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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenyérszentelô Szentmise
Másnap, augusztus 20-án délelôtt Kenyérszentelô

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

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

Windisch László
Fôszerkesztô

SZÜRETI FELVONULÁS
26. szombat, 15 óra

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

Gyalogosan végigsétálunk a Fô úton, traktorok és lovak
kíséretében,

majd három buszmegállónál táncolunk, 
bort és mustot kóstolunk! 

Ezután a színpadhoz várunk mindenkit, 
ahol a szüreti mûsort esti mulatsággal zárjuk.
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Tájékoztató képviselô-testületi döntésekrôl
Tisztelt Pilisborosjenôi Lakosok!

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

döntést hozta:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Hozzájárult a 657 hrsz-ú ingatlanban
magánszemély tulajdonszerzéséhez;

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

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

hozta:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alábbi döntéseket hozta:

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

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

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

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

• az energetikai pályázat közbeszerzési- és
projektmanageri megbízásairól döntött;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Egy kis történelem:
A mostanában Aura néven említett ingatlanban

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

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

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

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

Örömhír!

Reichel József Mûvelôdési Ház és Könyvtár
3097 Pilisborosjenô, Fô út 16.
Telefon: 06-26-336-028/130, Mobil: 06-30-596-7573
Honlap: muvhaz.pilisborosjeno,hu     E-mail: pbjmuvhaz@gmail.com

Szeptemberi programok

ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK szeptember 15-tel INDUL-
NAK:

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

HIP-HOP; ROCKY

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

majd
DÉVAI NAGY KAMILLA koncertje

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk! Részletek a nagyplakáton!

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

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

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

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

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

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

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

mos Mercedes képzômûvész vezette.
Minden törzs kifestette a sátrát,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Köszönet a támogatásokért:

• Küller János Polgármesternek a
táborhely engedélyezése

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

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

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

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

• Polgárôrség – a felvonulás biz-
tosítása,

• Gyetkó Tibor Körzeti megbízott
– a felvonulás biztosítása,

• Berki Lászlónak az íjjakért, a
locsoló rendszerért,

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

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

LLULLA
/Légy becsületes, Légy igazságos,

Légy szorgalmas/

Jövôre várok minden kis indiánt a
VIII. Indián táborba!                                                                              

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

internetes oldalon!

Tisztelettel:

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

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

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

Mindenki örömére a kiránduló tábort augusztus végén
megismételtük….

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

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

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

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

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

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

gassatok el szakköreinkre, rendezvényeinkre!

Bereczkiné Szendrey Éva

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

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

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

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

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

Zenei tábor Gyûrûfûn

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

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

Balatonszárszói tábor
Ebben az évben az egyik iskolai tá -

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

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

Kôszegi német nemzetiségi
tábor

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

Díszpolgárok és hozzájuk
csatlakozók adománya

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

Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek

9-10
Nôi torna - pilates

9-12
Ezüstklub

(nyugdíjasok klubja)

9-10
Nôi torna - pilates

14-17
Álláskeresô - klub

Kéthetente
Szülôk

Önsegítô csoportja
(szervezés alatt)

17-
Mi kell a nônek?

(Nôi-klub)

17-
Pánsíp oktatás

18-
Nôi torna

12-
Kamasz

Tanácsadóklub

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

Várunk szeretettel:

Ludasi Éva és Bajzik Dorottya
családgondozók

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

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

EGYÉBKÉNT TUDJUK HOGY
MIRE VÁGYUNK VALÓJÁBAN?

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

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

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

Légy Te is ennek a csapatnak aktív
részese!

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

A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat programjai: 
2015 ôsz

Az ügyfélfogadás rendje változatlan!

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

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

Mi kell a nônek? (klub)

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

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

Tel.: 06 20 423 5812

ÁllatorvosiÁllatorvosi
rendelôrendelô

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

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

INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

ÓbudánTúl Ingatlaniroda
Pilisborosjenôi ingatlanok irodája

www.pilisborosjenoi.hu 
Szalai Péter

építészmérnök, ingatlanközvetítô
ügyvezetô, irodavezetô

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

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

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

virágkötészet, fotózás, videókészítés
06 30/315-7999 

www.kisnoraenterior.wix.co

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

Aczél Ferenc (Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pálinkás Miklós 06-30-621-1044
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KEVÉLY GÁZ BT.
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG
2097 Pilisborosjenô, Tölgyfa u. 10.

Telefon: 06-26-336-246, 06-30-931-8212
– Zsitnyányi Attila magántervezô –
Központi fûtôberendezés, szellôztetés-klima-

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

csatornabekötések tervezése és
kivitelezésének megszervezése, 

hatósági eljárások és engedélyek 
beszerzése és ügyintézése. 

Anyagkivonatok és költségvetések készítése.

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelô mester

Telefon: 06-30-222-3583

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG ÖNKOR-
MÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó: 
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

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

Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.

ArCo-Mag ArCo-Mag 
Kft.Kft.

Pilisborosjenô, 
Ilo na u. 7.

Tel.: 06-70-670- 0075

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

Linde mûszaki gázok (CO2, Ar, O2, Ac)

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

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

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz

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

munka, hulladékátvétel, 
Termôföld kiszállítással

T R U N K
Elérhetôségek:

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

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

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

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

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

Munkájára igényes nyugdíjas nô
családoknál takarítást vállal.
Tel.: 36-70-316-1530
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