
Pilisborosjenôi

Hírmondó
XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. DECEMBER

(Folytatás 2. oldalon)

Tájékoztató a Képviselô-testület döntéseirôl
Tisztelt Pilisborosjenôi lakosok!

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

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

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

Áldott karácsonyi
ünnepeket

és sikerekben, egészségben
gazdag boldog új esztendôt
kívánunk  minden kedves
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Gratulálunk!
Pilisborosjenô Német Nemzetiségi Önkormányzat kép-

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

Gratulálunk Robi és további sok sikert!

Szegedi Ferenc
A Pilisborosjenôi Német Nemzetiségi Önkormányzat

elnöke

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

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

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

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

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

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

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

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

Tisztelettel: Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea 
jegyzô

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

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

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

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

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

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

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

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

Tisztelettel: Hegedûsné dr.
Hovánszki Tímea jegyzô

TÁJÉKOZTATÓ A 2016. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOKRÓL

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

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

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

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

Könyvtári programok hetente címszavakban:
Hétfô 14-18 Internet szolgáltatás

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

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

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

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

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

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

Bereczkiné Szendrey Éva
igazgató

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Márton-nap
A Márton-napi lámpás felvonulást lázas készülôdés

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

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

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

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

Sportnap
A sportnap egy szép pénteki napon került megrendezésre,

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

Egészségünkre!

Európai Hulladékcsökkentési hét
Az Európai Hulladékcsökkentési Hét egy minden év

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

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

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

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

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

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

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

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

Aura Fórum
A Fórumon történtekrôl a Pilisborosjenôi Hírmondó

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

Tisztelettel: Dienes Dóra igazgató

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

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

Tel.: 06 20 423 5812

ÁllatorvosiÁllatorvosi
rendelôrendelô

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

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

INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS
www.kockakutya.hu, 

FACEBOOK: 
Kockakutya Állatorvosi Rendelô

ArCo-Mag ArCo-Mag 
Kft.Kft.

Pilisborosjenô, 
Ilo na u. 7.

Tel.: 06-70-670- 0075

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

Linde mûszaki gázok (CO2, Ar, O2, Ac)

Új nyítvatartás: Hét fô: 14–18
Kedd: 8-12 14-18
Szerda: 14–18
Csütörtök: 8-12 14-18
Péntek: 14–18
Szom bat: 8-13

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

KEVÉLY GÁZ BT.
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI 
BETÉTI TÁRSASÁG

2097 Pilisborosjenô, Tölgyfa u. 10.

Telefon: 06-26-336-246, 06-30-931-8212

– Zsitnyányi Attila magántervezô –
Központi fûtôberendezés, szellôztetés-klima-

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

és kivitelezésének megszervezése, 
hatósági eljárások és engedélyek 

beszerzése és ügyintézése. 
Anyagkivonatok és költségvetések készítése.

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelô mester

Telefon: 06-30-222-3583

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó: 
Pilisborosjenô Község Önkormányzata
Tipográfia és nyomdai munkák: Római Bt.
Megjelenik: kéthavonta, 1300 példányban.

Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.

Asz ta los mun kák, 
bútortervezés, -készítés és 

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

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

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

www.kisnoraenterior.wix.co

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

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

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

Aczél Ferenc (Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

ÓbudánTúl Ingatlaniroda
Pilisborosjenôi ingatlanok irodája

www.pilisborosjenoi.hu 
Szalai Péter

építészmérnök, ingatlanközvetítô
ügyvezetô, irodavezetô

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

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

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

konténer-rendelés, Gépi 
földmunka, hulladékátvétel, 

Termôföld kiszállítással

T R U N K
Elérhetôségek:

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

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

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

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

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

(ren de lé si idô ben)

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

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

ku tya koz me ti ka
Ren de lé si idô: 

hét fô, pén tek: 17-19, kedd, csü tör tök:
14-19, szom bat: 9-12

Egyéb idô pont ok ban ügye let: 
06-30-964-2160
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