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Pilisborosjenô Önkormányzata
felújítatta a Volán buszmegállókat.

A megszépült
buszmegállók

A Zöld Iskola visszakerült
Pályázati forrásból megkezdôdött az energetikai felújítás

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

zési problémák végleges megoldá-
sára.

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

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

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

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

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

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

A pályázat benyújtásával egyidejû-
leg lefolytatta az önkormányzat a

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

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

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

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

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

Ugyanez a megálló már az új fedés
felrakása után. 

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

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

Vigyázzunk értékeinkre!

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

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

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

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

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

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

Pilisborosjenô, 2015. október 15.

Küller János Hegedûsné 
polgármester     dr. Hovánszki Tímea

jegyzô

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

Egy jó ügy kezdete

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2015. október 22.: ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Windisch László

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

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

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

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

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

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

Terményünnep
Idén, negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Ter-

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

(Folytatás 4. oldalon)

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

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

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

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

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

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

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

Ez a találkozás valóban életre szóló
emlék lehetett sokunknak!

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

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

VÁROSISMERETI NAP
A 4. évfolyam a Vajdahunyad várba lá-

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

TE SZEDD A KÉKEN!
Szombaton borús idôben, de lelkesen

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

I S KO L A I  H Í R E K

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

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

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

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

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

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

LENGYEL CSERE DIÁK
Egy szerda délután indultunk el. A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sült tésztafélékkel nevezzenek! 
Készítendô mennyiség 10 db vagy adag.

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

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

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

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

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

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

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

Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

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

A Reichel József Mûvelôdési Ház és Könyvtár
programjai

Márton napi felvonulás Közterek november 10. 17 óra Óvoda

Márton napi felvonulás Közterek november 11. 17 óra Iskola

Táncház Mûvelôdési Ház november 13. 18 óra Mûvelôdési Ház

Jenô napi koncert Zeneiskola november 20. 18 óra Zeneiskola 

András bál Mûvelôdési Ház november 27. 17 óra Iskola

I. Adventi gyertyagyújtás Köztér november 27. 19 óra Iskola

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

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

Erdei Mikulás Kálvária domb december  6. 16 óra NOE

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

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

Zeneiskolai koncert Mûvelôdési Ház december  18. 18 óra Zeneiskola 

Karácsonyi vásár
Falukarácsony Mûvelôdési Ház december  19. 16 óra

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

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

virágkötészet, fotózás, videókészítés
06 30/315-7999 

www.kisnoraenterior.wix.co

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

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

Dr. Mol nár At ti la
Tel:  06-30-984-6692  06-26-360-919 (ren de lé si idô ben)

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

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

Ren de lé si idô: hét fô, pén tek: 17-19, kedd, csü tör tök: 14-19,
szom bat: 9-12

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

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

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

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

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

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

A Családsegítô és Gyermekjóléti
Szolgálat elérhetôségei: 

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

pbjcsaladsegito@gmail.com  

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

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

FIGYELEM! 
GARÁZSVÁSÁR SELMECZIÉKNÉL!

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

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

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

KEVÉLY GÁZ BT.
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI 
BETÉTI TÁRSASÁG

2097 Pilisborosjenô, Tölgyfa u. 10.

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

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

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

és kivitelezésének megszervezése, 
hatósági eljárások és engedélyek 

beszerzése és ügyintézése. 
Anyagkivonatok és költségvetések készítése.

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelô mester

Telefon: 06-30-222-3583

ÓbudánTúl Ingatlaniroda
Pilisborosjenôi ingatlanok irodája

www.pilisborosjenoi.hu 
Szalai Péter

építészmérnök, ingatlanközvetítô
ügyvezetô, irodavezetô

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

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz

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

munka, hulladékátvétel, 
Termôföld kiszállítással

T R U N K
Elérhetôségek:

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

Telefon/Fax: 06-26-336-066 
www.trunk-epitoanyag.hu
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PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG ÖNKOR-
MÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó: 
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

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

Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.

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

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

ÁllatorvosiÁllatorvosi
rendelôrendelô

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

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

INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

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

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

Tel.: 06 20 423 5812

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

Aczél Ferenc (Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

ArCo-Mag ArCo-Mag 
Kft.Kft.

Pilisborosjenô, 
Ilo na u. 7.

Tel.: 06-70-670- 0075

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

Linde mûszaki gázok (CO2, Ar, O2, Ac)

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

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