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Dr. Szabó József Zoltán vagyok,
2016. december 01-tôl Pilisborosjenô
új jegyzôje. Engedjék meg, hogy pár
mondatban bemutatkozzam:

1978. 07. 12-én születtem Kiskun-
félegyházán. Nôs vagyok, 2 gyermek
édesapja. Gimnáziumi tanulmányai-
mat (1992-1996) követôen az Állam-
igazgatási Fôiskola igazgatásszervezôi
szakán (1996-1999) szereztem fôisko-
lai oklevelet. A fôiskolát követôen a
Szegedi Tudomány Egyetemre (1999-
2003) iratkoztam be, ahol munka mel-
lett levelezôs szakon jogi diplomát
szereztem. Idôközben letettem a köz-
igazgatási szakvizsgát (2003), majd a
jogi szakvizsgát (2009), valamint el-
végeztem egy közbeszerzési referensi
OKJ-s képzést is (2005). A szakmai
tudás szinten tartása mindig fontos
volt számomra, ezért bár erre jogsza-
bályi kötelezettségem nem volt letet-
tem a közigazgatási versenyvizsgát is
önfejlesztési jelleggel, valamint szoci-
ális alapvizsgára is jelentkeztem.
A Fôiskola után az APEH-nél dol-

goztam revizorként (1999-2004 között
fél év kihagyással), ahol pénzügyi és
ellenôrzési területen szereztem ta-
pasztalatokat. A jogi egyetem elvég-
zése után mentem a Fôvárosi Önkor-
mányzathoz dolgozni (2004-2011),

ahol fél év után lehetôséget kaptam a
Szociálpolitikai Ügyosztály Jogi és
Igazgatási Alosztályának vezetésére.
2011-tôl Ferencváros Önkormány-

zatánál dolgoztam, irodavezetôként,
aljegyzôként és jegyzôként.
Mint szakmai pályám is mutatja

több mint 17 éve a közigazgatásban
dolgozom, megismerve mind az ál-
lamigazgatás, mind pedig az önkor-
mányzati igazgatás területét. Politi-
kailag szabad gondolkodású ember-
nek vallom magam, így nem vagyok
tagja, egyetlen politikai pártnak sem.
Maximalista ember vagyok, mun-

kám és eddigi feladataim során min-
dig arra törekedtem, hogy vezetôim
elégedettek legyenek azzal, amit csi-
nálok, de ez magammal szemben szá-
momra is alapvetô elvárás.
Biztosíthatom Önöket, hogy a jegy-

zôi feladatokat a fentebb említett
maximalizmussal a lehetô leghaté-
konyabban fogom elvégezni.
A napi feladatok mellett kiemelten

fontosnak tartom a lakosság Hivatal
munkájával való elégedettségét, va-
lamint a képviselôk munkájának segí-
tését minden téren.
Pilisborosjenô nagyszerû adottsá-

gokkal rendelkezô település, melyet
nagyon hamar megszerettem. Örülök,
hogy lehetôséget kaptam, és itt dol-
gozhatok, bízom benne, hogy ezt ha-
marosan Önök is így fogják gondolni.
Amennyiben bármilyen gondjuk,

problémájuk van, melynek megoldás-
ban a jegyzô segíthet, kérem, keres-
senek bizalommal!

Pilisborosjenô, 2017. január 23.

dr. Szabó József Zoltán

Tisztelt Pilisborosjenôi Lakosok!
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Pilisborosjenô község Önkormányzata ,,a MA-
GYAR KULTÚRA NAPJA” alkalmából rendezett ün-
nepségen adományozott, Pilisborosjenô elismert mû-
vésze címet, akik egy kis kiállítás keretében ízelítôt
adtak mûveikbôl.

Ünnepség kezdetén Matuz Gergely fuvola muzsi-
kájával hangolódhattunk a különleges estére. Küller
János Polgármester úr meleg szavait követôen a díj-
átadásra került a sor. Ebben az évben is Kristóf Gá-
bor újságíró, rádiós mûsorvezetô beszélgetett a díja-
zottakkal. A képzômûvészek a kiállított munkáikkal
mutatkoztak be. Az alábbi sorok egy pici betekintést
adhatnak mindazok részére, akik nem tudtak részt
venni az estén.

•BARTHA ÁGNES: Zománcmûvész ékszerter-
vezôötvös

Jelek sorozat tûzzománc-költészetével mutatkozott
be. Mágikus jel, Élet jel, Fény jelek, Hang jelek, Tör
jel nevû alkotásokkal.

Mûvészcsalád sarja, nagyapja szobrász, szülei fes-
tômûvészek voltak. Tanulmányait Budapesten és
Franciaországban folytatta. Mestere Engelsz József
ötvösmûvész volt. Az ötvösség számára létforma.
Egy igen régi, eltûnôfélben lévô, hagyományôrzô
erdélyi technikát folytat. A Domb alkotómûhely Ba-
ráti Kör alapító tagja. Ékszereit nemesfémekbôl,
üvegplexibôl készíti, melyeket gyöngyökkel, kövek-
kel díszít.
,,3 dimenziós zománcképeket készítek limogesi

zománccal és egyedi ezüst, arany és üvegplexi ék-
szereket, amelyeket szintén nemesfémekkel, s fél-
drágakövekkel kombinálok. Egész életemben kiál-
lításaimra dolgoztam. Számomra a munka életfor-
ma, lét egyetlen formája" – vallja
önmagáról a mûvésznô.

•DÖBRÖNTEI ZOLTÁN: Fes-
tômûvész
Ábel és Káin, Ábel és Allepoi ró-
zsa címû festményeit hozta el.
Celldömölkön született. A bu-

dapesti Képzômûvészeti Fôisko-
lán végzett. 1991-ben a szombat-
helyi képtár baráti körétôl ösz-
töndíjat kapott. Jelenleg a felnôt-
teknek szóló Napút Mûvészeti
Akadémia vezetô tanára, amely
Solymáron a Fészek Waldorf
Iskola épületében mûködik, ahol
festészetet tanít és elôadásokat
tart színtan, mûvészettörténet, al-
kotásszemlélet témákban. Mélyen

hisz a közösségben alkotott mûvészet erejében. Az
alkotómunka mellett Waldorf-iskolákban festészetet
tanít. A Skarabeus Szabad Mûvészeti Mûhely ve-
zetôje. 1989-tôl rendszeresen szerepel csoportos tár-
latokon. Egyéni kiállítása volt Szombathelyen,
Budapesten. Mûvei találhatók a Szombathelyi Mú-
zeumban.

•LÉDERER TAMÁS: Szobrász
Csupa szív anyuka, Suhanc és Jó napot címû szobrait
állította ki.

Budapesten született, majd nagyszüleivel Keszt-
helyen élt. Magyar Képzômûvészeti Fôiskolán vég-
zett. Mûvészete különálló fejezet a magyar szobrá-
szatban. A megszokottól eltérô formavilágú mun-
kák jellemzik. Mûvei fából, bronzból, vasból, kôbôl
készülnek. Kompozícióinak középpontjában az em-
ber áll, mondanivalói érintik a mai ember lélektani
problémavilágát.

•MIKLÓDI MÁRTA: Festô
Hajnal címû festményével volt jelen.

Budapesti Képzômûvészeti Fôiskolán tanult, majd
Olaszországban, Franciaországban és a Szovjetunió-
ban végzett tanulmányokat. Tagja a Budapesti Peda-
gógusok Képzômûvész Stúdiójának. 1965-ben a hód-
mezôvásárhelyi mûvésztelepen dolgozott. Lírai al-
katú festô. Mûvészi szemléletének alapja a természet
iránti szeretete, valamint ember és natúra har-
móniájának kutatása. Kifejezô-eszközei közé tartoz-
nak a nyers hatású, pasztózusan felrakott színek, és a
formák. 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA – Pilisborosjenôn

(Folytatás a köv. oldalon)
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•NÉMETH ILONA: Tipográfus, képzômûvész
Tartuffe: Elmire és Orgon, Királylány és a sárkány és
Portré címû bábjait küldte a kiállításra.

Tanulmányúton Zürichben, Bécsben, Párizsban és
az USA-ban járt. A Stúdió Erté mûvészcsoport
egyik megalapítója. Tipográfiai tervezés mellett szá-
mos gyermek- és tankönyvet illusztrált. Képzômû-
vészeti fôiskolásként csatlakozott az Orfeó bábos
szekciójához, ahonnan útja egyenesen vezetett a
Stúdió K-ba. Mai napig a ,,Ká” állandó munkatársa,
de többfelé dolgozott báb-, díszlet- és jelmezterve-
zôként. A színház mellett szépmûvészeti foglalkozá-
sokat tart gyerekeknek, a Képzômûvészeti Egyetem
Látványtervezô Szakán pedig bábkészítést oktat, sôt
Gulliver Színház néven olykor a tanítványaival elô-
adást is létrehoz a vizsgára készült bábokból.

•RICHTER SÁRA: Textilmûvész – alkotásai: tex-
til-könyvek, textilképek

Feliratos falvédôket, Feladat és Sorsminta fali kárpi-
tot és Ismeretlen címû térben elhelyezett textil alko-
tását állította ki.

Elsôsorban varr és hímez, másodsorban pedig
mindezt vegyíti a legváltozatosabb technikákkal és
alapanyagokkal. Mûvészetében anyagok mellett
erôs formáló erôvel bír még a költészet és a betûk
maguk is. Elsôsorban költôktôl, például Weöres
Sándortól kölcsönzi a sorokat, amiket aztán kivarr,
nyomatoz vagy épp ragaszt.

Sokszor használt motívumok nála az anyagság,
terhesség, születés és halál, amik egy nô életének
gyakorta meghatározó elemei. A mûvésznô életé-

ben bekövetkezett közeli hozzátartozó elvesztése a
lehetô legsebezhetôbb életciklusban, terhessége alatt
sújtotta, ami magyarázatot ad az egy helyen történô
rengeteg csontváz- és terhesség ábrázolására. Ha
belegondolunk, nincs annál nagyobb kontraszt és
megmérettetés egy nô életében, mint amikor valakit
elvesztünk, de egyben új életet is adunk egy gyer-
meknek.

•TAKÁTS ZOLTÁN: Kovácsmester, ,,a vas mû-
vésze”

Tükörrel és gyertyatartókkal, kovácsoltvas kapuinak
fényképeivel mutatkozott be. 

Pécsett született, ötvös szakképesítést is szerzett.
A képzés során találkozott a kovácsolással, és el-
határozta, hogy ez a mesterség lesz a hivatása. 1970-
ben szerezte meg a kovács szakképesítést. 1972 óta
Pilisborosjenôn él, ahol felépítette kovácsmûhelyét.
1974-ben elnyerte a Népmûvészet Ifjú Mestere,
1976-ban a Népi Iparmûvész címet. 1995-ben tagja
lett a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesüle-
tének. 1989-ben részt vett a Magyarországi Kovács
míves Céh alapításában, melynek 1992 óta Céhmes-
tere. 2010 óta tagja a Hagyományok Háza népi ipar-
mûvészeti zsûri bizottságának. Négy évtizedes
mûködése során számtalan kiállításon mutatta be
munkáit, legtöbbször feleségével, Bartha Ágnes
ötvösmûvésszel közösen. Külföldön elsôsorban
Franciaországban állítottak ki, de több alkalommal
Bécsben és Grazban is. Idehaza Budapesten és szinte
minden nagyobb városban voltak kiállításaik. A ka-
puk, kerítések, ajtórácsok, csillárok és lámpák mel-
lett számtalan épületszerkezeti és belsôépítészeti
munkát, valamint kisebb lakberendezési és haszná-
lati tárgyat készített.

(Folytatás az elôzôoldalról)

A Hattyuszínház elôadásában

A MESEMALAC
címú elôadást tekinthetik meg

2017. február 22-én 16 órakor
a Reicher József Mûvelôdési Ház és Könyvtár nagytermében

Támogatás: 600 Ft
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Elteltek az év végi, szép ünnepek. Sok örömmel, izgalommal,
pihenéssel, ajándékkal… Kinek hogyan.
Sokakban azonban a várakozás öröméhez aggodalom társult.

Akit várunk, vajon idôben hazaérkezik-e? Milyen lesz az állapota,
hangulata? Békesség tölti-e meg otthonunkat?

Gyermekkori emlékek idézôdnek fel bennem:
– Az elôdök generációin át nyomot hagyó, romboló
szenvedély emlékképei.
– A párommal vívott sok éves küzdelem, amikor menteni
akartam az alkoholizmus fogságából.
– A gyermekeink életére is mélyen ható részegségeinek
nyomai, melyek a fiunkat a kábulat fogságába taszították.
– A sok-sok szenvedés, könny; kiútkeresés küzdelmei…
– S egy közel tíz évvel ezelôtti nap is – mint életem örömteli
ünnepe: amikor évtizednyi szerhasználat, kudarc és
gyötrelem után a fiam életében elôször részt vett az
Anonim Alkoholisták gyûlésén. Megadatott, hogy láthassam
a kegyelem csodáját.

,,A Közösséghez való tartozás egyetlen feltétele az ivással való
felhagyás vágya.” A felépülô szenvedélybetegek – mielôtt meg-
szólaltak volna – mindig keresztnéven mutatkoztak be: ,,X va-
gyok, alkoholista.” S beszéltek az életükrôl, tapasztalataikról, a
felépülés lépéseirôl.
Kétkedéssel-bizakodással hallgattam ôket, a gondolataim a

gyermekem körül forogtak. Vajon mit gondol most? Mit érez?
A gyûlés ideje 60 perc. Lopva figyeltem az óra mutatóját:

55.56.57. S az 58. percben megtörtént a csoda. A fiam felemelte
a kezét, és megszólalt: ,,X vagyok, alkoholista.” S mondott még
három, mélyrôl feltörô mondatot. Belülrôl zokogtam.
Ez volt az elsôlépés az új úton. Néhány hét múlva kimondta:

"Ott akarok józanodni, ahol az apám.” Az életünkben más féle
idôszámítás kezdôdött.
Az ÚJ ÉLET ajándékai: terápia, AA gyûlések, munkahely,

család… Nem gondtalan, ám JÓZAN ÉLET.

Ünnep volt?
Igen.
Ünnep…

(Hálás családtag)

December hónapot a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülôk élelmiszercsomagjainak ki-
osztásával kezdtük. Ennek anyagi fe-
dezetét, mintegy 500.000 Ft. értékben,
állami támogatás nélkül, a Pilisboros-
jenôi Önkormányzat költségvetése áll-
ta. A csomagok összeállításában Ko-
vács Bence és édesanyja, Kovács Sán-
dorné (?) segítettek.
Szeretnénk köszönetet mondani

midazoknak, akik segítették munkán-
kat a karácsonyi élelmiszergyûjtésünk
megszervezésében és kivitelezésében.
Köszönjük az ürömi CBA áruháznak,
elsôsorban Lôrincz Jolán boltvezetô
asszonynak, valamint a CBA dolgozói-
nak, hogy a bolt területén helyszínt biz-
tosítottak számunkra a gyûjtés lebonyo-
lításához, és segítségünkre voltak a
négy nap alatt a karitatív munkánk so-
rán. Hatalmas örömünkre szolgált,
hogy a solymári Auchan is lehetôséget
adott, hogy egy nap erejéig, fáradtságot
nem ismerve, egy újabb helyszínen foly-
tathassuk tevékenységünket. A két áru-
házban közel 2 tonna tartós élelmiszert
tudtunk összegyûjteni, melyet a kará-
csonyi ünnepségünk keretein belül osz-
tottunk ki a pilisborosjenôi családok
között.
Köszönettel tartozunk a Pilisboros-

jenôi Önkormányzatnak, hogy támo-
gattak bennünket az élelmiszergyûjtés
elôkészületeiben. Elismeréssel adó-

zunk mindazoknak, akik önkéntesen
részt vettek a gyûjtéskor kihelyezett
plakát elkészítésében (German Hua-
rachi Garcia, Huarachi Martin), a gyûj-
tésben (Dr. Csányi Márta és kedves
férje, Aczél Ferenc, László Veronika,
Kovács Kinga, Kovács Bence, Csillag
Orsolya, Huarachi Martin), a szállítás-
ban (Lövey-Lökkös Kriszta és kedves
férje, Lövey József), a csomagok ösz-
szeállításában és kiosztásában (Szilágyi
Zsolt, Szegedi Dániel). 

Az ajándékcsomagok átadására de-
cember 19-én került sor családias mû-
sort követôen, melynek alkalmából fel-
léptek: Papp Dominika (fuvola), Sel-
meczi Márta (pánsíp), Csapó Eperke
és Szabó Boglárka (karácsonyi éne-
kek). Köszönjük nektek is, hogy elô-
adásotokkal megörvendeztettétek a
megjelent családokat, és ezzel együtt
meghittebbé tettétek az év legszebb
ünnepét.

Hálásak vagyunk Küller János Pol-
gármester Úrnak, Szabó József Jegyzô
Úrnak, és Bereczkiné Szendrey Éva
Humánbizottság elnökhelyettes Asz-
szonynak, hogy részvételükkel megtisz-
teltek bennünket és a jelenlévô csalá-
dokat e nemes alkalomból. Külön
köszönjük az elismerô és bíztató sza-
vakat polgármester Úrnak, melyek a
nehezebb napokon erôt adnak mun-
kánk folytatásához. 

Rendkívül hálásak vagyunk minden
adományozónak, hogy élelmiszerrel,
készétellel, játékkal, ruhával támogat-
ták a Család és Gyermekjóléti Szol-
gálatot – és ezzel együtt a nehezebb
körülmények között élô gyerekeket és
családokat – hiszen Nélkülük mindez
nem valósulhatott volna meg. Általuk
hideg otthonokat tehettünk melegeb-
bé a téli tüzelô beszerzésével, sok-sok
ajándékot helyezhettünk a fa alá, me-
lyekbôl a gyerekek kedvükre válogat-
hattak. A felajánlásoknak köszön-
hetôen közel 50 családnak, egyedülál-
lónak és idôsnek tudtunk 20-30 kg-os
csomagokat átadni, illetve házhoz szál-
lítani.
Büszkeséggel tölt el minket, hogy

egy ilyen összetartó településen vé-
gezhetjük mindennapi munkánkat, és
egyúttal reméljük, hogy a jövôben is
számíthatunk együttérzésükre és segít-
ségükre.
Ezúton is, a Család és Gyermekjó-

léti Szolgálat nevében fájó szívvel bú-
csúzunk Kovács Sándorné Magdi-
kától, aki életének 57. évében tragi-
kus hirtelenséggel elhunyt. Segítségé-
re és támogatására minden körülmé-
nyek között számíthattunk.

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársai: 

Ludasi Éva szolgálatvezetô,
Biró Anna családgondozó

Tájékoztató a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 
decemberi tevékenységeiről

Ünnep volt? Ünnep…
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A Z  I S KO L A  H Í R E I
NÉMET SZÍNHÁZ

Remek színházi élményben lehetett
részük az alsó tagozatosoknak és az
ötödikeseknek. Természetesen sokszor
voltak már színházban, de elsô ízben
látogatott falunkba a ,,Deutsche Bühne
Ungarn” ládaszínháza. A gyerekek né-
met nyelven élhették át Csipkerózsika
történetét. Csillogó tekintetek kísérték
az elôadást, a kicsik hangos nevetéssel
követték a vicces részeket. A kiváló szí-
nészi játék átlendített a nyelvi nehéz-
ségeken.
Az elôadás nem jöhetett volna létre a

Német Nemzetiségi Önkormányzat
anyagi segítsége nélkül, melyet ezúton
is hálásan köszönünk!

NÉPDALÉNEKLÉSI
VERSENY

IDÔUTAZÁS A 6.
OSZTÁLLYAL

LENGYEL VENDÉGEK
AZ ISKOLÁBAN

ADVENT BÉCSBEN

Cickom-cickom…, A csitári hegyek
alatt, …, La cucaracha….; népdalok
Magyarországról, Erdélybôl és Mexi-
kóból!
Az idei dalverseny a nemzetiségek és

más nemzetek dalait is örömmel fogad-
ta. A pontosan negyven jelentkezôvi-
dáman és felkészülten lépett a zsûriben
helyet foglaló Nagy Andrea tanárnôés
Balina Gyula tanár úr elé. 
A szervezôkkel és a közönség felnôtt

tagjaival együtt megállapíthattuk, iga-
zán színvonalas, kellemes hangulatú
délután kerekedett! Ezúton is gratu-
lálunk minden kedves résztvevônek,
kiemelten az itt felsorolt gyémánt ok-
levelek birtokosainak!

Berecz Laura – 1.a
Kôhegyi Simon – 1.b
Kamarás Noémi – 2.o.
Rábai András – 2.o.
Medveczki Boróka – 3.a
Farkas Csilla – 3.a
Till Viktória – 3.a
Tamási Réka – 4.b
Csepinszky Rózsa – 4.b
Hollauer Réka – 5.a

Ismeretlen krónikás jelentése a 894.
esztendôbôl:
,,Álmos fejedelmünk megválasztásá-

nak 37. esztendejében tél felé közeled-

vén furcsa jövevények jelentek meg
vala a Jenô törzs egyik jurtájánál.
Furcsa beszédjük és ruhájuk ellenére
igen jót társalogtunk vala. Mindenre
kíváncsiak valának: mit eszünk, mit
iszunk, milyen a kumisz és a lóhús
íze? Milyen a hitünk? Találkoztunk-e
már Cirill és Metód pátriárkákkal?
Milyen fegyvereket használunk?
Mikor tanulnak a gyerekek lovagolni?
Szóval tartottak ebédidôig. Sokan
valának, de hála a Teremtônek, hoz-
tak egy kis köleskását magikkal, így
nem maradtunk szégyenben a ven-
déglátással. Végül íjászkodtak és
lovagoltak vala egy kicsit, majd
ugyanolyan sebtében eltûntek vala,
ahogyan jöttek. Köszönet Berkibôl
jött Lászlónak, hogy jurtáját felállít-
hattuk, és Varasdy fia Viktornak,
hogy lovait felnyergelhettük. Mond-
tam mindezt én, Csobán bô, a Jenô
törzs vénje.”

A lengyel testvériskolánk diákjai ez
év november végén jöttek hozzánk.
Már ismertük egymást, és a szeptem-
beri lengyelországi találkozás óta is
tartottuk a kapcsolatot. Õk is olyan
örömmel jöttek, mint ahogy mi vártuk
ôket. Az iskolai órákon közösen vet-
tünk részt, köszönet tanárainknak,
akik erre az alkalomra különleges órá-
kat állítottak össze. Budapesten a
Szikla Kórház is lenyûgözött mind-
nyájunkat, délután pedig a Vörös-
marty tér forgatagában már egy kis
karácsonyi hangulatot is kaptunk. Az
iskolai András-napi bálon vendégeink
is bemutattak egy hagyományos len-
gyel táncot. Nagyon gyorsan eltelt ez
az öt nap, és reméljük, találkozunk
még lengyel barátainkkal.

2016. november 30-án reggel 6 óra
körül egy autóbusz gördült az iskola
elé. Bár tudtuk, hogy korán indulunk,
mégis sokan jelentkeztünk az útra.
Ahogy Marianne néni elkészült az
adminisztrációval, máris indult a busz
Bécs felé. Az út monotonitását csak
egy kis megálló szakította meg Bu-

dapesten, mikor egy otthon hagyott
személyit kellett bevárnunk.

Érkezésünk után elsôként a Bécsi
Természettudományi Múzeumot néz-
tük meg. A szobrok, kitömött állatok,
ékszerek, és csontvázak mellet még egy
igen súlyos, egészen pontosan 1 tonnás
kristály is helyet kapott. Tovább sétálva
megtekintettük a monumentális Hof-
burg-ot, az egykori császári palotát.
Utunk a Stephansdom-hoz vezetett,
amit kívül-belül megtekintettünk. A fô-
bejáratot ,,Óriás kapu-nak" nevezzük.
Az érdekessége, hogy magyar mesterek
építették. Egy kis séta után a Város-
háza elôtti karácsonyi vásáron kötöt-
tünk ki. Majdnem két órányi séta után
hazafele vettük az irányt. Így a meg-
határozott idôn belül, sôt még elôbb is
hazaértünk.

Arany minôsítés:
Berec Laura 1.a
Nagymihály- Csercsa Emma 1.a
Bényi Gizella 1.b
Korcsmáros Anita 1.b
Bognár Dóra 1.b
Kormány Karolin 1.b
Lukács Zakariás 1.b
Rózsa Borbála 1.b
Juhász Klára 2.o.
Kamarás Noémi 2.o.
Nyerges Edina 2.o.
Pavluska Lôrinc 2.o.
Rábai András 3.o.
Kovács Emese 2.o.
Till Viktória 3. a
Gyôri-Szabó Nikolett 3. b
Varga Hajnalka 3.b
Kiss Nóra 4.a
Medceczki Panna 4.a
Tamási Réka 4.b
Glofák Petra 5.a
Hegedûs Renáta 5.a
Reiser Janka 5.b
Selmeczi Márta 5.b

Gyémánt:
Hollauer Réka 5.a
Horváth Zsombor 6.o.

Gratulálunk a német versmondó
verseny résztvevôinek! Külön köszön-
jük Gertrudis nôvérnek, hogy részt vett
a zsûri munkájában!

NÉMET VERSMONDÓ
VERSENY

(Folytatás a köv. oldalon)
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6 PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ

KORIPÁLYA A
SULIBAN

EGY MINIVÁROSBAN
KALANDOZHATTAK
ISKOLÁNK 3. 4. ÉS 5.
OSZTÁLYOS TANULÓI

A bál a Nebuló Alapítvány szervezé-
sében került megrendezésre. Hét alsós
osztályunk mutatta be, hogy mit tanult az
eltelt három hónapban néptánc órákon.
A rendezvény meglepetése a pedagógus
tánckar fellépése volt. A siker idén sem
maradt el, pedagógusaink remek lendü-
lettel, tudással ropták a szirtakit. A bálon
a szülôk is bizonyíthatták tánctudásukat,
a gyerekek kézmûveskedtek, játszóház-
ban ügyeskedtek, a szülôk által meg-
valósított büfében mindenféle finomság-
gal lakhattak jól, mesét hallgattak. A
rendezvény végén iskolánk meggyújtotta
az elsô gyertyát a mûvelôdési ház elôtt.
Az alapítvány megvalósította kitûzött
célját, mely szerint tavasszal mezítlábas
ösvényt és gumilapokkal lerakott felü-
letet valósít meg az udvaron, az alsósok-
nak pedig kosárpalánkot szerez be. A
bevételbôl már megrendeltük az eszkö-
zöket. Jöhet a korai tavasz és a meglepe-
tés. 

Volt ott minden, bank és étterem,
virágbolt, posta és gyógyszertár, is-
kola, bútorbolt és piac, még térkép is
kellett, hogy el ne tévedjenek a la-
kók.
Családokat alkotva, szüleikhez ha-

sonlóan, felelôs döntéseket kellett
hozniuk arról, hogyan osszák be az
elôzôleg megkeresett fizetésüket.
Mobilt vegyenek, vagy a számlákat
fizessék be, étterembe menjenek
vagy bérletet biztosítsanak a család-
nak?  
A rend fenntartását igazi rendôr

biztosította, bár bôven elég volt a je-
lenléte is, nem történt különösebb
szabálysértés.
A postán az idôszerû biztosítási

részlet befizetése után sorsjegyet
lehetett venni, a virágboltban egy

szerencse-kockával juthattak külön-
leges bevételhez a családok, és azt
élelmiszerboltban pedig a kuponjaikat
válthatták be.
A United Way felkérésére iskolánk

pedagógusai dolgozták ki ezt a pilot-
ként kipróbált programot, melynek
célja, hogy segítsen a 8-11 éves álta-
lános iskolás korosztálynak abban,
hogy egy ingyenes, élménypedagógián
alapuló oktatási programon keresztül
sajátíthassanak el a korosztályuknak
releváns, fontos pénzügyi ismereteket
és közben olyan készségeik és képes-
ségeik is fejlôdjenek, amelyek támo-
gatják majd ôket tehetségük kibonta-
koztatásában, álmaik megvalósításá-
ban. Ez utóbbi Kiemelt Tehetségpont-
ként különösen fontos számunkra.
Partnerként és szponzorként részt

vett a MetLife biztosító is, és a pro-
gram lebonyolításában a két szervezet
önkéntesei. Bízunk benne, hogy egy
hosszútávon is ható együttmûködés
vette kezdetét ezzel a programmal.

ANDRÁS-NAPI BÁL

Évek óta nem sikerült megvalósítani
korcsolyázási lehetôséget az iskolában,
mivel nem voltak igazán hideg telek az
utóbbi években. De idén, látván az idô-
járás elôrejelzést gondolt egyet az isko-
la és fôleg annak gondnoka. Fageren-
dákat kapott az önkormányzattól, a
Nebuló Alapítvány fóliát vásárolt, jöt-
tek a tûzoltók, jöttek a fagyos éjszakák,
és egy álom valósult meg kicsik és na-
gyok örömére. Jelen pillanatban teljes
három hetet tölthettünk a pályán. A jé-
gen haladni képes gyerekek száma szé-
pen emelkedett idén, a már eddig is jól
korcsolyázók pedig kihasználhatták a
lehetôség minden pillanatát. Hatalmas
köszönet Mester Albertnek (Berci
bácsinak) és az esti karbantartást segí-
tôszülôknek. 
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PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ 7

Óvodánkban már harmadik alkalommal került megren-
dezésre a gyermekek körében nagy népszerûségnek
örvendô nemzetiségi hét. A karácsonyi ünnepkörre való
készülés és a farsangi mulatság közötti idôszakot a nem-
zetiségi hagyományok megismerésének szenteltük. 
Beszélgettünk a svábok betelepítésérôl. A gyerekek

nagy érdeklôdéssel nézegették a térképet, melyen megmu-
tattuk neki, honnan jöttek a svábok annak idején, valamint
berajzoltuk a Duna vonalát is. Figyelmesen hallgatták a
betelepítéshez használt kis hajó leírását, nézegették az
,,ulmer Schachtel" papír makettjét, melyet az óvo-

dapedagógusok készítettek
el. Nagy örömmel fogad-
ták a nemzetiségi hagyo-
mányok, öltözködés témá-
jához kapcsolódó színezô-
ket is.
A sváb mesterségek kö-

zül idén a gyertyakészítést
elevenítettük fel. Minden
gyerek kapott egy fehér
gyertyát, amit színes viasz
csíkokkal díszített. 

Nagy lelkesedéssel fogadták óvodásaink a nemzetiségi
ruhát viselô babák készítését. A gyerekek maguk kötöz-
ték, festették, válogatták a ruhadarabokat. Készültek férfi
és nôi viseletetes babák ünnepi és hétköznapi, kékfestôs
öltözetben egyaránt. 
Festettünk életnagyságú sváb ünnepi ruhás asszonyt és

férfit is, melyek az óvoda folyosóját díszítik. A csoport-
szobákba kitettünk néhány régi fényképet.
Ismerkedtünk a német nemzetiségi konyhával is,

melynek fontos eleme volt a sváb kifli sütés. A gyere-
kekkel dagasztottuk, nyújtottuk, formáztuk a tésztát, tek-
ertük fel a kifliket.
A sváb ház jellegze-

tességeivel egy papír-
maketten és egy sváb
udvart és házat ábrázoló
színezôn keresztül is-
merkedtünk, valamint a
faluban sétáltunk, ahol
megnéztünk néhány
sváb portát. A hét ki-
emelkedô eseménye volt
a pilisborosjenôi német

Német nemzetiségi napok a Pilisborosjenô
Mesevölgy Óvodában

(Folytatás a köv. oldalon)
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8 PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ

nemzetiségi tájház megtekintése, ahol Perlinger Györgyi
mesélt óvodásainknak a svábok életérôl, szokásairól, élet-
körülményeirôl. A tájházban a gyerekek meghallgatták
Györgyi néni és Eszter néni (óvodavezetô) közös elô-
adásában a német nemzetiségi himnuszt, valamint még
egy nemzetiségi dalt.
A gyerekek nagy örömmel fogadták a nemzetiségi ru-

hás bábokkal elôadott sváb népmesét. Nagy élményt je-
lentett továbbá egy helyi nemzetiségi játék, a ,,Schnurro-
zás" is, amit azóta is szívesen játszanak. Eszter nénitôl két
nagyon kedves sváb táncot tanulhatott minden csoport.
A német nemzetiségi hét óvodánkban idén is nagyon jól

sikerült, a gyerekek örömmel vettek részt a programo-
kon, és mindnyájan sok szép élménnyel gazdagodtunk.

Schieszl Mónika nemzetiségi óvodapedagógus

Óvodai beharangozó
A gyerekek nagy örömére újra itt a

farsangi idôszak, az idén is megren-
dezésre kerül farsangi bálunk. 
A csoportokban megtartott farsan-

golás után, február 17-én, 16:30-tól
18:30-ig, a mûvelôdési házban lehet
majd mulatni. Az óvodások mûsora
után lesz jelmezbemutató, kézmûves
tevékenységek és a budakalászi Kis-
kalász Együttes ad majd koncertet a
gyerekeknek. Büfé is lesz, melyhez
várjuk a szülôi felajánlásokat. Az arc-
festés és a fotózás sem maradhat el,
melyet a Mosolybirodalom Alapítvány
biztosít számunkra.
Az óvoda alapítványát támogató

jegyek megvásárlásával lehet majd
segíteni. 

(Folytatás az elôzô. oldalról)
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I. forduló állása:

ÉSZ ÉS A HÁROM MÛVÉSZ: 85 MÉRFÖLD

VADKUTYÁK: 84 MÉRFÖLD

SZUPER OLVASÓK: 84 MÉRFÖLD

ÚTVESZTÔ:  75 MÉRFÖLD

HÔSÖK: 70 MÉRFÖLD

A 7 mérföldes csizmában heted 7 határon át Országos
Mesevetélkedôt a 3. és 4 osztályos diákok között hirdetjük 4
fôs csapatok nevezhetnek a játékra, mely 5 hónapon át fut.
Az országos döntômájusban lesz. Minden alkalomra újabb s
újabb meséket kell elolvasni s a mesék alapján játékos felada-
tok során folyik a vetélkedés.  

7 mérföldes csizmában
heted7 határon át Országos

Mesevetélkedô 2016

Képek a tavalyi
Falukarácsonyról
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10 PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ

Fel nôtt há zi or vo si ren de lô
Te le fon: 06-26/336-308

Hét fô 13-17 Dr. Ko vács Le ven te 
Kedd 8-12 Dr. Ko vács Le ven te
Szer da 15-18 Dr. Ko vács Le ven te
Csü tör tök 8-11 Dr. Ko vács Le ven te
Pén tek 8-11 Dr. Ko vács Le ven te

Gyer mek há zi or vo si ren de lô
Be je lent ke zés ren de lé si idô ben: 06-26/536-033

Be teg ren de lés:

Kedd 15-18 Dr. Ke re kes Il di kó
Csü tör tök 15-18 Dr. Ke re kes Il di kó

Egész sé ges ren de lés/ta nács adás:

Szer da 14-16 Dr. Ke re kes Il di kó

Ren de lés Üröm ben: Hét fô, Szer da, Pén tek: 08.00-11.00

Vé dô nôi szol gá lat a gye rek ren de lô ben
Te le fon: 06-26/536-033

Gallai Judit vé dô nô 06-30/33-27-615 
Szecsányi Bertalanné vé dô nô 06-30/95-07-657
Egész sé ges ren de lés: Szer da 14-16
Ter hes ta nács adás: Szer da 16-18
Szû rô vizs gá lat (1–6 éves): Hét fô 14-16

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK
Az ügye le ti szol gá lat hét köz nap okon 17.00 órá tól in dul és

más nap 07.00 órá ig tart. A hét vé gi ügye let pén te ken 17.00 órá tól
hét fô reg gel 07.00 órá ig, ün nep nap okon ér te lem sze rû en a meg -
elô zô utol só hét köz nap 17.00 órá já tól az ün nep nap más nap já nak
07.00 órá já ig tart.

A pomázi or vo si ren de lô Pomáz fô út ján, a pol gár mes te ri hi -
va tal mel lett ta lál ha tó, cí me: Kos suth La jos ut ca 21. Te le fon szá -
ma: 06 26 326-211. Ha aj ta ját zár va ta lál ják, kér jük csen ges se nek.

Dr. Telegdi And rás el ér he tô nap pal, ren de lé si idô ben a 06 26
526-228-as te le fon szá mon. Ös  sze fog lal va a szük sé ges tud ni va ló -
kat:

Ügye le ti szol gá lat:
Pomáz Kör nyé ki Or vo si Ügye le ti Bt.

Ügye le ti idô: 
hét köz nap okon: 17.00 órá tól más nap 07.00 órá ig
mun ka szü ne ti na po kon: 07.00 órá tól más nap 07.00 órá ig

Or vo si ügye let hí vó szá ma:
+36 30-99-29-257

Or vo si ren de lô:
Pomáz, Kos suth La jos ut ca 21. Te le fon: 06 26/326-211

Nagy Kevély Gyógyszertár
Farkas István

2097 Pilisborosjenô, Mester u. 10
Telefon: 26/336-314

(Forrás: Pilisborosjenô Község Honlapja 2014-03-22)

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondok köszönetet
mindazoknak, akik drága férjem

Pálinkó János
temetési szertartásán részt vettek,
sírjára virágot, koszorút  helyeztek,
együttérzésükkel gyászomban támo-
gattak és fájdalmamban osztoztak.

Pálinkóné  Schmidt Mária
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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

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

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 - 31 782 4241    
www.kisnoraenterior.wix.com/dekor

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: 0620 322 6776
dr. Csányi Már ta

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-klimatizálás, 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

Állatorvosi rendelôÁllatorvosi rendelô
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

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz.

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

konténer-rendelés, Gépi 
földmunka, hulladékátvétel, 
termôföld kiszállítással.

T R U N K
Elérhetôségek:

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

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

PILISBOROSJENÔI ASZTALOS MESTER
vállalja egyedi ajtók, ablakok készítését, egyéb asztalosmunkák

kivitelezését:
06-26-336-260

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt. Nyomás: Printpix Kft.
Megjelenik: kéthavonta, 1300 példányban.

Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.
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PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

Általános élelmiszerek, zöldség-
gyümölcs, vegyi áru, stb.
Naponta friss pékáru! 

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

Építés-felújítás
– generál kivitelezés
Vállaljuk lakások, házak 

teljes felújítását!
(Gipszkarton, festés,

burkolás, villanyszerelés,
külsô szigetelés (dryvi-
tozást), kômûvesmunkát!

Kerítések, támfalak
készítését!

A hirdetés felmutatása
esetén 10% kedvezmény!

Telefon: 06-70-639-4031
e-mail:

pfeifferbaubt@gmail.com

Egyedi, különleges kerti pavilon

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

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

A cz é l  Fe renc
(Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com
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