiköltségvetésröl
szóló 2017. évi C. tv. 3.meU.H.2.pont

160/2018. (XI.27.) Korm. Rendelet
alapján

2018. évi központi költségvetésről
szóló 2017. évi C. tv. 3.mell. I.9.

pont

1295/2016 (VI.13.), 1517/2016.
(IX.23.) Kormányrendelet

1295/2016 (VI.13.), 1517/2016.
(IX.23.) Kormányrendelet

864/0 MLSZ műfüves labdarugó pálya építése

2016. évösszesen:

Nem áll rendel-
kezésre egyedi Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

azonosító

2018. évi központi költségvetés-
ről szóló 2017. évi C. tv. Í. mell.

XVII.20. fejezet

Nem áll rendel-
kezésre egyedi

azonosító

352 245

353 090

356 767

370111

Nem áll rendel-

kezésre egyedi
azonositö

KÖFOP-1.2. 1- VE-
KOP-16-2017-00650

KEHOP-2. 2. 2-
15-2016-00125

AMN-130/2017

Nem áll rendel-
kezésre egyedi

azonosltö

Nem áll rendel-
kezésre egyedi

azonositö

405 498

416533

414 136

PM_ONKOR-
MUT_2018/92

PM_BOLCSO-
DEFEJLESZ-
TES_2018/28

AMN_
2018_0251

Közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás

Konyha fejlesztési pályázat

Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása (útfelújítás)

(2018. évben megítélve)

Vis Maior támogatás

Szociális célú tűzifa vásárlásának
támogatása

Településarculati Kézikönyv támogatása

ASP Központhoz való csatlakozás

Piilisborosjenő Község szennyvízelveze-
tése és tisztítása

Autómentes világnapi rendezvény
támogatása

2017. évösszesen:

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

Közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás

Önkormanyzati feladatellatástszolgaló
fejlesztések támogatása (útfelújítás)

Téli rezsicsökkentésben korábban ner

részesült háztartások támogatása

Szociális célú tűzifa vásárlásának
támogatása

Belterülreti utak felújitása

Bölcsőde építés

Autómentes világnapi rendezvény
támogatása

2018. évösszesen:

22 758 400 0

630 015 467 158 877 307

218 603 218 603

1 677 220 0

26 422 026 0

14956155 14956155

95 343 654 95 342 000

889 000 640 080

1 000 000 1 000 000

7 000 000 7 000 000

259 999 999 259 999 999

500 000 230 687

408 006 657 379 387 524

227 860 227 860

107000 107000

15000000 O

312 000 312 000

1 778 000 1 226 820

137 689 727 0

Elbírálás
199 996 245 alatt

500 000 306 000

355 610 832 2 179 680
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A Tájházkapualjában lévőfogadótábla
invitálta a betérni szándékozókat

2019. május 18-án rendezték a
szokásos pilisborosjenői tavaszi
rendezvényt, a Kerekes Majálist
Pilisborosjenőn. Az iskola átköl-
tözése miatt most a Tájház adott
lehetőséget a rendezvény lebo-
nyolítására a szokásos belterületi
iskola udvara helyett.

(A Tájház kapualjában lévő fo-
gadótábla invitálta a betérni szán-
dékozókat).

Színes műsorral, finom harap-

ni, inni valóval várták a szórakoz-
ni vágyókat a rendezők.

Volt táncház, közreműködött
Vizeli Bálint és zenekara. A gyere-
keknek bábelőadás, nép gyerekjá-
tékok szerepeltek a programban.

Helyi témájú fotókiállítást és
díjátadót is tartottak.

A Tájház múzeumát is felkeres-
hették az érdeklődők.

Este a Valami Swing együttes
muzsikált.

(Wéel)

NAGY SIKER \/(
A Pilisborosjenői Kevélyhegyi
Dalkör rendezésében 2019. május
18-án nagy sikerrel zajlott le a so-
ros DALÖS TALÁLKÖZÓ.

1\

Helyszín a Reichel JózsefMűvelő-
dési Ház és Könyvtár volt.
Felléptek:

Pilisborosjenő Deutschklub
Egyesület
Rozmaring Kórus (Etyek)
Rákoshegyi Rezedák
(Budapest)
Kotkoda Népdalkör (Tök)
Százrózsás Néptánc Egyesület
(Mezőkövesd)
Búzavirág Dalkör (Nógrádsáp)
Pilisborosjenői Kevélyhegyi
Dalkör

Képeink az eseményen készültek.

Windisch László
(Fotó: Heves László)

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultak-
nak a napi egyszeri meleg étkezéséről (ebédről) gondos-
kodunk, akik azt önmaguk, illefrve eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani,
különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk,
pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy
hajléktalanságuk miatt. Amennyiben az étkezésben ré-
szesülő személy egészségi állapota indokolja, akkor a há-
ziorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás
étkeztetést biztosítunk.

Célunk, hogy olyan színvonalú ellátást nyújtsunk,
amely a lakosság szükségleteinek megfelel, ezért az
igénybevételnek több módját biztosítjuk:

az étel kiszolgálását egyidejű helyben fogyasz-
tással (Üröm Ady Endre u. 6. ) az ídősek nappali
ellátását igénybe vevők számára,
az étel elvitelének lehetővé tételét,
az étel lakásra szállítását.

A kiszállítás az intézmény erre a célra kialakított gép-
járművével történik.

Munkaszüneti és pihenőnapon történő étkeztetést in-
tézményünk nem biztosít.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások -
s így az étkeztetés is, mint alapszolgáltatás - igénybevé-
tele önkéntes, írásbeli kérelemre történik. Az étkeztetés
igénybevételéhez egy, az intézményünk által készített ké-
relem nyomtatvány kitöltése szükséges az igénylő, illetve
a törvényes képviselője által. A kérelemhez tartozik a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybe-
vételéről szóló 9/1999. (XI. 24. ) SZCSM rendelet 1. számú
melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozat, vala-
mint a szükséges igazolások, nyilatkozatok.

Nappali ellátás
Az Idősek Klubja, mint nappali eUátást nyújtó intézmény a
saját otthonukban élők részére, biztosít helyet, ahol az ellátást
igénybe. vevők jól érezhetik magukat, társas kapcsolataikat
bővíthetik, építhetik, bekapcsolódhatnak tevékenységekbe,
programokba, s mindezt úgy, hogy az a napi életritmusuk-
nak megfelelő legyen. Azok az eUátási területen élő tizeny-
nyolcadik életévüket betöltött személyek vehetik igénybe a
szolgáltatást, akik önmaguk eUátására részben képesek, de
egészségi áUapotuk vagy idős koruk miatt szociális és men-
tális támogatásra szoruhiak. Számukra segítséget nyújtunk
életvitelük fenntartásában, egészségi áUapota-ikból, mentális
állapotukból vagy más okból származó problémáik megol-
dásában. Az idősek nappali ellátását igénybe vevők számára
lehetöséget biztosítunk, igény szerint reggelit és meleg ebéd
elfogyasztására, továbbá pihenésre, közösségi együttlétre,
személyi tisztálkodásra és a személyes ruházat tisztítására.
Helyet adunk a közösségi szervezésű programoknak, bizto-
sítjuk, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az eUátotti kör
és a lakosság által egyaránt elérhetö módon működjön.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások - s
így az idősek nappali ellátása is, mint alapszolgáltatás -
igénybevétele önkéntes,szóbeli vagy írásbeli kérelemre
történik. Az idősek nappali ellátásának igénybevételéhez
egy, az intézményünk által készített nyomtafrvány meg-
állapodás kitöltése szükséges az igénylő, illetve a törvé-
nyes képviselője által. A kérelemhez tartozik a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
szóló 9/1999. (XI. 24. ) SZCSM rendelet (továbbiakban:
9/1999. SZCSM rendelet) 1. számú melléklet I. része sze-
rinti orvosi igazolás, esetleg zárójelentések.

Amennyiben valaki étkezést szeretne igénybe venni,
szintén szükséges egy, az intézményünk által készített
nyomtatványkitöltése, melyhez hozzá tartozik a 9/1999.
SZCSM rendelet I. számú melléklet II. része szerintijöve-
delemnyilatkozat.

Házi segítségnyújtás
Szociális alapszolgáltatás, melynekkeretében biztosítjufc

a) az alapvető gondozási feladatok elvégzését,
b) az önálló élefrvitel fenntartásában, az ellátott és
lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtar-
tásában való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében,
ületve azok elhárításában való segítségnyújtást.

Gondozónőink napi gondozási szükséglet szerint
nyújtanak segítséget az ellátást igénylő lakásán, Püisbo-
rosjenö és Ürömterületén.

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy
személyi gondozást kell nyújtani. A házi segítségnyújtás
tevékenységei és résztevékenységei szociális segítés vagy
személyi gondozás keretében biztosíthatók.
Szociális segítés:
- a lakókömyezeü higiéné megtartásában való közreműködés,
- a háztartási tevékenységben való közreműködés,
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a

kialakult veszély helyzetelhárításában történő segítség-
nyújtás,

- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe tör-
ténő beköltözés segítése.

Személyi gondozás:
- az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítása

és fenntartása,
- a gondozási feladatok elvégzése,
- és a szociális segítés feladatai.

Gondozónőink a napi munkavégzés során maximális
odafigyeléssel és szakmailag felkészülten látják el az ellá-
tottaink számára a személyi gondozási és szociális segíté-
si feladatokat.
Intézményünk: Idősek Klubja Üröm Ady E. 6.
Elérhehetőség: 06 26 350-162

Szemerei Mihályné Magdi
Intézményvezetö
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ISKOLM

Minden év februárjában részt
veszünk tanítványainkkal a Zrí-
nyi Ilona Matematika versenyen.
Többször bizonyították már tanu-
lóink, hogy a matematika szép és
érdekes tudomány. Idén az alábbi
tanulóink jutottak be a kimagasló
első 20 helyre:

Papp Georgina, 7. b osztályos
tanuló, aki 13. helyezést, és Susán
Rebeka, 5. a osztályos tanuló, aki 18.
helyezést ért el.

A verseny másik érdekessége ebben
a tanévben, hogy iskolánk is részt vett
a szervezésben és a lebonyolításban.
Igy amellett, hogy más iskola verseny-
zőit is fogadtuk, a mi diákjaink hazai
pályán szállhattak a ringbe.

Nagy örömünkre szolgál, hogy Ju-
hász Klára 4. osztályos tanulónk 3.
helyezést ért el az április 10-én Du-
nabogdányban rendezett német nem-
zetiségi versmondó versenyen, ezzel
továbbjutott az országos döntőbe.

1

Az idei rajzverseny több szempont-
ból is különleges volt. A téma, egy-
ben a verseny, és a majdani, legjobb
alkotásokból készülő kiállítás címe:
"Képzelt lények tárlata" volt.

Alsó-felső tagozaton összességé-
ben 93 tanuló érkezett az érthetően
két időpontra hirdetett alkotó mun-
kára. A művek értékelésére, vala-
mint a legkiemelkedőbb alkotások
kiválasztására egy kedves, általam is
tisztelt, Borosjenőn élő művészhá-
zaspár lett felkérve. Csíkszentmihá-
lyi Réka és Bozsódi Zsolt 13 gyer-
mek alkotását emelte ki, közülük is
kettőjük munkáját ítélte igazán kü-
lönlegesnek.

Réka és Zsolt az eredményhirde-
tésen nem tudtak megjelenni, ám
levelükben, amit a lelkes alkotók-
hoz intéztek leírták: "Gratulálunk
mindannyiótoknak a rajzokhoz, fest-
ményekhez, kollázsokhoz, amiket a
rajzverseny keretében készítettetek!
/ó volt látni, hogy ennyien szerettek
rajzolni! Ezzel mi is így vagyunk!
Rajzolni, festeni, ilyen módon kife-
jezni az érzéseinket, gondolatainkat,
nagyon jó dolog! Csak így tovább!
A müveitek értékelésénél nem volt
könnyű dolgunk, mert nagyon sokjó
munkával találkoztunk, mégis ki kel-
lett választanunk, hogy szerintünk
melyikek voltak ezek közül a legkí-
emelkedőbbek.
Íme a legjobb alkotók névsora:
Kiemelt díjazottak: Csillag Andris
(l.a), Lövey Flóra (6.a),
További kiválóra értékelt alkotók:
Prépostffy Anna-Léna (2. a), Szil-
ágyi Péter (2. a), Zombori Andris
(2. a), Király Sándor Barnabás (2. a),
Bognár Dóri (3.b), Beke Noémi
(6. b), Csepinszky Rózsa (6.b), Kiss
Nóra Dorottya (6. a), Buzás luca
(6.a), Bényi Simon (6.a), Buza Kor-
nél (8. o. ).

A díjazottaknak és minden lelkes
résztvevőnek szívből gratulálunk!

színvonalas előadásával szórakoztat-
ta a nagyszámú közönséget. Jó volt
látni a sok csillogó szemű verseny-
zőt, akik bátran, a nézők számára
láthatatlan izgalommal mutatták
be igényes produkciójukat. A zsűri
döntése alapján 4 gyémánt helyezés
született. Fodor Dorina l.a, Hetényi
Emma 2.b, Berec Laura 3. a, és Juhász
Klára 4. osztályos tanuló vehette át az
ezért járó könyvjutalmat. További 8
tanuló, Bognár Dávid l.a, Andrónyi
Júlia l.b, Pavluska Léna 2.b, Fábián
Mátyás Benedek 2.b, Erényi Johanna
3.a, valamint Bognár Dóra, Jász Mira
és Helen Morris 3.b osztályos tanuló
arany minősítéssel végzett. Mindig
örömmel tölt el bennünket, amikor
azt látjuk, hogy gyermekeink már ki-
siskolás korukban szeretnek verset,
mesét hallgatni és mondani.

Szívből grataj lálunk minden részt-

vevőnek, és kívánjuk, hogy még fekiőtt
korukban is ugyanígy érezzék otthon
magukat a versek és mesék varázslatos
vüágában!

í '

^há&a fara

Az alsó tagozatosok körében idén
is nagy érdeklődés kísérte a vers-és
prózamondó versenyünket. Egy kel-
lemes márciusi délutánon 43 tanuló

A Pest megyei Rendőrkapitányság
szervezésében kerékpáros versenyt
tartottak. Iskolánkat 4 tanuló kép-
viselte, a szervezést Apáti Szabolcs
rendőrünk szervezte és bonyolí-
totta. Köszönet érte! A gyerekek
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ügyesek voltak, szép eredménye-
ket értek el, Mihálffy Gergő ezüst,
Szabó Máté arany helyezést hozott
haza, valamint bejutott a területi
versenyre.

Már az első napon kiderült, hogy
nagy sikere lesz az új' épület tágas
folyosóján felállított ping-pong asz-
taloknak. A lelkesedés töretlen, így
megrendeztük az I. Asztalitenisz baj-
nokságot, köszönjük Erik bácsinak a
szervezést.
Fiúk:

I. Reider Márkó
II. Barsi Olivér Bendegúz
III. Szabó Máté

Lányok:
I. Reider Netti
II. Selmeczi Márta
III. Halász Lilla

Sperka Jázmin (2006. 04. 06. ) 2016
őszén kezdett el vívni (fegyver-
nem: tőrvívás) a Budapesti Honvéd
Sportegyesületben és a mai napig is
ott vív. Általánosságban elmond-
ható, hogyjó mozgású és balkezes,
ezért felvették kezdőként a haladó

csoportba. 3 hónap alatt behozta
a lemaradását a többiekhez képest
és már a következő év januárjá-
ban, mindössze 4 hónap vívás után
megnyerte az első korosztályos ver-
senyét. Ezek után még 6 versenyt
nyert meg sorozatban - 2017-ben
nem talált legyőzőre a saját korosz-
tályában és az egy éwel idősebbek
között is rendre bejutott a legjobb
8 közé.

Heti 4x2 órát edz, ami nem ke-
vés és többnyire az edzés este 6-8-ig
van. Ezért is iratkoztunk át a pilis-
borosjenői iskolába, ami a legjobb
döntésnek bizonyult. Jázmin na-
gyon szeret ebbe az iskolába járni!
(szülői nyilatkozat)

Eddigi eredményei (a fent em-
lítetteken kívül a teljesség igénye
nélkül);
2018. április: Gyermek Országos

Bajnokság (egy éwel idősebbek
között) 3. hely egyéniben mind
csapatban.

2018. október: l. hely(egyéwelidő-
sebbek között) saját korosztályá-
ban másfél év után először kapott
ki és 5. lett.

2018. november: Kadet Országos
Bajnokság (2002-es korosztály
2018. április: Gyermek Országos
Bajnokság (egy éwel idősebbek
között) 3. hely egyéniben mind
csapatban.

2018. október: 1. hely (egy éwel idő-
sebbek között) saját korosztályá-
ban másfél év után először kapott
ki és 5. lett.

2018. november: Kadet Országos
Bajnokság (2002-es korosztály
- négy éwel idősebbek között)
11. hely egyéniben és 3. hely csa-
patban. Az egyéni 11. helynek
köszönhetően beválasztották tar-
taléknak a 2002-es lányok csa-
patába. A kadet csapat Jázmin
vívásának is köszönhetően, mivel
a döntő küzdelemben szerepet ka-
pott és vesztes helyzetből fordítani
tudott az eredményen, így a lá-
nyok az ő segítségének köszönhe-
tően szerezték meg a 3. helyet. Ez
nagyon nagy eredmény volt neki,
mint 2006-os születésű.

2018. december: 3. hely (saját kor-
osztály).

2018. december: Szatmárnémeti Nem-
zetközi Vívóverseny: 2. hely.

2019. február: 1. hely (saját korosz-
tály).

2019. március: 1. hely (saját korosz-
tály) és 2. hely az egy éwel időseb-
bek között.

2019. márciusában Wroclawban az
utánpótlás korú versenyzők vi-
lágversenyén ahol 20 nemzet vett
részt 220 versenyzőből a 11. he-
lyen végzett legjobb magyarként.

2019. április: Gyermek Országos Baj-
nokság: 1. hely egyéniben, 3. hely
csapatban.

2019. május: Serdülő Országos Baj-
nokság (2004-es korosztály): 3.
hely egyéniben, 2. hely csapatban
négy éwel idősebbek között) 11.
hely egyéniben és 3. hely csapat-
ban. Az egyéni 11. helynek kö-
szönhetően beválasztották tarta-
léknak a 2002-es lányok csapatába.
A kadet csapat Jázmin vívásának
is köszönhetően, mivel a döntő
küzdelemben szerepet kapott és
vesztes helyzetből fordítani tudott
az eredményen, így a lányok az ő
segítségének köszönhetően sze-
rezték meg a 3. helyet. Ez nagyon
nagy eredmény volt neki, mint
2006-os születésű.

2018. december: 3. hely (saját kor-
osztály).

2018. december: Szatmárnémeti
Nemzetközi Vívóverseny: 2. hely.

2019. február: 1. hely (saját korosz-
tály).

2019. március: 1. hely (saját korosz-
tály) és 2. hely az egy éwel időseb-
bek között.

2019. márciusában Wroclawban az
utánpótlás korú versenyzők vi-
lágversenyén ahol 20 nemzet vett
részt 220 versenyzőből a 11. he-
lyen végzett legjobb magyarként.

2019. április: Gyermek Országos Baj-
nokság: 1. hely egyéniben, 3. hely
csapatban.

2019. május: Serdülő Országos Baj-
nokság (2004-es korosztály): 3.
hely egyéniben, 2. hely csapat-
ban.
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PROGRA OKASULIBA - Ami az előző számból kimaradt

Üjdonság volt ebben az évben,
hogy a gyerekek már reggel jel-
mezben érkeztek az iskolába.
Mindenki kíváncsian várta a má-
sikat. A délelőtt folyamán egy kis
jelmezbemutatás keretében meg-
csodálhatták egymás jelmezeit. A
;yerekek, mint bohócok, varázs-
lók, hercegnők, stb önfeledten
táncoltak a bemutató utáni tán-
cos mulattságon. A táncház, mint
minden évben, most is nagy sikert
aratott. A délelőtti mulattság után
délután jöttek a játékok, melyben
minden résztvevő kipróbálhatta
ügyességét. A szervezés és a kivi-
telezés is jól sikerült. Felnőttek,
gyerekek jól érezték magukat.

F

í

Márdus 14-én hajnali 5-kor indultunk
a Határtalanul pályázat keretében Er-
délybe a hetedik osztályos tanulóink-
kal. Az első település Nagykároly volt,
ahol megnéztük a Károlyi kastélyt. Ezt
követőenÉrmindszentreutaztunk, ahol
Ady szülőházát keretük fel. Züah régi
központjában a Wesselényi szobrot és
a régi Wesselényi kollégiumot néztük
meg. A száUásunk Torockón volt. A
2. napot csak a természetnek szentel-
tük, pontosabban a természetjárásnak,
a túra a Székelykő tetejére vezetett,
ahonnan páraüan küátás tárult elénk,
majd leereszkedtünk Torockószent-
györgyre és a Torockay vár maradvá-
nyait néztük meg. A 3. napon megis-

merkedünk Torockó központjával, és
a néprajzi múzeumban jártunk. Utunk
Tordára vezetett, itt a sóbányát néztük
meg, majd Kolozsvárra mdultunk. ahol
a központban sétálva megismerkedünk
a következőkkel: Mátyás király szobra
és szülőháza, Szent Mihály templom,
Farkas utcai református templom. Késő
délután érkeztünk meg a Tordai hasa-
dékhoz, ahol egy izgaknas sétát tettünk.
A 4. napon az összecsomagolás és reg-
geli után elindultunk Nagyenyedre a
Bethlen Gábor kollégiumhoz és a várt-
emplomhoz. Gyulafehérváron a székes-
egyház volt a következő állomás, melyet
Szent István alapított, majd sétáltunk
a várban, megnézve a Károly kapukat.
Vajdahunyadon a Hunyadi várban jár-
tunk. Déván átutazva az utolsó megál-
lónk Arad volt, ahol az aradi vértanuk
kivégzésének a helyét kerestük fel. Négy
nap után rengeteg éünénnyel és tudás-
sal telten jöttünk haza.

:'.*>
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A sakk és a robotika mellett februártól
a Logiscool kihelyezett tagozataként
beindult a programozás tanítása is.

Bár már május van, a köszönet nem
maradhat el. Szeretném megköszön-
ni a 4. osztályosok munkáját, akik
idén is remek előadással lepték meg
az ünneplő közönséget. A műsort
Pavluska-Vizsnyai Zsuzsanna tanár-
nő tanította be. Külön köszönet az is-

kola zenei tagozatának, akik Kodály:
Háry János című művének ismert
dallamait a helyszínen biztosították.

Idén is átmentek elsőseink az óvodá-
ban, hogy iskolába hívogató énekekkel
kedveskedjenek. Az éneklésen kívül
hangszeres bemutató is volt. Eddig 43
leendő elsős iratkozott be az iskolába.
Az egyéb hagyományőrző programja-
ink is megvalósultak, mint a rönkhú-
zás, a kiszebáb égetése és a zöldágjárás.

J
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Diákönkormányzatunk kérésére az
idei DOK-nap a Retro korszak je-
gyében telt. Előtte, ráhangolódásként
megrendeztünk egy Retro-kiállítást.
Hála a szülőknek, igazán érdekes
tárgyak között forgolódhattak a gye-
rekek a szünetekben. Volt műszaki
részleg (régi fényképezőgép, írógép,
filmfelvevő), konyhai részleg (hoked-
li, vödör, kávédaráló) nappali részleg,
iskolai részleg, igazolványok-, kitün-
tetések részleg. Lelkesen olvasgatták a
gyerekek a harminc éwel ezelőtti örsi
naplókat, vettek kézbe megsárgult
szalvétagyűjteményt. Volt itt minden
a Fonográflemeztől kezdve a Donáld
rágó gyűjteményen és a korabeli író-
gépen át az úttörősípig. Kicsiknek-na-
gyoknak és nekünk, pedagógusoknak
is nagy élmény volt ez az időutazás.

A Retro Dök-napon a gyerekeknek
vegyes csapatokban tizenegy állomás

J

feladatait kellett teljesíteni. Az állo-
másokon nagy segítségünkre voltak a
nyolcadikosaink, mert a pedagógusok
mellett, ők vezényelték le a feladato-
kat. Volt Disco-szoba, Tv-torna, Kap-
csoltam műsor, Hurka-Gyurka rek-
lámtanulás, ciril betűs írás, hímzés....
Remek hangulatban telt ez a nap, ami
egyáltalán nem meglepő ilyen kedves
gyereksereg társaságában.

Kihalt állatok nyomában
április 17-én

A Föld napja alkalmából minden
évben nagyszabású akadályversenyt
szervezünk az iskolában évente vál-
tozó témák alapján. Idén a kihalt és
veszélyeztetett élőlényekre irányítot-
tuk a gyerekek figyelmét változatos
feladatok segítségével. Az eddig jól
bevált helyszín helyett az új iskolá-
hoz közeli terepet kerestünk, ahol a
vegyes korosztályú csapatok bizton-
ságosan haladhattak egyik állomás-
tól a másikig. Az állomásokon lelkes
pedagógusok várták a csapatokat az
alsós és felsős korosztálynak külön
készített feladványokkal. A játékos,
fejtörő, logikai, matekos, kutató,
mozgásos feladatok után a gyerekek
kellemesen elfáradva érkeztek vissza
az iskolához, ahol az első három he-
lyezett csapatot egy-egy torta várta.

A versmondás és a versek hallgatá-
sának élvezetes perceit sikerült ismét
megvalósítanunk április 11-én, József
Attila születésnapján. Amikor a gye-
rekek némán, érdeklődve hallgatják a
verseket, vagy amikor a megzenésített
szövegeket együtt éneklik, tapsolják
az előadókkal, z egy olyan ünnepélyes
pillanat, mire jó visszaemlékezni. A
célt, hogy a tanulók nyitottak legye-
nek a költészetre, közösen értük el.
Tanárok, diákok együttes produkciói
emelték magasra a színvonalat az idei
Költészet napján is.

Sikeresen túl vagyunk a központi
felvételi vizsgán. Az országos átlag
49,5/100 pont, a mi nyolcadikosa-
ink 51,4/100 pontot írtak. A szóbeli
vizsgákon is ügyesen szerepeltek.
8 tanuló gimnáziumban 11 tanuló
szakgimnáziumban folytatja a kö-
zépiskolai tanulmányait. Ok infor-
matikai, közgazdasági, vegyipari és
vendéglátás szakokra mennek.

Csokoládéval jutalmazták a sisakban
érkező bringásokat a suliban.

A Német Önkormányzat szervezé-
sében április 28-án került sor a kite-
lepítési emléknap megünneplésére.
A rendezvényen hagyományosan
iskolánk is részt vett. Seres Verita
gyönyörűen szavalta németül Georg
Fath: Abschied című versét. Pré-
postfíy Bence és Berkes Márk pedig
furulyán játszottak német dallamo-
kat. Ahol gyermekek jelen vannak,
ott mindig megelevenedik a remény.
Ezt a reményt és hitet szerettük volna
elvinni diákjainkkal erre a megemlé-
kezésre. A hitet abban, hogy mindig
egy kicsit jobb lesz a világ.

Idén negyedik alkalommal rendez-
ték meg Pilisvörösváron a Cziffra
György Zongoratalálkozót, ahol is-
kolánk tanulóival rendszeresen részt
veszünk. A rendezvény, kifejezetten
a gyerekek kedvéért, találkozóként
van meghirdetve. Ilyenkor a kicsik és
nagyok megmutatják, hogy mennyi-
re szeretnek muzsikálni és az életük
része a ZENE!! Ebben a tanévben
iskolánkból Szabó Laura, Kovalcsik
Luca, Lőrinc Olivér és Varga Emese
Hedvig mutatták meg, hogy milyen
lelkesek, ügyesek és szorgalmasak.
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Mindig hatalmas élmény mind-
annyiunknak ott lenni és végighall-
gatni a szebbnél szebb produkciókat!

Remélhetőleg még nagyon sok
évig, állandó programként tarthatjuk
számon ezt a Zongoratalálkozót.

ffjr

2019. április 5-én került megrende-
zésre az iskolánk Tavaszi Koncertje.
Az eseményre több tanszak (zon-
gora, hegedű, fuvola, cselló, gitár)
diákjai, valamint a szolfézs tagozat
tanulói készültek vidám, tavaszias
hangvételű darabokkal. A koncert
jó hangulatban telt, a közönség elé-
gedett volt a produkciókkal, többet
vissza is tapsoltak. Köszönjük a fel-
készítő tanárok és diákjaik áldozatos
munkáját, várjuk az őszi folytatást.

Az iskola ÖKO-csoportjával már
tavaly nyáron megkezdtuk az öüete-
lést, hogyan tudnánk az új területböl a
legtöbbet kihozni. A gyerekeknek kiír-
tunk egy pályázatot, ők mit és hogyan
szeretnének megvalósítani. A remek
öüetek alapján a tavasz első napjain
kialakítottuk az Iskolakertet sok-sok
ágyással, ültettünk gyümölcsfákat és
bokrokat, rovarhotelt, kerti tavat, és
szénabálás pihenőfotelt is készítettünk.
A teljes erdős részt megtisztítottuk a
több éves gaztól, így még több bunker
épülhet benne. Szülői segítséggel meg-
épült a madárles, és kihelyeztünk egy
odút, amibe webkamera is került, így
nemrég 12 cinegetojás kikelését követ-
hettük figyelemmel, és bizony lassan
kirepülnek az első kis fiókák A bejá-
rattal szembeni rész parkosításában és

gondozásában is alaposan kiveszik a
részüket a gyerekek, locsohiak, kapál-
nak, ültetnek.

A sok munka gyümölcsét is élvez-
hetjük lassan, már "leszüreteltük az
első újhagyma termést, amiből min-
den osztálynak jutott kóstoló és sokan
nagyon lelkesen mesélték, hogy mi-
lyen finom, eddig nem szívesen kóstol-
gatták... Hát, lesz még mit próbálgatni,
mert az Iskolakertben még sok ízletes
vitaminbombát termesztgetünk! Per-
sze öüetből is van még bőven...

Összesen 8949 kg papírt gyűjtöttünk
az iskola tavaszi akcióján. Az alsós
versenyt a 2.b osztály nyerte (57, 5 kg/
fő), míg a felsőst az 5. a osztály (67 kg/
fő) Gratulálunk! Jutalmuk egy sza-
badnap, illetve minden osztály pénz-
tárcája gyarapodott.

A korábbi sikerre való tekintettel
április 25-én és 26-án ismét bolha-
piacot rendeztünk az iskola udva-
rán. A gyerekek 2-től egészen fél 5-ig
cserélgették-árusították portékáikat.
Oriási lelkesedéssel ajánlották meg-
unt vagy feleslegessé vált játékaikat
a leendő vásárlóknak. Természetesen
egymás asztalára is kíváncsiak voltak
és boldogan nyugtázták, amikor tár-
gyaik gazdát cseréltek. Volt ott min-
den: könyv, társasjáték, baba, labda,
kisebb-nagyobb figurák, sőt ötletes,
saját készítésű használati tárgyak is.
Mindkét délután kellemes hangu-
latban telt, így ez a program egészen
biztosan a következő tanévben is
megrendezésre kerül majd, de akkor
már csak csere lehetőséggel.

Csúszda, mászóka, mérleghinta és
hinta lett telepítve az iskola udvará-
ra. A megvalósítás a Kevély körüli
keringés bevételének, az adventi vá-
sár felajánlásának és a Nebuló Ala-
pítványnak köszönhető.

A tavasz sok alkalmat ad az óvodák-
ban a környezeti nevelés népszerű-
sítésére. A Víz Világnapját (március
22. ) egy projekthét keretében tartot-
tuk meg, melyről pályázatot is nyúj-
tottunk be "Happy Hét címmel. A
vizes játékok és kísérletek mellett a
legfontosabb a gyakori vízivás hang-
súlyozása volt a gyerekeknek. A Víz
Világnapján a Duna TV "Családba-
rát című műsorában is viszontlát-
hattuk óvodásainkat, akik egy in-
teraktív foglalkozáson vettek részt,
öten a kamerák előtt. Másik kedves

^

Évek óta ad helyszínt a művelődési
ház a gödöllői iskola drámatagozatá-
nak. Idén rangos versenyre készültek,
így fontos volt, hogy minél többször
adják elő a betanult darabokat. 1-6.
osztályosaink pedig hatalmas tapssal
köszönték meg az előadást.

^
J

Már hagyomány, hogy a nyári tábor
előtt foglalkozásokat tartanak a suli-
ban, köszönjük a lehetőséget.

r'

program a Föld napját népszerűsítő
virágültetés. A gyerekek az általuk
hozott kis virágpalántákat ültették el
és locsolgatták. Földünket kirándu-
lás keretében is megünnepeltük. Itt
Pilisborosjenőn a természet közelsé-
;e miatt is könnyű "zöld óvodásnak
[enni.

De nem csak a gyerekek, mi pe-
dagógusok is újra és újra környeze-
tünk, Földünk felé fordítjuk a figyel-
münket. Az Ariston cég "Eghajlítás,
földindulás" továbbképzéséről ho-
zott anyagot osztottuk meg egymás
között a belső továbbképzésünkön.
A környezetvédelem melletti elkö-
telezettség miatt az óvoda összes
dolgozója együtt nézte meg Greta
Thunberg beszédét, és egy megdöb-
bentő előrevetítést 2050 időjárásáról.
(www.ted.com/talks/greta thn, you-
tube:2050 időjárásjelentés)

Más területeken is részt vettek az

óvodapedagógusok közül néhányan
továbbképzésen: ezúton is köszön-
jük a nemzetiségi önkormányzat
támogatását a német nemzetiségi
tánc továbbképzéshez. Német gyer-
mekirodalmi (Valeria Koch) képzé-
sen ének, vers és mese területeken
gyarapodott tudásunk Vecsésen.
Ezzel szinte egyidőben, 4 hétvégén
a Methodik Zentrum szervezésében
Tatabányán szintén a nemzetiségi
hagyományok ápolását segítő gyer-
mekjátékok és táncok képzésen ve-
hettünk részt.

Ovodánkban a leendő ovisoknak
Nyílt Napot tartottunk április 6-án.
A kicsik és szüleik megismerked-
hettek az óvodapedagógusokkal,
betekinthettek a csoportszobákba
egy rövid kis játékra mindkét épü-
letben. Sok érdeklődőt fogadtunk
aznap.
Idén is ellátogatott hozzánk a húsvé-
ti nyuszi. A konyhai dolgozók által
festett tojásokat "titkos kezek" szór-
ták szét az épületek kertjeiben. A
gyermekek többi ajándékát jól elrej-
tett fészkekbe rakta. Ezen a délelőt-
tön a fiúk meglocsolták a lányokat,
akik ezt "hímes tojást köszönték
meg.

A Neue Zeitung folyóirat gyerekek-
ről és gyerekeknek szóló kiadványa a
Neue Zeitung Junior nevetviseli. Ezt
a kiadványt óvodánk is rendszeresen
megkapja, így figyelt fel óvodaveze-

Die Platz'erungen:

Kincíergaríen
1. Gruppe "Eichhörnchen" (MSrchental-Kindergarten WeinöGrr/Fi)isoorosjenö)
2. Gruppe "Marlenkáfer (DeutschstááGscher Kindei-garten Jula/Gyuía)
3, Gmppe " Marienkáfer" (Wancfarf-KiníJergarten Ödenburg.-'Sopronl
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tőnk, Eszter is egy általuk meghir-
detett pályázatra. "25 éves a Neue
Zeitung Junior" címen a szerkesztők
arra buzdították az óvodás és isko-
lás gyermekeket, hogy készítsenek
nekik e neves alkalomra egy szüle-
tésnapi tortát. Nem voltak különö-
sebb kritériumok, így a mi fantázi-
ánknak sem szabott semmi határt.
A tortakészítésnek egy olyan formá-
ját választottuk, ami izgalmas, nem
mindennapi és nem utolsó sorban a
gyerekek sem bánják, hogy az elké-
szített "finomság" nem az ő pocak-
jukban landol. Ezeket a szemponto-
kat figyelembe véve döntöttem úgy,
hogy egy 3 emeletes tortát fogunk
elkészíteni, aminek minden szintje
egy-egy nagy kartondobozból áll,
hiszen így "Zöld óvoda címünket
szem előtt tartva az újrahasznosítás
jegyében is alkotunk. Mindamellett,
hogy a gyerekeket már a hatalmas
dobozok látványa kíváncsivá tette,
a születésnap témaköre is mindig
vonzó számukra. A különböző szin-
teket más és más technikákkal díszí-
tettük, amit a Mókus csoport apraja
és nagyja is elképesztően élvezett. A
torta minden részét a gyerekek ké-
szíthették el, így nagy volt az öröm,
amikor a délelőtt végén megpillan-
tották a kész remekművet, ami ak-
kora volt, mint ők maguk. Miután
megörökítettük az elkészült szüle-
tésnapi tortát a kis alkotóival együtt,
már csak a visszajelzésre kellett vár-
nunk. Az eredmény pár hét múlva
érkezett, és minden várakozásunkat
felülmúlta, amikor megpillantottuk
a képünket a Neue Zeitung Juni-
or számában az óvodás korosztály
nyerteseként. A szerkesztőség apró

ajándékkal is készült, amit a gyere-
kek nagy örömmel fogadtak, de még
nagyobb volt az arcukon látható bol-
dogság, amikor elújságolhattam ne-
kik a helyezésünket. Remek élmény
volt ez a csoportunk számára, hiszen
a mi kis közösségünkhöz való tarto-
zásuk erősödhetett azzal, hogy ezt
együtt hoztuk létre és értük el.

Lukács Zsanett,
Mókus csoport óvodapedagógus

A Pilisvörösvári Pedagógiai Szak-
szolgálat április közepén tájékoz-
tatást tartott a hozzájuk tartozó
intézménynek. Ezen olyan fontos
információk is elhangzottak, mely
minden családot érinthet a gyermek
életkorától függeúenül.

A pedagógiai szakszolgálaüioz a
pedagógusok által kitöltött, a szü-
lővel aláíratott (a Magyar Közlöny
2014. évi 145. számában megielent
45/2014. (X. 27.) EMMI rendelet 3.
melléklet) "Szakértői vélemény irán-
ti kérelmet", a gyermek aktuális "stá-
tusz lapjával" együtt juttatja el okta-
tási-nevelési intézmény.

A vizsgálatra jelenleg csak Pilisvö-
rösváron van lehetőség, oda a szülő-
nek kell elvinni gyermekét.

Az eredményekről értesítést kap
a szülő és a beküldő intézmény is.
Jelenleg óvodánkban a logopédiai
ellátást tudjuk megoldani, az utazó
gyógypedagógiai hálózat (ideértve a
fejlesztőpedagógiát is) a szakszolgá-
latban üresen álló, betöltetlen állás-
helyek miatt nem működik.

Ellátatlanul azonban senki nem
marad, mert a szükséges fejleszté-
seket szintén Pilisvörösváron lehet
igénybe venni. Szeptemberben tud-
nak azokjelentkezni, akiknek a szak-
szolgálat által kiállított véleményé-
ben ez szerepel.

A fent említett intézmény Neve-
lési Tanácsadóként is működik. A
szülők telefonon történő egyeztetés
után igénybe vehetik ezt a szolgál-
tatást már csecsemő kortól egészen
a nagykorúságig. Ehhez semmifé-
le nyomtatvány kitöltésére nincs
szükség.

Metzlerné Kutvölgyi Eszter

A tavaly elkészült OVISPORT mű-
füves focipálya nagy sikert arat óvo-
dásaink körében. Az udvaron töltött
idő jelentős részében, önálló szerve-
ződésben - felnőtt beavatkozása nél-
kül - csapatok játszanak "komoly
labdarúgó mérkőzéseket. A balese-
tek elkerülése érdekében csak puha,
az ehhez a pályához készült labdát
használják a gyermekek. Májustól,
ahogyan az időjárás engedi a he-
tenkénti testnevelés foglalkozásokat
is itt szeretnénk megtartani. Ehhez
minden pedagógus kapott képzést,
változatos eszközök is a rendelkezé-
sükre állnak.

Óvodánk karbantartójának, Árpi
"bácsinak" úgy a felnőttekkel, mint
a gyermekekkel jó a kapcsolata. Szí-

vesen játszik az óvodásokkal az ud-
varon, pedagógiai céllal bevonja őket
kisebb munkákba. A felnőttek bár-
milyen lehetetlennek tűnő kéréssel
fordulnak hozzá, mindig megtalálja
rá a megoldást. A munkánkban segít,
megjavítja az eltörtjátékokat, szépíti,
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kreatív ötíeteivel feldíszíti, rendben
tartja az udvart, az óvodai ünnepek
aktív résztvevője. Bábos múltjára

való tekintettel minden évben felka-
rolja és megrendezi a gyermekeknek
tartott báb- és mesejáték előadásokat
(Márton nap, Mikulás, húsvét).

Mindezeken felül a télen sem tét-
lenkedett, hanem különféle eszkö-
zökkel gyarapította óvodánk játék-
tárát. Készített egy "matatófalat" és
lépegető járdát. A Fő utcai épületben
a mászóka alá, a homok helyett mű-
füves ütéscsillapítót rakott le. (Erre
azért volt szükség, mert az épület
előterébe bekerülő homok baleset-
veszélyes volt. ) Ez nehéz feladat volt,
mivel a műfűnek hihetetlen súlya
van. A használt műfüvet az ürömi
focipályától kaptuk ajándékba, az
ideszállításban a Meditop segített,
melyet ezúton is köszönünk.

Ővodánk nyulait is pártfogásába
vette, az általa épített meseházikó alatt
és körül biztonságos lakhelyet épített
a nyidak számára, húsvét előtt pedig a
Mindszenti utcai ovi kertjébe is épített
egy varázslatos nyúlotthont.

Farkas Gabriella
óvodapedagógus
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OR OSI ÜGYELETI IDÖPO T ALJÖ S
2018. december 1-től a szerdai rendelési idő 16-19 órára módosul.

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

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

13.00-17.00
08.00-12.00
16.00-19.00
08.00-11.00
08.00-11,00

óráig
öráig
óráig
óráig
öráig

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Kovács
Kovács
Kovács
Kovács
Kovács

Levente
Levente
Levente
Levente
Levente

Gyermek házion/osi rendelő
Bejelentkezés rendelési időben: 06 (26) 536-033

Betegrendelés:
Kedd: 15.00-18.00 óráig Dr. Kerekes lldikó
Csütörtök: 15. 00-18. 00 óráig Dr. Kerekes lldikó

Egészséges rendelés/tanácsadás:
Szerda: 14.00-16.00 óráig Dr. Kerekes lldikó

Rendelés Urömön:
Hétfő, szerda, péntek: 08. 00-11. 00 óráig

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

Gallai Judit védőnő 06 (30) 332-7615
Szecsán i Bertalanné védőnő 06 (30)9507-657
Egészséges rendelés: Szerda 14.00-16.00
Terhes tanácsadás: Szerda 16. 00-1 8. 00
Szűrővizsgálat (1 -6 éves): Hétfő 14.00-16.00

Az ügyeleti szolgálat hétköznapokon 17.00 órától indul és
másnap 07.00 óráig tart. A hétvégi ügyelet pénteken 17.00
órától hétfő reggel 07.00 óráig, ünnepnapokon értelemsze-
rűen a megeiőző utolsó hétköznap 17. 00 órájától az ünnep-
nap másnapjának 07. 00 órájáig tart.
A pomázi orvosi rendelő Pomáz főútján, a polgármesteri hi-
vatal mellett található, címe: Kossuth Lajos utca 21. Tele-
fonszáma: 06 (26) 326-211. Ha ajtaját zárva találják, kérjük
csengessenek.
Dr. Telegdi András elérhető nappal, rendelési időben a
06 (26) 526-228-as telefonszámon. Összefoglalva a szüksé-
ges tudnivalókat:

Ügyeleti szolgálat
Pomáz Környéki Orvosi Ugyeleti Bt.

Ugyeleti idő hétköznapokon: 17. 00 órától másnap 07. 00 óráig
munkaszüneti napokon: 07.00 órától másnap 07. 00 óráig

Orvosi ügyelet hívószáma: 36 (30) 992-9257

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

Nagy Kevély Gyógyszertár
Farkas István

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

(Forrás: Pilisborosjenő Község Honlapja 2014. 03. 22.)
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Igazán szemet gyönyörködtető látvány
fogadja pár hete a Templom utca vagy
a Kossuth tér felől a Fő úton haladókat
Püisborosjenőn. Gyönyörű világossár-
ga színben pompázik a Tajház új hom-
lokzata. Az alábbi fotómkon is láthat-
ják, müyen lett és müyen volt az épület
külcsíne. Óriási a változás!

A homlokzat felújítás befejezése
adott apropót az alábbi beszélgetésre.

r

Windisch László (WL) - Itt ülünk
a pilisborosjenői Német Nemzetisé-
gi Tájház nagytermében. Beszélgető
partnereim, Szegedi Ferenc a Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
és Perlinger Györgyi elnökhelyettes,
aki egyben a Német Dalkör a Singk-
reis vezetője is, valamint Kiss Béla,
nemzetiségi képviselő.

Mindenekelőtt a Tájház épületé-
nek múltjáról kérdeznélek bennete-
ket. Lehet tudni, hogy mikor épült,
ki volt az eredeti és az utolsó tulaj-
donosa? Mikor sikerült megvenni az
épületet és mennyiért?

Szegedi Ferenc (SZF) - Ezt a há-
zat 1879-ben építette Szedlák Hen-
rik, 1946-ban kitelepítették őket is, új
tulajdonosok a Hajdu család lettek.
A Német Önkormányzat 2002-ben
ajándékba kapott két telket a papi
földeken, mely telkeket az Önkor-
mányzat megvásárolt tőlünk leendő
Óvoda helyszínéül 45M Ft-ért. Ak-
koriban három tulajdonos birtoká-
ban volt ez a ház, három részletben
tudtuk megvásárolni összesen 36 M
forintért. A maradék pénzből rögtön
elkezdtük a rendbehozatalt és a fel-
újitást.

Perlinger Györgyi (PGY) - Első
lépésben az U alakú ház jobb oldalát
újítottuk fel: itt alakítottunk ki egy
lakószobát és a konyhát, melyet régi
helyi sváb tárgyakkal rendeztünk be
illetve az istállóból közösségi teret
alakítottunk ki fűtéskorszerűsítéssel,
új burkolat kialakításával.

Kiss Béla (KB) - Sok teendőnk
volt műszakilag és az eszközök, tár-
gyak összegyűjtésével, a szükséges
feltételek megteremtésével kapcso-
latosan is. Ez az épület az otthona a
Német Dalkörnek, a Singkreisnek is.
Itt próbálunk, itt tartjuk a Dalos ta-
lálkozókat is, melyekre a környékről
és Magyarország távolabbi területei-
ről is érkeznek résztvevők.

WL - A birtokbavétel óta eltelt
években is voltak kisebb nagyobb
fejlesztések, színpad építése, támfal
megerősítése, vizesblokk kialakítása.

^

SZF - Igen, mint minden másban,
itt is az Onkormányzat képviselő
Testülete folyamatos anyagi segítsé-
ge nélkül nem sikerült volna ennyi
fejlesztés. Minden évben kb. 2 millió
Forinttal támogatják terveinket, eh-
hez jön évente kb. 1,3-1,4 millió fo-
rint állami támogatás.

'PGY - És nehagyjuk ki a sorból
a saját adománygyűjtő rendezvé-
nyünk, a Sublótot, amit az idén már
5. alkalommal, ezúttal május 18-án
szombaton 10 órától tartunk a Táj-
ház udvarán a belső udvar rendbe-
hozataláért.

Vrindor)!'

Beszélgető partnereim a Sublóton

A Sublót a garázsvásárok alap-
ján műkÖdik. Előzetes asztalfoglalás
után mindenki árulhatja régi megunt
dolgait, a bevétel 30%-át felajánlja a
Tájház felújításra, vagy csak fogyaszt
valamit a büfében (sváb gombapap-
rikás, rétesek stb. ) s már ezzel is tud
támogatni.

KB- De bárki, aki eljön és vesz
egy "tamogatói pólót, az is támogat-
ja az Onkormányzatunkat a Tájház

felújítási munkákra való pénzgyűj-
tésben. Az első négy sublóton kb.
800 ezer forint gyűlt össze. Termé-
szetesen bárki támogathat pénzzel
is a helyszínen, sok képviselő és ma-
gánszemély szokott ilyenkor jelentős
pénzadományokat adni.

WL - A közelmúltban teljes egé-
szében kicserélték a tetőszerkezetet
az épületen. Nagyon szép lett. Ki vé-
gezte a munkát? Mennyibe került?
Milyen forrásból sikerült megvalósí-
tani ezt a munkát?

SZF - A Tájház teljes tetőszerkeze-
te 2017 decemberében lett felújítva,
Korcsmáros János és csapata jóvoltá-
ból, ezzel kezdtük a komolyabb fel-
újítást, mert már elodázhataüan volt
a cserepek cseréje, hiszen számtalan
helyen hiányosak voltak és beáztunk.

PGY - János, mint helyi vállalko-
zó nagylelkű felajánlása révén a régi
lefolyok is ki lettek cserélve rendki-
vül kedvező áron modern alumíni-
um lefolyókra, ezúton is köszönjük.

WL - Pár hónapja kezdték meg a
homlokzat felújítását. Már a munká-
latok megkezdése előtt voltak, akik
negatív kritikákkal illették a még el
sem kezdett felújítást... Mondanátok
néhány szót erről az előkészítő fázis-
ról? Ki végezte a kivitelezést?

SZF - Az előkészítésnél néhányan
"aggodalmuknak adtak hangot,
hogy nem lesz szakszerű a kivitele-
zés, nem fog sokáig kitartani az új
vakolat, nem így kéne, hanem úgy.
Miért nem kőlábazat lesz? Folyama-
tosan figyelemmel kísértem a fel-
újítás előkészítését és a kivételezést
is. Szakértők tanácsai és ellenőrzése
mellett, avatott mesterek végezték a
munkát. A rendkívüli türelemmel
megáldott Petróczki Józsefés csapa-
ta (Erajoci Kft. ) kitűnő munkát vég-
zett. Az ajánlott Weber homlokzati
rendszert használták fel. Pár napja
készült el. Sokak szerint gyönyörű
lett! Reméljük az aggódók is meg-
nyugodtak most, hogy az épület el-
készült.

i<

PGY - A homlokzat felújítása-
kor az ablakokat is újakra cseréltük!
I^abb Gábeli György keze munkáját
dicsérik a gyönyörűen kivitelezett
nyüászárók. Hamarosan az új belső
ablakok is bekerülnek a helyükre.

KB - A régi stukkókat, ablakdísze-
ket is megtartottuk. Helyi vállalkozó,
Radnóti Géza restaurátor mester újí-
totta fel őket, majd Ő is helyezte visz-
sza az elemeket.

WL - Milyen forrásból sikerült
mindezt kifizetni?

SZF - Ezt így nehéz megmonda-
ni, hiszen négy éve gyűjtünk erre a
felújításra, de az biztos, hogy az Ön-
kormányzat, mint a legnagyobb "tá-
mogatónk 'vette ki az oroszlánrészét a
költségeknek, ami közel 6 miüió forint
lesz. Ezúton is köszönjük Püisborosje-
nő Onkormányzatának, főépítészének,
Jámbor Lászlónak a segítséget.

WL - Hosszú évek óta szemtanú-
ja vagyok, ahogy évek óta csinosít-
játok az épületet, gondoskodtok az
állagmegóvásról. A külcsín mellett a
belső szépítés is hangsúlyt kapott az
utóbbi években. Milyen munkálatok,
felújítások történtek az elmúlt évek-
ben az épület belső tereiben?
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SZF - Az épület bal szárnyában,
felújítottuk a szobát Werner Klein tá-
mogatásával és róla neveztük el Wer-
ner Stube-nak, Werner teremnek.
(Az alábbi képen Werner Klein /bal-
ról/ Mayer Róbert /jobbról/ mellett
látható a 2016 március 11-i ünnepi
megemlékezésen, Pilisborosjenőn. A
szerk.)

-^

PGY - Felújításra került a bal
oldali konyha is, modernizáltuk a
tűzhelyet és a mosogatórészt. Üj köz-
ponti fűtést alakítottunk ki, amely

képes lesz a felújítandó lakatlan ház-
rész és a leendő "turistaszállás fűté-
sére és meleg vízzel való ellátására.

WL - Milyen állapotban van je-
lenleg az épület? Milyen munkálatok
várhatók még a közeljövőben?

SZF - Kedves Laci, milyen álla-
potban lehet egy 140 éves ház? Ami-
kor felújítasz egy részt, felsóhajtasz,
hogy a másik rész még áll s nem esett
szét. Sok tervünk van, de minden
pénz függvénye.

Az épület két belső szárnyának, a
belső udvar homlokzatának bevako-
lása, újra festése, a színpadfelújítása,
pincék víztelenítése és felújítása (két
pince) következik.

PGY - Szeretnénk még az idén a
jelenleg a Polgármesteri Hivatal épü-
letében lévő Német Onkormányzati
irodát a Német Tájházba átköltöztet-
ni, és az erre a célra kiszemelt szobát
felújítani, parkettázni.

KB - Most vezettük be a T-Com
szupergyors internet elérését, amely
Wi-Fi-n keresztül is 500 MB/sec el-
érést tudunk biztosítani a Tájház
területén nemcsak magunknak, ha-
nem az idelátogató vendégeknek.

WL - Sok erőt, egészséget kívánok
az elkövetkezendő években végzen-
dő munkátokhoz!

Köszönöm a beszélgetést!

Windisch László

Mi az "olvasás fája"?

Minden kedves olvasó egy-egy kedvenc könyvének cí-
mét felírhatja egy-egy levélkére, melyet feltűzünk a fára s
megkapjuk a település kedvenc olvasmánylistáját.

Ehhez a nemzetközi programhoz számos könyvtár
csatlakozott már, idén a helyi könyvtárunk is elkészíti a
saját fáját.

Szeptember közepéig várjuk a könyvcímeket, melyet a
kömyvtárban előre elkészített levelekre felírhatnak, s így a

színes lombú fa lesz az olvasás fája. A falevelek összegyűj-
tése, összesítése után pedig megkapjuk a településünk ol-
vasmánylistáját.

Kérek, minden lelkes olvasót csatlakozzon a felhívás-
hoz!

A könyvtárunk nyári zárva tartás (augusztus 2-23-ig)
ideje alatt a következő emailen várjuk a könyvcímeket:
pbjmuvhaz@gmail. com

Bereczkiné Szendrey Eva
intézményvezető

Június 17-21-ig és aug. 26-30-ig 9-16-ig

hétfö: Ezüst-hegy kedd: Nagy-kevély szerda: Csobánka - Macs-
ka-barlang csütörtök: Háziréti-tó péntek: Köves-bérci erdő

Minden nap 9-kor indulunk a Műveló'dési ház eló'l és ide érkezünk vissza!

Részvételi feltételek: 6-16 éves kor, megfelelő kondíció Étkezés:
otthonról hozott hideg élelem, ivóvíz A tábor díja: 6000 Füfő/hét;

(1500 Ft/nap/fó', ha csak egy-egy nap jönnél)
Jelentkezni június 15-ig lehet, 50%-os előleg befizetésével.

Június 26-30-ig és július 15-19-ig 9-16-ig
A pilisborosjenői Művelődési házban.

kosárfonás, csomózás, gyöngyfűzés,
gyöngyszövés, batikolás, üvegfestés, nemezelés

Részvételi feltételek: 5-12 éves kor

Etkezés: Vendéglőben
Maximális létszám: 12 fő

A tábor díja: 18 000 Ft/fő/hét

Jelentkezni június 15-ig lehet, 50%-os előleg
befizetésével.

Július 22-től 26-ig és július 29-től augusztus 2-ig
9-től 16 óráig

Egy kis kreativitás, pár jó barát, és néhány óra szüksé-
ges csak ahhoz, hogy kedves, egyszerű dolgokat készíts!

MESE HALLGATÁS és sok-sok játék!

A gyermekekkel a nap folyamán Bereczki Melinda és
Bognár Viktória óvónők és Bereczkiné Szendrey Eva

néptánc és népi kismesterség oktató foglalkozik.

Minden nap 2-2 órás kézműves foglalkozás a kisterem-
ben. Nagyteremben népi játékok, dalok, mondókák és

szabadfoglalkozások.
Ebéd után mesehallgatás, kis csendes pihenő!

Részvételi feltételek: 3-7 éves kor
Étkezés: a vendéglőben

Maximális létszám: 30 fő
A tábor díja: 20 000 FVfő/hét (testvéreknek kedvezmény!)

Jelentkezés: a könyvtárban

Részletes felvilágosítás:
a könyvtárban, vagy a következő elérhetőségeken:

06 (30) 596-7573; pbjmuvhaz@gmail. com

Jelentkezni június 15-ig lehet,
50%-os előleg befizetésével.

Talán hallotta már, hogy 2019. szeptember 6-7-én ismét megrendezzük a Pilisborosjenői Várjátékot a
Nagy-Kevély völgyébe az "Egri Vár" makettnél.

Tervezett programjaink:
Aktív játszóház - aprók bástyája a gyerekeknek, érdekes kiállítások és vetélkedők, interaktív kulturális programok,
vásáros utca, népi mesterségekkel foglalkozók bemutatója, kézműves és ajándék vásár... meg még számtalan
meglepetés is!
Az Aprók bástyája felé vezető úton is igazi kaland vár: a történelmi bajvívók színes, látványos bemutatója, és a
gyerekprogramok helyszíneit összekötő kellemes sétaút alatt a vásársoron találhat majd ajándéktárgyakat, éksze-
reket, ásványokat, ezüstművest, és sok minden más érdekességet is, sőt, lesz, ahol ki is próbálhatja az egysze-
rűbb tárgyak elkészítését.
A nagyszínpadon napközben előadások, koncertek, zenei-, tánc- és harcművészeti bemutatók, gyermekműsorok
élménye vár mindenkire. 10 órakor KALAKA koncerttel kezdjük a napot!
A bátrabbak most is kipróbálhatják tudományukat és merészségüket az íjászatban, lovaglásban, lövészetben,
középkori bajvívásban.
A kicsiket a Fabula bábszínház és a fabatka porta szórakoztatja.
Tetszik a lányok "sminkje"? Netán a henna különleges mintái? Irány az arcfestő és henna-sátor!
Ezeken kívül még sok-sok meglepetés vár mindenkire!

A rendezvény megvalósításához szponzorok jelentkezését is várjuk!

Kérjük, ha van olyan ismerőse, vállalkozása, aki támogatná a Pilisbqrosjenői Várjáték megrendezését tárgyi, il-
letve pénzbeli felajánlással, jelezze felém. (Bereczkiné Szendrey Eva- a Pilisborosjenőért Alapítvány titkára;
06-30-596-7573iszendreyeva@gmail.com)

Példák arra, hogy mit tudunk nyújtani a támogatóink részére:
Molinó elhelyezése a rendezvény helyszínén, logó elhelyezése a rendezvény honlapján,
Egyedi igények megbeszélés tárgyát képezik! Köszönjük előre is a segítségét!

Részletes programmal az augusztusi lapszámban jelentkezünk.

TALÁLKOZZUNKSZEPTEMBER 6-7-ÉN AZ "EGRI VÁR" MAKETTNÉL!

Szervezők nevében:
Bereczkiné Szendrey Eva
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Ebben a tanévben 23. alkalommal hirdették meg a játékos mesevetélkedőt,
az általános iskolák 2-3-4. osztályos tanulói számára. Az idei játék keretét
magyar népmesék adják. Benedek Elek születésének 160. és halálának 90.
évfordulója alkalmából az ő meséi közül is többet beválogattak. A vetélkedőre
4 fős csapatok nevezhettek osztályokból vagy vegyes összetételű csapatok
egy adott iskolából. Ajáték 6 fordulóból áll. Idén a Reichel József Művelődési
Ház vállalta a Területi Döntő megrendezését, melyen Küller János polgármes-
ter úr köszöntötte a résztvevőket. Ebben a tanévben 23. alkalommal hirdették
meg a játékos mesevetélkedőt, az általános iskolák 2-3-4. osztályos tanulói
számára. Az idei játék keretét magyar népmesék adják. Benedek Elek szü-
letésének 160. és halálának 90. évfordulója aikalmábó! az ő meséi közül is
többet beválogattak. A vetélkedőre 4 fős csapatok nevezhettek osztályokból
vagy vegyes összetételű csapatok egy adott iskolából. Ajáték 6 fordulóból áll.
Idén a Reichel József Művelődési Ház vállalta a Területi Döntő megrendezé-
sét, melyen Küller János polgármester úr köszöntötte a résztvevőket.

^

Orömmel töltött el bennünket, s reméljük,
hogy a falu lakosságát is, hogy az idei Hús-
vétunk kicsit gazdagabb volt az elözöeknél.

A legrászorultabbak / rendszeres gyermek-
vedelmi kedvezményben részesülök/

az Onkormányzat támogatásával gyerme-
.kenként 20 000 forintos támogatást kaptak.

Dr. Csányi Márta segítségével a bolhapi-
aci adományozásból 30 000 forint gyült

össze!

Nagyobb mennyiségű élelmiszer került kiosz-
tásra: a Szent Vid a 14 Segítőszent Plébánia és az

iskolai adományokból, valamint egyéni adakozá-
sokból.

Szolgálatunk 2019. április 13-án szombat délelőtt
ruhaválogatást szervezett, melyen mindenki igényei
szerint ingyenesen vihetett ruhaneműt, használati
tárgyakat, játékokat, száraz élelmet. Nagyvolt a for-
galom, sok minden talált gazdára.

Hálásan köszönjük a pénzbeli, és élelmiszerado-
mányokat!

Reméljük, hogy könnyebbé, szebbé tehettük a
Húsvéti Unnepeket!

Pilisborosjenő, 2019. 05. 06.

Ludasi Éva
szolgálatvezető

Rafai Józsefné
családsegítő
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HELYSZÍN: MATRASZENTISTVÁN,
DR. KEREKEN ANDRÁS
EVANGÉLIKUS MENEDÉKHÁZ

UTAZÁSBUSSZAL

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA
A BUSZJEGY, A SZALLÁS,
A NAPI HÁROMSZORl ÉTKEZÉS
ES A PROGRAMOK ÁRAT

RÉSZVÉTELI DÜ: 35.000,-

MELYBŐL 15.000. - ELŐLE6
MAJUS 20-IG BEFIZETENDÖ

JELENTKEZNi LUDASI ÉVÁNÁL SZEMÉLYESEN, ILLETVE A
+36709479884-ES TELEFONSZÁMON, VAGY A

pbjcsaladsegito@gmail.eom E-MAIL CÍMEN LEHETSÉGES

VÁRUNK IVIINDENKIT SOK SZERETETTEL!

2019. AUGUSZTUS5-9.
NAPONTA8-16ÓRÁIG

A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
SZERVEZÉSÉBEN

Helyszín: 2097 Pilisborosjenő, Iskola u. 2.

A tábor során különböző anyagok és technikák segítségével
(szövés, gyöngyfűzés, festés, vágás, ragasztás, nemeze-
lés... ) ismerkedhetnek, fejlődhetnek a résztvevő gyerekek.

A kézműves foglalkozások mellett játékokkal, mesékkel,
kirándulással színesítjük a délutánokat.

Részvételi dij: 18 000 Ft/fő
Előleg befizetése a jelentkezéskor 9000 Ft

(2018. június30-ig)
Testvérkedvezmény: 1000 Ft

A tábor tartalmazza a napi háromszori étkezést
és a foglalkozások anyagköltségeit.

Jelentkezés és információ:
Ludasi Evánál személyesen, vagy a 70/947-9884-es

telefonszámon,
vagy e-mailben a pbjcsaladsegito@gmail.com címen.

A tábor 15 fő alatt nem indul!
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GYERMEKNAP HIRDETÉSEK

A Művelődési Ház szervezésében
nagyszabású, változatos programok-
kal színesített Gyermeknapi rendez-
vényt tartottak május 25-én, szom-
baton, Püisborosjenőn.

Az intézmény melletti és az Egész-
ségház alsó parkolójában, az óvoda
előtti területen, sőt a nagyteremben
is zajlottak az események. Alábbi fo-

tók segítségével azok is részesei le-
hetnek egy kicsit a rendezvénynek,
akik valamilyen okból nem tudtak
azon személyesen részt venni.

(Windisch László
Fotó: Pongrátz Anita)

E ület és bútorasztalos
Bereczki: 06-30-231-9615; 06-30-855-0396

Praktikus, igényes kialakítás házon kívüf-betül az Ön elkép-
zeléséhez igazodva. Egyedi méretekre gyártott termékek.

Pontos ten/ezés, kivitetezés.

Vállalunk: átalakitást és felujitást.
Külsd,- és beltéri lépcső, kerités, kocsi beálló, előtető, be-

épített szekrény, konyhabútor készftése,

famináttpadló-lerakás

Egyedi, különleges kerti pavilon

Pilisborosjenői ingatlanok irodája
www.pilisborosjenoi.hu

SZALAI PÉTER
építészmérnök, ingatlanközvetítő ügyvezeto, irodavezetó'

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

Sóder, homok,
cement, mész,

zsalukő, hőszigetelő
rendszerek,

konténer-rendelés,
gépi földmunka,
hulladékátvétel,

termőföld kiszállítással.

Pilisboorosjenő,
Főút013/31 Hrsz.

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

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

. 1 . .
> la^nft aairoédl hánér. sedvetménies dfj
> SrakmailagBrofl.öSMetartécsapat
> UgwélltőiROBiuMemíétet
^BifmBnteshltelUBtíntéw

ingatfan'rodá

EVÉLY
ÉPÜLET

/lortisingatlaniroda

T.
ETI

Pilisbornsjenő, Tölgyta utca 10.
Telefon: 06-26-336-246, 06-30-931-6212

- Zsitoyányi Attlta magántervezfi -
Központi fú'tó'berendezés, szellöztetés-klimatizá-
lás, propán-bután gázetlátás, vízetlátás, csator-

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

és engedéfyek beszerzése és ugyintézése.
Anyagkivonatok és költségvetések készftése.

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülékjavító és szerelő mester

Telefon: 06-30-222-3583

em innauanénéSiesfKi
+36 70 m 6339
rwsi. ildiliBStonltlnBaUan. hu

:ELNŐTT ÉS GYERMEK
FÜL-ORR-GÉGÉSZETI

MAGÁNRENDELÉS

PILISBOROSJENŐN,
AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN

Rendelési idő:
Hétfő, szerda8-10-ig,

<edd-csütörtök:16-18-ig.

Telefonbejelentkezés:
06 (20) 322 6776

dr. Csányi Márta

NAPFfíR. GÓ
Gyógytorna-magShrendetÖ

2097 Pilisborosjenő, Málna köz 1/a.
b.feher.eva@gmail.com

Berkiné Fehér Eva
FDM terapeuta,

gyógytornász-fizioterapeuta,
Schorth, Dorn gerincterapeuta
és Breuss masszázsterapeuta

30

www.napforgo-gyogy-torna.hu

Egészségmeg6rz6 kezelések,
mágnesterapia, fizikoterápia, kineso
tape, gerincgyógyászat, rehabilitáció,
tartásjavitás felnőtt és gyermekek
számára, masszázs, tanácsadás.

Triggerpontés fastia terapia

Felelős kiadó: Pilisborosjenő Község Onkormányzata
Tipográfia: Római Bt. . Nyomás: PrintPix nyomda

Megjelenik: kéthavonta, 1400 példányban. . Engedélyszám: 3. 4 1,463/2/1 ű.

E TE

Pilisborosjenő,
llona utca 7.

Telefon:
06 (70) 670-0075

ÍZ-, G Z-,
KÖZPONTI FŰTÉS

SZERELÉS
DU6ULASELHARÍTAS

ogyoró Ferenc
06-70/940-63-11

vállalja egyedi ajtók, ablakok
készítését, egyéb asztalosmunkák kivitelezését:

(

Várjuk kedves vásárlóinkat!

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

Utánfutó bórolhotő!
(Három óra minimális bérlési időre.)

Nyitvatartás:
Hétfőtől péntekig

16.30-tól18.00óráig

llatorvosi és
omeopátíás rendelő
atósági feladatokra jogosult

állatorvos
münk: Solymár, Terstyánszky u. 23.
.ilisvörösvár u. 17. (saroképület)

Dr. Molnár Attila
: 06-30-984-6692 06-26-360-919

(rendelési időben)

Ifj. Dr. Molnár Attila
Tel: 06-30-964-2160

Védőoltások, ultrahang,
liorvizsgálatok, sebészeti műtétek,
szélyes állatok gyógyszerbelövése,

kutyakozmetika

RENDELÉSI IDŐ:
hétfő, péntek: 17-19, kedd,

csütörtök: 14-19, szombat: 9-12

Egyéb időpontokban ügyelet:
06-30-964-2160
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î
í
rt

i
-§
-c

E^
: .
I^
II
.s

1
c

1̂

t?
w

i
^
u

i

?

I
ro
m

^

1
.u

E
UJ

.
§?s

'-§
i
a5

1
l?

1
1
JU
c5

^

1
i
:2
"ro
S>

x

'o
.1
1
1
Q.

'UII
II
rt T

<7\s

11
II
-§

Cfl
^ü

Cfl
v

LTl

G ^



ÖNKORMÁN\7ATI

Windisch László: Polgármester Ür! Pilisborosjenő
lakóinak nagy része örömmel fogadta, hogy útjaink
sorra felújítasra kerülnek. Az ellenérzéseket megfo-
galmazók jórészének is csak egy lényegre törő kérdése
van, mikor kerül sor az O utcájuk felújításra?

Küller János: Az elmúlt hónapokban megint sikerült
egy jelentős lépést tenni az Üt és Falu programunk-
ban meghirdetett, közlekedésünket, komfortérzetün-
ket javíto járda és út rekonstrukciók terén. Sajnos a
lakosság által jelzett több utcában még nem tudtuk
elkezdeni a munkát, annak ellenére, hogy a magam
részéről teljesen egyetértek azon jogos igényekkel,
melyeket hozzánk eljuttattak. Azokban az utcákban,
ahol sikerült az út állapotán jelentösen javítani, azt
az ott lakók többsége örömmel fogadta. Akinek volt
valamilyen jellegű észrevétele, ott az ingatlantulajdo-
nossal a kivitelező egyeztetett, és a közeli napokban a
megbeszéltek szerint orvosolják a problémát.

W.L. - Tényleg nagyon látványosan halad az út-
program, ugyanakkor, szokás szerint, néhányan
hangot adnak azon véleményüknek, hogy máskor,
másképp kéne, nem azzal a kivitelezövel, és mégso-
rolhatnánk. M.i a véleménye ezekről afelvetésekről?

KJ. - Sajnos a munkálatokat nagymértékben el-
lenzők hangja ismét túl nőtt kompetenciájukon.
Álszakértőként, és ál műszaki ellenőrként próbáltak
jelentös negatív hangulatot kelteni a teljes települé-
sen. Nem értem, hogy mért van erre szükség. Ahe-
lyett, hogyörülnénekannak, hogyvalami elkészült,
praktikusabb és jobb lesz, folyamatosan feszültséget
keltenek a faluban. Néhány, valamilyen megmagya-
rázhatatlan felsőbbrendű tudattal megáldott, hasz-
nos elfoglaltság nélküli, mindenhez jobban értő sze-
mély, folyamatosan degradálja az elvégzett munkát.

W.L. - A lakosságtól milyen vélemények érkeznek az
Ütprogrammal, az elvégzett munkával kapcsolatosan?

K.J. - A lakosság visszajelzése pozitív! Sőt, min-
den utcában kimondottan a lakosok igénylik utcáik
felújítását.

W. L. - Ha már itt tartunk. Többen jelezték nekem,
hogy nem értík, miért éppen ez, vagyaz az utca került
sorra. M.ilyen elvek alapján állítottákfel az utcákfel-
újításának sorrendjét?

KJ. - Ahogy azt a ciklus beszámolóm bevezető-
jében is írtam, ilyen nagyságú beruhazások fedezete
nem áll egyszerre rendelkezésre az Önkormányzat-
nál. Ezért is kellett prioritási sorrendet felállítani.

Egyértelmű volt, hogy a föközlekedési utak rekonst-
rukciójával kell kezdenünk. Párhuzamosan több ut-
cára terveket készíttettünk, jelenleg is folyamatban
vannak az engedélyeztetési eljárások. A Magyar Falu
program nyújtotta lehetőségeket és más pályázati
módokat is kihasználva, folyamatosan a beruházá-
sok forrásának megteremtésén is dolgozunk.

Az utóbbi két-három évben közel három kilométer
járda és nyolc kilométer út újult meg Pilisborosjenőn.

W. L. - Magam is leveleztem éveken. keresztül a
Közútkezelő Ígazgatójával, hol képviselőként, hol
főszerkesztőként a Régi Budai útfelújítása érdekében.
Tavasz végén Örömmel értesültem róla, hogy meg-
kezdték és azóta be isfejezték az út felújítását. Gon-
dolom nem kis munkába került ezt elérnil

KJ. - Hát, nem volt egyszerű, de végül is erőfe-
szítéseink eredményeként sikerült ezt a sok-sok éve
húzódó, mozdíthatatlannak tűnő állapotot meg-
szüntetnünk, elértük, hogy a régi Budai út az Állami
beruházás keretén belül felújításra kerüljön. Most
már több hónapja megoszlik a forgalom a régi Bu-
dai, illefrve az Üröm centrumán áthaladó úton, ez-
által jelentősen csökkent az iskola elötti gépjármű
forgalom. Ennek nagyon sokan, különösen a szülők,
diákok, tanárok, és áz Ürömiek is örülnek!

W. L. - Polgármester WAz utóbbi idöben történtfel-
újttásokról mondana pár szót a Hírmondó olvasóinak?

K.J. - Mint tapasztalhatták, az utóbbi hónapokban is
több uhink újult meg. Ahogy már érintettük is a témát,
a munkálatok folyamán többen nem tetszésüknek ad-
tak hangot, hogy az Ő utcájuk még nem került sorra.
Ütprogramunk elindításakor tájékoztatást adtunk ar-
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ról, hogy a felszíni vízelvezetés és anyagi lehetőségeink
szem elött tartásával terveztük meg útjaink felújításá-
nak sorrendjét. Természetesen, ahol lehetett, figyelem-
be vettük a lakosság jelzéseit, kéréseit is a munkálatok
ütemezésekor. Nagyban bef áso ták lehetőségeinket
saját anyagi forrásaink, iUetv a p yázatokon elérhető
támogatások nagysága, s az, gy egyáltalán van e kiírt
pályázat útépítésre, vízelvezeté re.

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a munka itt
megáll, folytatni szeretnénk a fő közlekedési útjaink ed-
digi eknaradt részeinek a felú'ítását (különös tekintettel
a Steinheün, a Kőfaragó és a mceUér utcákra, valamint
a Kőfüvaros, Tölgyfa és a S' ' utcákra). Ezt követően
további célunk, hogy az elkés ult, f bb közlekedési útja-
inkra csaüakkozó közök, utc' állagánakjelentősjavulá-
sát eredményező "beavatkozások megtörténjenek.

W. L. - Tapasztaltam, és tudósítottam is róla a Hír-
mondó Online oldalon, hogy a Napsugár Lakópark-
ban és a Bécsi útí településrészen is történtek útfelújí-
tások pár hete.

KJ. - Ütprogramunkban természetesen kiemelt
figyelmet fordítottunk az új területekre és a külső
Bécsi úti településrész útjaira is. Ezen területrészen
is nagy volumenű útkarbantartást, felújítást végez-
tünk. Sajnos a több éve elhúzódó Bécsi úti járda ki-
építését nem tudtuk megkezdeni tekintettel az ezt
megelőző csatornázási beruházás csúszása miatt. A
több éve tartó egyeztetés eredményeként a főváros-
sal kötendő konzorciumi szerződés keretében való-
sulhat meg a gerincvezeték kiépítése. Párhuzamosan
a járda nyomvonalának felmérése megtörtént, és je-
len pillanatban is folyik a közúttal a megépítés felté-
teleit biztositó egyeztetés.

W. L. - A Hírmondó újságban és a Hírmondó Online
oldalon folyamatosan tájékoztatást adtunk az útprog-
ram állásáról, az elkészült utakról. Kérem tájékoztas-
sa falunk lakóit, hogy konkrétan mely utcák felújítási
munkái fejeződtek be a közelmúltban Pilisborosjenőn?

KJ. - A legfrissebb útfelújítások a hirtelen lezúdu-
ló csapadékvíznek legjobban kitett útjainkon történ-
tek. A Mária és Olga utcákban a járda és a kiépített
vízelvezető folyóka mellett sikerült az út felújítását
is elvégezni, itt hátra van még az út mindkét oldalán
az érintett lakók által jelzett kapubejárók véglegesí-
tése. A Bánya utcában, az utca keskenysége miatt a
burkolat a vízelvezetéssel együtt lett kialakítva. Az
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Ezüsthegyi úton éppen most fejeződött be a kivitele-
zés. Beszélgetésünk idején a kapubejárpk kiépítése,
rendezése van hátra. A Híd utcától az Önkormány-
zatig tartó szakaszon felújítottuk a járdát.

W. L. - A polgármesteri vitán elhangzott, hogy az
iskolához vezető járda erősen megrongálódott, ennek
mi az oka, és mikorra várható a helyreállítása?

KJ. - Az idén júniusi hosszantartó nagy esőzések
következtében ezen a szakaszon a patakmeder tám-
fala erősen megrongálódott, ennek következtében
megsüllyedt a járda szakasz. Vis maior keretén belül
jeleztük a problémát az illetékes szervezeteknek. A
bejelentés után a különböző hatóságok által a hely-
színi szemle megtörtént, jelenleg a helyreállításra
benyújtott pályázatok elbírálása van folyamatban.

W.L. - Köszönöm a beszélgetést!

Kedves Olvasók!
A régebben felújított útjaink listája a Hírmondó On-
line oldalon (www. pbjhirmondo. hu) megtekinthető.

Windisch László

201 9. augusztus-szeptember 3
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Gergely György Küller János Tömöri Balázs

A KÖZTÁRSASÁGt ELNÖK KITŰZTE
A HELYI ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK
ÁLTALÁNOS VÁLASZTASAT.

2019. szeptember 20-án este tar-
tották a 2019-es önkormányzati
választáson polgármester jelölt-
ként indulók vitáját. A Jenö Vá-
laszt 2097 Csapatának szervezésé-
ben lezajlott eseményt szép számú
érdeklődő kísérte figyelemmel.

A szavazás napja:

2019. 0KTÓBER13.
A szavazás

6:00 órától 19:00 óráig tart.

Nfívjúgyséh

A nfívjegyzéKben s^fireplö váfasztópolgárok a névjtígyzekbe történt fetvéteiükröt.
valaminl a szavazés helyérfll és Idejérfll értesftot kapnak

A névjcgyzék a helyl választósi irodában (polgármesteri hivatal) lekintheto meg.

Ajánlás

A valas^töjoggal rendelkezu uálasztópolgár 2019. szeptember 9-ig jelöltel ajánlhat.
Egy választnpolgár tttbb lelöltet is ajánlhat.

Szavazás

A valasztópolgár személyesen. az értesitön feltüntetett szavazohelyiségben szavazhat.
A mozgásában koriátozott választópolgár mozgournát kérhet.

t\i a uálasziöpolgár, aki 2019. június 26-ig tartózkodási helyet létesltett,
és tgrtó/. kodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tan,
2019. október 9-ig átjelentkezhet, és a tartózkodási helyén szava?hat.

A Bihaly Áron által moderált
vitaesten Gergely György, Küller
János és Tömöri Balázs polgár-
mester-jelöltek válaszoltak a szer-
vezők által begyűjtött és rendsze-
rezett kérdésekre.

Részlrles lajfilioztalsséil fwduljon a polgármesteri hivalalhan müködO helyi valasztási rodához,
vagy fátogassa meq a www.valasztas.hu weboldslt.

Nemzetl Választási Iroda

Videó itt tekinthető meg:
https://youtu. be/nyKUvbWq6FO

Windisch László
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Sok egykori és mai rajongója, tisz-
telője, pályatársa volt jelen Bes-
senyei Ferenc emléktáblájának
pilisborosjenői felavatásán 2019.
szeptember 21-én. A művész éle-
tének egy rövidebb szakaszában
élt falunkban. Most, születésének
századik élvfordulója adott alkal-
mat Pilisborosjenő Onkormány-
zatának, hogy tiszteletére, itteni
lakóházának utcai homlokzatán,
a ma ott élők szíves hozzájárulá-
sával, felavassa Bessenyei Ferenc
emléktábláját.

Ezután a színművész úr özve-

gye, B. Élthes Eszter lépett a mik-
rofonhoz. Férjére emlékezve meg-
osztott néhány kedves történetet a
megjelentekkel. Szívből köszönte,
és megtiszteltetésnek érezte, hogy
falunk önkormányzata emléktáb-
lát helyezett el egykori lakhelyé-
nek falán.

Majd Lőthe Attila színművész,
Bessenyei Ferenc hajdani pálya-
társa osztott meg szines, a mü-
vésszel kapcsolatos történeteket
az érdeklődőkkel. Ezek között
volt humoros és szívet szoron-
gató is. Bejátszásról Bessenyei
Ferenc szólt hozzánk. Egy rádi-
ójáték rövid jelenetét hallhattuk.
Megható volt.

^ Bessenyei Fereni

A rendezvényen először Küller
János polgármester emlékezett
Bessenyei Ferencre. Méltatta sze-
mélyét, munkásságát, életútját,
szólt a Vele kapcsolatos itteni tör-
ténésekről.

Az emléktabla leleplezése kö-
vetkezett. B. Élthes Eszter, Lőthe
Attila, és Küller János közösen
tárták a megjelentek elé a mű-

vész nevető portréjának kőbe
vésett változatát ábrázoló már-
ványtáblát.

Az avatási ünnepség után az
érdeklődök a Tájházba vonultak,
ahol Kerekes Károly nagyszerű
előadásában hallgathatták meg
Terje dalát a Hegedűs a háztetőn
című darabból.

Az ünnepség jóízű beszélgetés-
sel, poharazgatással fejeződött be.

Windisch László

201 9, augusztus-szeptember 5



ISKOLAI

Nagyon kedvező fejlesztésben volt
részese iskolánk zenei tagozata. Az
állami támogatásnak köszönhetően
a tanév során 2 400 000 forintért sze-
reztünk be hangszereket, erősítve a
;itár, cselló, hegedű és fuvola tansza-
cokat, valamint gazdagodtunk egy

elektromos zongorával. Az előttünk
álló tanév is új beszerzési lehetőség-
gel indul, most a klarinét, és a har-
sona tanszakokat szeretnénk fejlesz-
teni, valamint elektronikus gitárok
beszerzésében gondolkodunk. A fej-
lesztés az Érdi Tankerületi Közpon-
tos keresztül valósul meg, köszönjük!

Idén is remek munkák, szenzáci-
ós alkotások születtek! Öröm volt
megnézni a tanítványaink által ké-
szített csodákat!

tárgyból nyúj'tott kiemelkedő mun-
kájáért, valamint a IV. Regionális
Bloctflöte Versenyen való sikeres
szerepléséért.
Varga Boglárkát - fuvola tantárgy-
ból elért kiemelkedő munkájáért,
szorgalmáért.

".

Hatodik és nyolcadik osztályos ta-
nulóink minden év májusában kom-
petenciamérésen vesznek részt. A
szövegértési és matematikai teszteket
az ország összes általános- és közép-
iskolájában egységes feltételek között,
azonos időben írják meg a kiválasz-
tott évfolyamok tanulói. Nagy öröm,
hogy a májusban megérkezett ered-
mények azt mutatják, hogy iskolánk-
ban a tavalyi eredmények mindkét
évfolyamon és mindkét tantárgyból
az országos átiagnál jobban voltak.

Üj helyszínen, de változatlanul iz-
galmas feladatokkal várták a vegyes
csapatokat a rendezvényen. A ver-

L, az egymásra figyelés és
a jutalom torta változatlan volt.

128 növendékünk vehette át a bizo-
nyít^ányátjúnius 7-én az iskola zenei
tagozatának évzáróján. A szorgalmas
és tehetséges növendék közül szeret-
nénk kiemelni az azon tanítványain-
kat, akikre kiemelten büszkék lehe-
tünk és dicséretet érdemelnek:
Berec Laurát - hegedű tantárgy-
ból egész évben nyújtott kiemelke-
dő munkájáért, szorgalmáért és az
V. Országos Bihari János Hegedű és
Kamarazenei versenyen elért I. he-
lyezését.
Varga Emesét - zongora főtárgyból
nyújtott kiemelkedő munkájáért,
szorgalmáért és a VIII. Farkas Fe-
renc Zongoraversenyen való sikeres
szereplésért.
Medvecki Pannát - gitár főtárgyból
nyújtott kiemelkedő munkájáért, és
az Érdi Regionális Gitárversenyen
való eredményes részvételéért.
Lőrinc Olivért - zongora főtárgyból
nyújtott kiemelkedő munkájáért s a
IV. Cziífra György Zongoratalálko-
zón való részvételéért.
Csongár Kendét - fuvola főtárgyból
nyújtott kiemelkedő munkájáért és
a Tápiószentmártoni IV. Regioná-
lis Bloctflöte Versenyen való sikeres
szereléséért.
Deli Blankát - furulya főtárgyból
nyújtott kiemelkedő munkájáért,
valamint a IV. Regionális Bloctflöte
Versenyen való II. helyezésért.
Préposstffy Bencét - furulya fő-

Juhász Klári 4. osztályos tanuló
9. lett az országos német vers- és
prózamondó versenyen úgy, hogy
messze megelőzte a Pest megyei
első és második helyezettet is. Gra-
tulálunk, büszkék vagyunk rá.

Készültünk, izgultunk és fújtuk a
felhőket, mivel esős napok között
készültünk a főpróbákon. De meg-
tartottuk és sütött a Nap! A műsort
osztályprodukciók, a zenei tagozat
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fellépései és retró pedagógus fellépés
színesítette. A büfében tanárok és
szülők szorgoskodtak a bevétel érde-
kében. Köszönjük a munkájukat!

Papp Georgina, aki egyébként a Zrí-
nyi Ilona versenyen 13. helyezést ért el.
Buza Kornél 8. osztályos tanuló

A Logiscool ösztöndíját, ami 8 alkalom-
ra szóló programozó kurzust jelent:
Susán Rebeka, aki a Zrínyi Ilona ma-
tematika versenyen
18. helyezést ért el,
Mészáros Mátyás 5.a
Tímár Péter 5.a
Lieber Dániel 5.b
Osztrovits Zsombor 5.b
Tamási Réka 6.b

Köszönjük a rendőröknek, a nyo-
mozóknak, a Pilisi Parkerdő erdé-
szének és a tűzoltóinknak a napot!
Külön köszönjük Apáti Szabolcs-
nak a remek program lelkes szer-
vezését! A jégkrém pedig tovább
tökéletesítette a napot.

iikf-. -ni',.'

A gyermeknapi programfergeteg
már évek ót jelen van a suliban. Idén
egy mászófallal (köszönet a szülői
szervezésért) és egy csúszdával (kö-
szönetet a Nebuló Alapítványnak)
leptük meg a gyerekekef. Öröm volt
látni a reggel érkezők arcát, hiszen
tudták, hogy ez a nap tutira izgal-
mas lesz.

280 tanuló vehette át a bizonyítványát,
közülük48 alsós és 14 felsős tanuló vég-
zett kitűnő tanubnányi eredménnyel.

Külön kiemelnénk 8. osztályosa-
inkat, akik közül Bukszár Bori ki-
tűnő tanulmányi eredményt, Buza
Kornélt, Krivács Dorinát és Valde
Marcellt, akikjeles tanulmányi ered-
ményt értek el.

Iskolánk alapítványa több díjat
hozott létre annak érdekében, hogy a
kiemelkedően teljesítő tanífrványain-
kat jutalmazza.
Főnix-díjat kaptak a humán tantárgy
iránt tanúsított lelkesedésükért:
NagyMirtill7.a
Orosz Patrik 7.b
Bényi Illés 8. osztály
Valde Marcell 8. osztály

Német díj Preis der Weisen:
Susán Rebeka 5.a osztály
Szabó Petra 6. a osztályos tanulók.
Juhász Klári 4. osztályos az országos
német vers- és prózamondó verse-
nyen IX. helyezért ért el. Nagyon
büszkék vagyunk rá!

ük
Matematikai díjak:
Kiváló matematikai teli'esítményük
elismeréséül nyertek parti ajándék-
kártyát: Molnár Flóra, Szabó Pet-
ra, Bényi Simon, Susán Bendegúz,
Sperka Jázmin, Garay Zsófia, Papp
Georgona, Reiser Janka, Selmeczi
Márta és Hivert Kornél.

Göncölszekér-díj azoknak, aki a tanév
során legalább 7 darab csillagos ötös-
sel bizonyították matematikai tudá-
suk kiemelkedését:

Iskolagyümölcs program + első
termés a saját iskolakertből (Min-
det megettük!)

Hagyomány, hogy minden évben pün-
kösdi királyt és királynét válaszUink a
suliban. Ezt egy több áüomáson gyűj-
tött pontok összesítése után hirdetjük.
A dicsőségen túl a nyertesek egy évig
viselhetik a medált, valammt ingyen
kapnak enni-mni mmden iskolai ren-
dezvényen.
Idei nyertesek:
Buzás Gergely, Prépostffy Bence,
Cserényi Luca és Rábai András.
Gratulálunk!
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A tanévnyitón, melyet a mai napon,
2019. szeptember 2-án, délelőtt 9
órakor tartottak, Dienes Dóra igaz-
gató köszöntötte a diákokat, szülő-
ket és a megjelent vendégeket...

f

Az ünnepséget Csányi Krisztina
tanárnő vezette le. Zongorán köz-
reműködött Balina Gyula zongora-
tanár.

> '.w. '-

A nyáron a Fő utcai épületben mű-
ködtek az összevont csoportok. Az
udvaron párakapuval biztosítottuk a
gyerekek felfrissülését. A délelőtt fo-
lyamán mozgásos játékokat játszot-
tak, barkácsolhattak, rajzolhattak,
mesekönyvet nézegethettek. A zárást
megelőzően négy kisnyuszi fejlődé-

sét figyelhették meg a gyerekek. A
nyitás után két új jövevénnyel gaz-
dagodott óvodánk nyúlállománya.
Jelenleg még három kisnyuszi várja
új gazdáját, melynek jelképes örök-
befogadási összegével óvodai alapít-
ványunkat támogatják. Egy családtól
egy vadnyulat kaptunk, mely kisebb
orvosi segítségre szorult, melyet ez-
úton is köszönünk Hatvany Gábor-
nak. Kisnyulak várhatóak lesznek
húsvétkor, aki szeretne, keresse az

ünnepek előtt az óvodát.

A Fő utcai épületben a Pele csoport
átalakult Fülemüle csoporttá. Szülői
kezdeményezésre reagálva az eme-
letről a csoport átköltözött a régi tor-
naterembe. Átszerelésre került a fenti
galéria is. A csoportba járó gyerme-
kek szülei közül többen segítettek a
festésben, pakolásban, berendezés-
ben, melyet köszönünk.

Ujvári Mira harmadikos tanuló
zongorán adott elő egy kis darabot.

A június 21-i özönvízszerü esözés
után a Mindszenti József utcai épület
két csoportszobája, valamint a logo-
pédiai szoba új parkettát kapott. Ez
utóbbi helyiség és az előtér egy része
ki is lett fesfrve. A bútorok egy része is
cserére szorul, annak ellenére, hogy
próbáltuk azon az estén megmenteni.

Az új gyermekek szüleinek megtar-
tottuk az első szülői értekezletet. A

családlátogatások is megkezdődtek,
mindannyian kipihenten, lelkesen,
ötletekkel telve várjuk a 2019/2020-
as nevelési év kezdetét.

Metzlerné Kutvölgyi Eszter

Nagy szeretettel szólt a kis első-
sökhöz, akik a bátorító szavakat egy
később elmondott közös verselőa-
dásban köszönték meg. Az iskola új
tanulóit néwel megemlítve ajánlotta
új társaiknak. Az igazgató asszony
bemutatta az új tanárokat, dolgozó-
kat. A tanév megnyitása után az isko-
la diákjai rövid bemutatót tartottak.

Ezután Küller János polgármes-
ter mondott rövid beszédet. Jó han-
gulatú, vicces előadásában nyár el-
múltának szomorúságát próbálta a
gyerekben csillapítani. "Szomorúak
vagyunk, mert elmúlt a nyár, de örü-
lünk, mert kezdődik az Iskola...

A 3. b osztály tanulói a Szivár-
ványtánc című produkciójukkal ked-
veskedtek a jelenlévőknek.

A hangosítást, szokás szerint Já-
vor Csaba tanár úr vállalta.

c. :GÉSZSÉGÜGYI i FORMÁCIÓK
OR OSI ÜGYELETI IDŐPO T LTO S

2018. december 1-től a szerdai rendelési idő 16-19 órára módosul.
Felnőtt háziorvosi rendelő

Telefon: 06 (26) 336-308

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

13.00-17.00 óráig
08.00-12.00 óráig
16.00-19.00 óráig
08.00-11.00 óráig
08.00-11,00 óráig

Dr. Kovács Levente
Dr. Kovács Levente
Dr. Kovács Levente
Dr. Kovács Levente
Dr. Kovács Levente

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

Benke Zsanett szülő új útátkelő
jelzőzászlókat készített ajándékul a
diákoknak. A tavalyit is Ö készítette,
de sajnos azok eltűntek. Szeretnénk
felhívni a figyelmet arra, hogy kö-
zösen, több szemmel figyelve vigyá-
zunk a zászlókra!

Köszönet jár mindazoknak, akik a
Tanévnyitó Ünnepségben felkészítő
tanárként, vagy egyéb közreműkö-
dőként részt vettek.

Sikeres tanévet tóvánok!

Windisch László

Betegrendelés:
Kedd:
Csütörtök:

15. 00-18. 00 óráig
15.00-18.00 óráig

Egészséges rendelés/tanácsadás:
Szerda: 14. 00-16. 00 óráig

Rendelés Urömön:
Hétfő, szerda, péntek:

Dr. Kerekes lldikó
Dr. Kerekes lldikó

Dr. Kerekes lldikó

08.00-11.00 óráig

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

Gallai Judit védőnő 06 (30) 332-7615
Egészséges rendelés: Szerda 14. 00-16. 00
Terhes tanácsadás: Szerda 16. 00-1 8. 00
Szűrővizsgálat (1-6 éves): Hétfő 14.00-1 6.00

Az ügyeleti szolgálat hétköznapokon 17. 00 órától indul és
másnap 07. 00 óráig tart. A hétvégi ügyelet pénteken 17. 00
órától hétfő reggel 07. 00 óráig, ünnepnapokon értelemsze-
rú'en a megelőző utolsó hétköznap 17. 00 órájától az ünnep-
nap másnapjának 07.00 órájáig tart.
A pomázi orvosi rendelő Pomáz főútján, a polgármesteri hi-
vatal mellett található, címe: Kossuth Lajos utca 21. Tele-
fonszáma: 06 (26) 326-211 . Ha ajtaját zárva találják, kérjük
csengessenek.
Dr. Telegdi András elérhető nappal, rendelési időben a
06 (26) 526-228-as telefonszámon. Osszefoglalva a szüksé-
ges tudnivalókat:

Ugyeleti szolgálat
Pomáz Kömyéki Orvosi Ugyeleti Bt.

Ügyeleti idő hétköznapokon: 17.00 órától másnap 07. 00 óráig
munkaszüneti napokon: 07. 00 órától másnap 07. 00 óráig

Orvosi ügyelet hívószáma: 36 (30) 992-9257

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

Nagy Kevély Gyógyszertár
Farkas István

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

(Forrás: Pilisborosjenő Község Honlapja 2014. 03. 22.)
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Mint több év óta, idén is Kézműves tábort szervezett a
Pilisborosjenői Család és Gyermekjóléti Szolgálat.

Öröm, és megtiszteltetés volt számunkra, hogy a Szü-
lők ránk bíztak gyermekeiket, a négy évestől, a tizenhá-
rom évesig. Összesen 21 kis és nagyobb eleven fiúcskák-
tól kezdve, a bűbájos, kedves, huncut kislányokig.

Nagyon sokféle tevékenységre került sor, /mindet nem
is tudjuk felsorolni/ megszakítva kinti játékokkal, sza-
badfoglalkozásokkal, kis pihengetéssel.

Szerencsére az időjárás kedvezett a tábornak, így min-
den tervezett programot sikerült megvalósítani.

Volt kőfestés, gipszöntés, agyagformázás, papírvirág
ragasztás, illatos, fűszeres kép, homokkép készítés.

Megtisztelt bennünket Mézes Erika fejlesztőpedagó-
gus, aki idén is ügyes játékokkal, és ötletekkel mozgatta
meg testünket, és fantáziánkat.

f

Guti Karina óvodapedagógus nagy örömünkre tanít-
gatott bennünket a tűnemezelés művészetére. Nagy él-
vezettel készítették kicsik és nagyok a nemeztündéreket.
Csodálatos munkák születtek.

^s^-

Takács Árpi bácsíval faragtak, még a legkisebbek is.
Pörgettyűk kerültek ki a kis kezekből, megcsiszolva,
saját ízlés szerint kifestve kipróbálva, és mind műkö-
dött.

Voltunk a Margitszigeten is, élvezték a gyermekek a
halastavak nyugalmát és állatvilágát, virágos réten, a fü-
vön piknikeztünk, romok között kincset kerestünk, a kel-
lemes napot fagylaltozással zártuk.

Utolsó nap, papírmerítéssel nagyon szép képeket csi-
náltunk, de készültek kókuszgolyók is, ám érthetetlen
módon a két kiló alapanyagból a végére csak fél fcilónyi
kerülhetett az asztalra.

Köszönjük fiatal segítőinknek Szabó Boglárkának,
Csapó Eperkének, Dezső Natáliának és Szélba Kriszti-
ánnak, az egész heti munkát, odafigyelést, kitartást, vala-
mint a Kiskevély Söröző vezetőjének Kishalmi Ildikónak
és munkatársainak a finom ételeket.

Bízunk benne, hogy idén is sikerült színesebbé, gazda-
gabbá tenni ezt a hetet a táborban részfrvevő gyermekek
számára.

Jövőre várunk ismét minden érdeklődőt!

UTÓIRAT:
Idén júliusban is megszervezésre került egy Erdei tábor
Mátraszentistvánra, jövedelmi viszonyokat figyelembe
véve az Önkormányzat gyermekenként 20 000 forintos
támogatást ajánlott fel a tábor költségeihez.
Jövőre ismét tervezzük az Erdei tábor megvalósítását,
várjuk a kalandvágyó gyermekekjelentkezését!

10 or 2019 11
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Az idei évben XII. aUcalommal került
hagyományőrző jelleggel megrendezés-
re a Pilisborosjenői Várjáték, mely szá-
mos érdekes programmal várta a csa-
ládokat, kicsiket és nagyokat egyaránt
2019. szeptember 7-én, szombaton.

Noha hol szemerkélt az eső, hol
kisütött a nap, így is sokan döntöttek
úgy, hogy kilátogatnak valamelyik
programra, vagy csak úgy körbenéz-
nek egy kicsit.

Amit lehetett, kihoztunk az adott-
ságokból, hiszen:

Látni és hallani valóból nem volt
hiány, gazdag program és sok látvá-
nyosság várta a vendégeket.

A délelőtt folyamán az érkezőket kö-
zépkori zene, tánc és látványkonyha fo-
gadta jó hangulattal és finom illatokkal.

Középkori hangszereket és har-
ci eszközöket próbálhattak az ide
látogatók, majd a délután során a
S.A.G.A. Harcművészetek Iskolája
jóvoltából a középkori orvoslás is be-
mutatásra került.

^ 1

Voltak különleges, kézműves por-
tékákat felvonultató árusaink is, köz-
tük megtalálhatóak voltak a legszebb
ősi magyar bőrdíszműves holmiktól,
a kék színekben pompázó korsókon
és fa gyermekjátékokon át a termelői
mézig és lekvárokig különlegességek.

A színpadi programok sorát a dob
workshoppal indítottuk, melyet na-
gyon élveztek a jelentkezők, majd a
végére egy remek összekötéssel kö-
zépkori hangulatot kísérhettek a fris-
sen képzett dobosok ezzel varázsolva
jó hangulatot és napsütést az Egri
Vármakett környékére.

A nap folyamán a nagyszínpadon
nézhettük meg többek között a "Járd
ki lábam, járd ki most" XII. Nemzeti-
ségi Népművészeti fesztivál műsorát,
majd a Szép Ernő színház Ágacska
című előadását.

^

A délután folyamán a színpad szü-
neteiben a gyerekeket és kísérőiket
a Fabula Bábszínház szórakoztatta
előadásaival. A program csokrot a
Kaláka zenekar színes műsora zárta.

Rendezvényünkön az Ómagyar
jurta szolgáltatott pihenési lehető-
séget az arra vágyóknak, valamint a
korhű népi játszótéren hintával, fa já-
tékokkal és különböző ügyességi já-
tékok kipróbálásával tehették tartal-
masabbá napjukat a családok. A fiúk
és férfiak is találtak kedvükre való
elfoglaltságot a barantások, bajvívók
és a Pest Megyei Tartalékos Katonák
jóvoltából.

^

12 PILICBOROSJENÖI irn www.pbjhirmondo.hu

A MÜVELÖDÉSI HAZ

A komolyabb mozgásigényű lá-
togatók számára erre a napra az Ös-
vénytaposók Baráti Társasága szer-
vezett túrát.

Az esti programot a Barantások
nyitották, látványos produkciójuk-
kal, amelyben fáklyáikkal hoztak
fényt a sötétségbe.

A XII. Pilisborosjenői Várjátékot
terveink szerint a Légy jó mindha-
lálig musical zárta volna, melyet a
Szép Ernő Színház társulata hozott
el számunkra, s bár a látogatók és a
stáb is kitartott az utolsó pillanatig,

azonban az este folyamán lezúduló
nagy mennyiségű eső miatt biztonsá-
gi okokból leállítani kényszerültünk
a darabot.

Az időjárás változékonysága és
egyéb tényezők miatt sajnos több-
ször kényszerültünk rugalmasan
kezelni és módosítani a progra-
mot, hol saját döntésből, hol külső
nem várt okok miatt, de összes-
ségében sikerült egy gördülékeny,
élményekben gazdag napot zár-
nunk így is.

Külön szeretnénk megköszön-
ni segítőink munkáját, akik nélkül
mindez nem jöhetett volna létre,
kiváltképpen a Pilisborosjenői Pol-
gárőrseg, valamint a Pilisborosje-
női Öiíkéntes Tűzoltó Egyesület
támogató tevékenységét, akik szer-
vező munkájukkal és a technikai
részletek gördülékeny kivitelezé-
séhez nyújtott szorgalmas mun-
kájukkal ismét komoly segítséget
nyújtottak!

Továbbá külön köszönet Trunk
Zsoltnak az utakkal és a konténerrel
végzett segítő munkájáért!

Szeretettel meghívjuk,
hogy ünnepeljen velünk!

90. születésnapján köszöntöttük Etus nénit!

A Reichel József

Művelődési Ház és Könyvtár
nagytermébe

1929 szeptember 5-én született Ersekújváron.
17 éves korában érkezett Magyarországra má-
jus hónapban s június elejétől már a tanácsnál
dolgozott gépíróként. Egész életében közszol-
gálatot teljesített a szó nemes értelmében, va-
lóban a közt, az embereket szolgálta. Sok-sok
esküvő, névadó emlékét őrzi. A helyi könyvtári
élet elindítása is az O nevéhez fűződik, és eláru-
lom még ma is tagja könyvtárunknak.

Jó egészséget, erőt és még sok-sok
esztendőt kívánunk Neki!

Bereczkiné Szendrey Eva
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HIRDETÉSEK

E ület és bútorasztalos
Bereczki: 06-30-231-9615; 06-30-855-0396

Praktikus, ígényes kialakftás házon kívü!-be!üf az Ön elkép-
zetéséhez igazodva. Egyedi méretekre gyártott termékek.

Pontos tervezés, kivitelezés.

Vállalunk: átalakltást és felújitást.
Külso, - és beltéri lépcs6, kerités, tocsi beálló, eiatetS, be-

épített szekrény, konyhabútor készítése,
lamináltpadló-lerakás

Pilisborosjenői ingatlanok irodája
www.pilisborosjenoi.hu

SZALAI PÉTER
építészmérnök, ingatlanközvetíto ügyvezető, irodavezeto

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

Egyedi, különleges kerti pavilon Pilisboorosjenő,
Főút013/31 Hrsz.

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

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

Sóder, homok,
cement, mész,

zsalukő, hőszigetelő
rendszerek,

konténer-rendelés,
gépi földmunka,
hulladékátvétel,

termőföld kiszállítással.

. Hatvan íaábo (70/6 56166)
7 Pilisb rosjenő, Fő út. 45.

e hoz d

szer a: 17-I9h,
Szo 1 -12h

IGÉ ÉN
IN O S

. ko <utya. hu,
FACEBOOK:

Kockakutya Altatorvosi Rendelő

ÍZ-, G Z-,
KÖZPONTI FŰTÉS

SZERELÉS
DUGULÁSELHÁRlTÁS

ogyoró Ferenc
06 70/940-63-11

Pilisborosjenő,
llona utca 7.

Telefon:
06 (70) 670-0075

vállalja egyedi ajtók, ablakok
készítését, egyéb asztalosmunkák kivitelezését:

Várjuk kedves vásárlóinkat!

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

Utánfutó bérelhető!
(Három óra minimális bérlési időre.)

Nyitvatartás:
Hétfőtől péntekig

16.30-tól18.00óráig

llatorvosi és
homeopátíás rendelő
Hatósági feladatokra jogosult

állatorvos
Címünk: Solymár, Terstyánszky u. 23.
Pitisvörósvár u. 17. (saroképütet)

Dr. Molnár Attila
Tel: 06-30-984-6692 06-26-360-919

(rendelési időben)

Ifj. Dr. Molnár Attila
Tel: 06-30-964-2160

Védőoltások, ultrahang,
laborvizsgálatok, sebészeti műtétek,
veszélyes állatok gyógyszerbelövése,

kutyakozmetika

RENDELÉSI IDŐ:
hétfő, péntek: 17-19, kedd,

csütörtök: 14-19, szombat: 9-12

Egyéb időpontokban ügyelet:
06-30-964-2160
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HIRDETÉSEK

IGAZÁN EGYEDI ÉKSZERT SZERETNE?
HORDJON PÉNZÉRMÉBÖL KÉSZÜLT GYÜRÜT!

A JKÉZai IpQRDO^ ̂ őR^én^LCCD
Kövessen afacebook oldalamon:

https://www. facebook. com/gaborjeromos. konya

telefon: 30 776-8804 mail: konya.jeromos@gmail.com

Egész évben színesben, kerettel, képekkel, változatlan árakon
hirdethet a Hírmondóban Kedves Olvasónk!

"lönlNao ösaeánítása,
egye

06 (90) 603-905
audiopress. iwk. hu

/

06(20)406-3980

A Hírmondó újság hirdetési díjai: A/4 oldal: 30 000 Ft+Áfa
1/2oldal: 15000Ft+Áfa
1/4 oldal: 7 500 Ft+Áfa
1/8 oldal: 3 750 Ft+Áfa
1/16-odoldal: 1 574 Ft+Áfa

Apróhirdetés: 1/32 oldalnyi felület, maximum 10-es betűmérettel: 787 Ft+Afa
(bruttólOOOFt)

Online hirdetés: 2000 FVhó

A lap kéthavonta jelenik meg, 1300 példányban. Az olvasók postai
kézbesítés útján, térítés nélkül kapják meg az újságot. A lapzárta időpontja

a kiadást megelőző hónap közepe.

A hirdetés feladható: szerkesztoseg@pbjhirmondo. hu

c -i .
> itunö ugiroédi hátlér, ttedvciménws dij
> Szakmailagprofl.osMelartó csapat
>ÜgirtélkBiBontó szemíélet
^ DijmeBteshitelugylntéiés
^lngaUanértckhecslés

inqátlan''cda

.idrtlslnga nJiu
/fDrtísmgatlaniroda

KEVÉLY GÁZ BT.
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI

BETÉTI TÁRSASÁG
2097 Pilisborosjenő, Tótgyfa utea 10.

Tetefon: 06-26-336-246, 06-30-931-8212
- Zsitnyányi Attila magántervező -

Központi fü'tőberendezés, szellöztetés-klimatizá-
lás, propán-bután gázellátás, vízellátás, csator-

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

és engedélyek beszerzése és ügyintézése.
Anyagkivonatok és költségvetések készítése.

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelő mester

Telefon: 06-30-222-3583

é i ;íí
elit inoatlanén

+38707776339
re>esuldik>81onmnBaUan. hu

FELNŐTT ÉS GYERMEK
FÜL-ORR-GÉGÉSZETI

MAGÁNRENDELÉS

PILISBOROSJENŐN,
AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN

Rendelési idő:
Hétfő, péntek:8-10-ig,
csütörtök:16-18-ig.

Telefonbejelentkezés:
06 (20) 322 6776

dr. Csányi Márta

NAPF^II-RGÖ
Gyógytorna-magánrendelŐ

2097 Pilisborosjenő, Málna köz 1/a.
b.feher.eva@gmail.com

Berkiné FehérEva
FDM terapeuta,

gyógytornász-fizioterapeuta,
Schorth, Dorn gerincterapeuta
és Breuss masszázsterapeuta

+36 20 228 5560

www. napforgo-gyogy-torna. hu

EgészségmegSrzff kezelések,
mágnesterápia, fizikoterápia, kineso
tape, gerincgyógyászat, rehabilitáció,
tartásjavítás felnfftt és gyermekek
számára, masszázs, tanácsadás.

Triggerpontés fasda terápia

??^, l;lj ^f^^'Kí&f^ y^
b-ss w f.sís l:a i>s ^-. '\ ^M.
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Tisztelt pilisborosjenői
Választópolgár!

A mostani választásokra

és a következő ciklus fel-

adataira felkészült csapa-
tunk reméli, hogy elnyeri
az Onök bizalmát és lehe-

tőséget kapunk a megkez-
dett munka folytatására.
Biztonság, nyugalom, fejlő-
dés/ ez a közös érdek, és mi
Onökkel együtt ezért dolgo-
zunk.

Kérjük, szavazzon az
Osszefogás

Pilisborosjenőért Egyesület
jelöltjeire!

Varga István Csaba, Dr. Kucsera Lászl KüllerJános Heves TakácáJózsö

^!


