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Szívbôl köszönöm, hogy az ez évi
ôszi önkormányzati választáson
megtiszteltek bizalmukkal és a fa-
lu polgármesterévé választottak.
Külön köszönöm, hogy képviselô-
jelölt csoportomból is három kép-
viselôt jutattak a testületbe. 

Célom, hogy az elôzô ciklus
elsô két évében tapasztalt testü-
leti tagok közötti szembenállás,
pozícióharc ne ismétlôdjön meg.
Ezáltal biztosítva lehet a nyugodt
építô jellegû munka. Az Önök
érdekében kell dolgozni minden-
kinek. 

Azon leszek, leszünk, hogy
Pilisborosjenôn az elôzô négy év-
ben megtorpant fejlôdés újra el-
induljon. Rengeteg munka, fel-
adat van, s ebben számítok az

Polgármester Érvényes 
szavazat

Küller János Független jelölt 413

Lökkös Krisztina FIDESZ-KDNP 362 

Gergely György Független jelölt 202

Becske István Imre Független jelölt 188

Tóth Zsuzsanna Független jelölt 177

Heves László Független jelölt 416

Jakab Csaba FIDESZ-KDNP 415
Bereczkiné Szendrey Éva Független jelölt 408
Varga István Csaba Független jelölt 394
Peltzer Ferenc Független jelölt 394
Becske István Imre Független jelölt 374

Kishalmi Ildikó Független jelölt 363
Budai Zoltán Független jelölt 344
Windisch László Független jelölt 343
Endrôdi-Mike Attila Miklós FIDESZ-KDNP 342
Szalai Péter Zsolt Független jelölt 341
Mike Ferencné FIDESZ-KDNP 336
Tomaszewska-Keresztessy Ewa FIDESZ-KDNP 334
Hunya Éva Független jelölt 304
Janza Péter Töhötöm Független jelölt 297
Flórek Zoltán Független jelölt 282
Perlinger Györgyi Független jelölt 272
Fenyák Lajos Független jelölt 257
Fehér Zsolt Független jelölt 220
Kaltenecker Árpád Független jelölt 199
Lipovits Dániel Független jelölt 197
Major Márton Független jelölt 145
Mester Béla Független jelölt 160
Tóth László Imre Független jelölt 110

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  vváállaasszzttááss  PPiilliissbboorroossjjeennôô,,  22001144..
Végeredmény

További jelölti sorrend

TTTTiiiisssszzzztttteeeellll tttt     PPPPiiii llll iiiissssbbbboooorrrroooossssjjjjeeeennnnôôôôiiiieeeekkkk!!!!

Képviselôk

Önök segítségére is. Október 21-
én esküt tett az új testület. Meg-
alakultak a bizottságok. Megvá-
lasztásra kerültek a bizottságok
elnökei, tagjai, külsôs résztvevôi,
akik feladataik elvégzését nagy
tettvággyal, lelkesedéssel kezd-
ték meg.

Szerencsére a testületben a
képviselôcsoportomból megvá-
lasztott két olyan tag is van, aki
képviselôként, bizottsági elnök-
ként illetve alpolgármesterként
már bizonyított. Ismerik a jelen-
legi anyagi helyzetet, lehetôsége-
ket, tisztában vannak az aktuális
ügyekkel. Ez megkönnyítheti,
segítheti az új tagok munkáját is.

A polgármesteri átadás-átvétel
megtörtént. Jelenleg – többek kö-

zött – az átadott iratok tanulmá-
nyozásával, áttekintésével foglal-
kozom. Vannak azonban halaszt-
hatatlan, a törvényi elôírások mi-
att sürgetô feladatok, valamint a
folyamatban levô ügyek mielôbbi
problémamentes lezárása sem ha-
logatható tovább. 

A következô Hírmondóban egy
bôvebb írásban tájékoztatom
Önöket a közérdeklôdésre szá-
mot tartó ügyek állásáról, a
jövôben várható fejlesztésekkel
kapcsolatos teendôkrôl, elkép-
zelésekrôl.

Pilisborosjenô fejlôdése iránt
érzett ôszinte elhivatottsággal,
tisztelettel: 

Küller János
polgármester
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Humán és Vagyonnyilatkozat-kezelô Bizottság
1.       Peltzer Ferenc elnök
2.       Bereczkiné Szendrey Éva. elnök-helyettes
3.       Becske István tag
4.       Windisch László külsô bizottsági tag
5.       Kishalmi Ildikó külsô bizottsági tag

Pénzügyi és Gazdasági bizottság

1.       Varga István elnök
2.       Bereczkiné Szendrei Éva  elnök-helyettes
3.       Jakab Csaba tag
4.       Juhász Jánosné külsô bizottsági tag
5.       Dr. Kucsera László külsô bizottsági tag

Lazarét-Malomdûlô-Budai Tégla Fejlesztéskoordinációs Bizottság (rövidített néven (LMB Bizottság)

1.       Becske István elnök
2.       Jakab Csaba elnök-helyettes
3.       Budai Zoltán külsô bizottsági tag

A képviselô-testület bizottságai és tagjai

Városismereti nap 
A városismereti nap alkalmából a

Budai várban található sziklakórház-
ba mentünk.

Miután megérkezett a kedves ide-
genvezetônk, elindultunk a földalatti
termekbe. Átérezhettük a II. Világ-
háborúban megsérült emberek, és az
ôket gyógyító orvosok és ápolók ne-
héz helyzetét. A túlzsúfoltság miatt a
betegek a földön is feküdtek. A szel-
lôztetés nehezen volt megoldható,
ezért könnyen terjedtek a betegsé-
gek. Nem csak a magyar sebesült ka-
tonákat látták el, hanem az ellensé-
geseket is. Sok orvosi eszközt is lát-
tunk. Meghallgathattuk a bombázá-
sokat jelzô szirénákat és egy korabeli
mentôautó belsejét is megnéztük. 

A városismereti napot fagylaltozás-
sal zártuk.   

100 perc sport a 100 éves 
iskolánkban

Ebbôl a fantasztikus alkalomból
váltó versenyeket rendeztünk a gye-
rekeknek. A hangulat a tetô fokára
hágott. Még a kollégákat is elkapta a
versenyszellem. Mindenki mindenki-
nek szurkolt, kiabált, ugrált, örvende-
zett. Kicsik–nagyok vegyes csopor-
tokba osztva – külön alsó és felsô ta-
gozatosok – együtt egy cél érdekében
küzdöttek a gyôzelemért. Ugrottak,
pattogtattak, tereltek, hengeredtek,
kúsztak, vetôdtek, gurultak..... és
mindezt óriás mosollyal az arcukon.

Mindig megkönnyezem, amikor
ennyi ember boldog, így történt ez a
100 perc sport napján is. 

Cserediák kapcsolat
A lengyel csereprogram egy német

nyelvû projekt, amelyen az aktuális 8.
osztály vehet részt. Célja a német és
az angol kommunikáción kívül a len-

gyel kultúra és a diákok megismeré-
se. A nyelvtanulás szempontjából
hasznos, mert mindannyian egyedül
boldogultunk a vendéglátó családok-
nál, akik nagy szeretettel fogadtak
minket. Voltunk varsói városnézé-
sen, ahol a most felújított fôteret
csodáltuk meg, valamint láttuk az új
stadiont is. Egy tradicionális lengyel
étteremben pirogot ebédeltünk. Az
iskolában az órákon aktívan vettünk
részt, a kémiaórán mi is végeztünk
kísérleteket, ezen kívül volt biológia,
matematika, német és angolóránk is.
Egy fazekasmûhelyben agyagból kü-
lönbözô figurákat készítettünk. Sok
közös programot szerveztek nekünk
délutánonként, zumbáztunk, voltunk
a Mazowse táncegyüttes néptánc
próbán, bowlingoztunk, és megnéz-
tük  a fôvárost a Kultúrpalota tetejé-
rôl is.  A repülôtéren könnyek között
búcsúztunk egymástól, nagyon vár-
juk ôket májusban! 

Segítôkutyák az iskolában
2014. november 20. Próbálunk fi-

gyelni az elsô órán, de nem megy.
Vendégeket várunk. Izgulunk. Napok
óta errôl beszélgetünk, terepet rende-
zünk, rajzolunk. Végre megérkeznek
a NEO Magyar Segítôkutya Egyesü-
let tagjai, 4 csoda-kutyával. ôk is iz-
gulnak. 160 intézménybôl 15 kapta
meg a lehetôség, hogy részt vegyen
ezen az érzékenyítô foglalkozáson.
Nálunk kezdték. 3 csoportban beszél-
getünk a kerekesszékes életrôl, az
emberek hozzáállásáról, feladatokat
nézünk, amiket kutyák segítségével
tudunk megoldani, és az is kiderül,
miben tud egy négylábú siket gazdája
segítségére lenni. Tanulunk jelelni,
hallgatni, odafigyelni. Az idô repül,
mi csak ámulunk, hogy mire képes
ember–állat együtt, majd miután el-

mentek, még sokat beszélgetünk. Pró-
bálunk figyelni az utolsó órán, de nem
megy. Elindult valami ...

100 perc zene a zene 
világnapján

Ilyen hosszú koncertünk tán még
sosem volt... 

Hagyomány, hogy a zene világnap-
ja alkalmából rendezett hangverse-
nyen a nyári zenei tábor tanulói, vala-
mint a zeneiskola tanárai lépnek fel.
Az idei, október 3-án a Reichel Jó-
zsef Mûvelôdési Házban megrende-
zett hangverseny eme hagyomány ôr-
zése mellett egy különleges zenei cse-
megével is szolgált. De errôl késôbb.

A koncert elején a nyáron Gyûrû-
fûn elhangzott mûsor egy részét hall-
hatta a közönség a pilisborosjenôi va-
lamint a budapesti V. kerületi zeneis-
kola diákjainak közös elôadásában. A
gitárosok – Szalay Teréz Luca, Hor-
váth Levente, Cseke Zsombor és Bán-
ki Lénárd – önálló produkciói mellett
hallhattunk fuvola-gitár duót Lövey
Anna és Somfai Kata elôadásában;
Vivaldi Tél címû hegedûversenyének
lassú tételében a fuvola és a gitár mel-
lé egy csellista, Baumann Brigi is csat-
lakozott. A növendékek utolsó pro-
dukciója egy vonósnégyes volt, mely-
ben Varga Mária és Tafferner Gergô
hegedûn, Fügedi-Bárd Judit brácsán,
Baumann Brigi pedig csellón mûkö-
dött közre. Különleges alkalom, hogy
ezek a Haydn táncok elhangozhattak.
Ez volt a zeneiskola elsô vonósnégyes
produkciója. 

A növendékeket egy tanár-duó kö-
vette a mûvelôdési ház színpadán:
Kiss Dávid és Matuz Gergely saját
mûveiket adták elô.  A D-dúr skálát
körbejáró mû, majd az azt követô,
Boci, bocsi, balta címû gyermekdal-
feldolgozás nem kis derültséget,
mozgolódást keltett a közönségben.

HÍREK AZ ISKOLÁBÓL
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A koncert harmadik része igen ké-
sôn, az elsô 45 percet követôen kezdô-
dött. Ám a különleges élmény miatt
senki nem érzett fáradtságot. A mûsor
igazi meglepetése ugyanis egy gamelán
zenekar volt. A gamelán-együttes indo-
néz zenét játszik, eredeti jávai hangsze-
reken. Novák Anikó kalauzolta a hall-
gatókat a szigetvilág és hangszerei kö-
zött. A különleges hangszerek látvány-
ra gyönyörûek, egzotikusak, hangzásuk
is szokatlan az európai fülnek. A csen-
gô-bongó meditatív zene ismeretlen
harmóniavilága elôször az idegen han-
golás miatt nyugtalanságot kelt, majd
hihetetlenül megnyugtat. Élettani ha-
tásai is nagyszerûek. Ám a különleges
este a gamelán koncerttel még nem ért
véget: a gyerekeknek lehetôsége nyílt a
színpadon egy gamelán dallam részesé-
vé válni, közelrôl hallgathatták a do-
bot, a gendert, a rebabot, tapsolniuk is
kellett. Ezt követôen Novák Anikó in-
donéz táncot is tanított nekik. Öröm
volt nézni a kipirult, felvillanyozott ar-
cokat! Mikor két táncot megtanultak,
kérték Anikót, hogy legalább még
egyet tanítson nekik. A tánc mellett pe-
dig az érdeklôdô zeneiskolás és nem
zeneiskolás gyerekek a gamelán együt-
tes hangszereit is kipróbálhatták.

Bizony ez a 100 perc zene, nem állt
meg 100 percnél, a gyerekeket szinte
ki kellett volna zavarni a hangszerek
mellôl. Persze mindezt a gamelán
együttes tagjai végtelen türelmükkel
nem tették meg, mindenki addig játsz-
hatott segítségükkel a hangszereken,
ameddig csak akart. 

Ilyen hosszú koncertünk tán még
sosem volt...

Népdaléneklési verseny
Az iskolánkban évrôl-évre megren-

dezésre kerülô Népdaléneklési ver-
senyt idén is nagy érdeklôdés és lelkes
részvétel jellemezte. E szép délutánon
minden évfolyam képviseltette magát
egy-egy szívet melengetô elôadással.
Legbátrabbak az elsô-, és második
osztályosok voltak, közülük mérettet-
ték meg magukat legtöbben. A ver-
senyt változatos népdalválasztások és
néhány esetben páros- vagy hármas
éneklések színesítették.

A 40 jelentkezô közül 5 fô bronz, 12
fô ezüst, 14 fô arany fokozatú okleve-
let vehetett át. Külön emléklapot egy
újdonságot jelentô hangszeres bemu-
tató, valamint egy többszólamú felvi-
déki népdal elôadói érdemeltek. Idén
a leginkább figyelemre méltó produk-
ciók jutalmaként gyémánt oklevelet
vehettek át: Varga Hajnalka 1. b, Sel-
meczi Márta 3. b, Forgó András 3. b,
Csongrádi András  4. Csapó Eperke
5.a, Aczél András 6. Varga Mária 8.

osztályos tanulók. Ez úton is gratulá-
lunk minden versenyzônek! A zsûri
egybehangzó véleménye szerint az
esemény most is elérte célját! Elô-
adók és hallgatók egyaránt örömmel
csodálhatták a rendkívül gazdag ma-
gyar népdalkincs darabjait, az éneke-
sek pedig e mellett egymás hangját,
elôadását, lelkesedését. Kívánjuk,
hogy a verseny mottóját adó üzenet e
szép dal szavaival helyet találjon a
zenét szeretô gyerekek és felnôttek
mindennapjaiban: "Zeng a lélek,
zeng a szó…"!

Flash mob
A villámcsôdület (vagy angolból

átvett szóval flash mob) emberek
elôre szervezett csoportosulását je-
lenti, amelyet iskolánk a 100 éves
fennállás alkalmából valósított meg.

Tanulóink egy 100-as formátumot
alkottak, szavaltak magyarul, néme-
tül, angolul, majd hirtelen PBJ fel-
iratba alakultak át. A felvételt az is-
kola honlapján (iskola.pilisboros-
jeno.hu) nézhetik meg. 

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk minden érdek-

lôdôt 
2014. november 28-án 17 órakor

kezdôdô 
András-napi bálunkra.

Program:
• osztályok néptáncbemuta-

tói, táncház, 
• kézmûves foglalkozások, né-

pi játékok, büfé, mese, meg-
lepetés.

A program szervezôje a Nebuló
Alapítvány

NAGYPAPÁK !
FFeellhhíívvááss  fféérrffii  nnyyuuggddííjjaass  kklluubb  llééttrreehhoozzáássáárraa!!

Politikai hovatartozástól független (ha ilyen létezik), de nem szellemi
érdeklôdés nélküli klubbot kellene létrehozni.

Mottó: Konszenzus (megállapodás) képesség! Szellemi, és fizikai karban-
tartás.

Ha érdekel jelezd: 06 70 255 0970 vagy a: nagypapak@gmail.com

Kellô – 15-20 fô – jelentkezô esetén, egy késôbb meghatározandó helyen
találkoznánk és  a klub felépítését, a tematikáját megbeszélnénk, arról dön-
tenénk.

Az idôsebb férfiak passzív életstílusán kellene változtatni!
Meggyôzôdésem, hogy a genetikai okokon túl, a férfiak korai elhalálozását

befolyásolja a nem kellô életvitel is. 
Elrettentô, 2011 évi KSH adatok, élô nôk arány a férfiakhoz képest:

60-64  év +11% 65-69  év +23%
70-74  év +43% 75-79  év  +64%
80-84  év  +93% 85 felett     255%

Ez ellen kellene tenni valamit, az aktívabb, szellemi, és fizikai életformával.
Kiemelkedô feladatnak tartanám,meghívott elôadók általi elôadások beik-

tatását, – egészség, technikai, mûvészeti, helyi témák –, esetleges túrák, és
egymásra figyelés, vagy segítés megtételét. (Egyedül maradt férfiakról kevés-
bé történik gondoskodás).

A falu lakosságának  IQ-ja kiemelkedôen magas, megítélésem szerint. 
Ha mellénk állnának, az értelmiségiek – és az értelmesek – ragyogó klub

életet lehetne létrehozni, melyek nyitottak lehetnének mások elôtt is.
Ezért kérem az elgondolás megvalósítása érdekében a Nagycsaládosok, a

Jövôjenô,  és az ismeretlen csoportok, az asszonyok, az erre hivatottak segít-
ségét.

Révész Árpád
1969 óta Pilisborosjenôi lakos
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Szeptemberben elkezdôdött az új nevelési év. Régi
óvodásaink iskolások lettek, az óvoda pedig újra
benépesül. Megkezdôdtek a beszoktatások, a csoportok
befogadják az újonnan érkezô óvodásokat. Ki kön-
nyebben, ki nehezebben fogadta az új helyzetet, de
mostanra már mindenki "nagy, ügyes, bátor" óvodássá
vált. A gyermekek óvodába érkezését megelôzte az óvo-
dapedagógusok családlátogatása. Így minden kicsi már
"ismerôsként" üdvözölhette az óvodában az ô két óvó
nénijét.

Az ôszi hónapok programokban is bôvelkedtek:
Szeptember 24-én, az Állatok Világnapja alkalmából

a játszótér melletti területen ismét lehetôségük nyílt a
gyermekeknek kecskéket, lovakat, pónikat simogatni
Varasdy Viktor jóvoltából.

A Zene Világnapján (október 1-je) a templomban or-
gonaszót hallgattunk Csongrádiné Rézmann Edittôl, két
nappal késôbb a mûvelôdési házban, a zeneiskolások ad-
tak felejthetetlen hangversenyt nekünk.

Az immár hagyo-
mányosnak számító
Te r m é n y ü n n e p ,
Erntedankfest meg-
ünneplése komoly
elôkészületekkel in-
dult (október 16.).

A gyermekek
mécses tartókat, kü-
lönféle nyomdázáso-
kat, festményeket,

rajzokat, tenyérlenyomatos képeket, hajtogatásokat és al-
ma bábot készítettek. A kiskertekbôl betakarítottuk a fa-
gyok beállta elôtt az ôsz utolsó terméseit. Sóskát, dísztökö-
ket, karalábét, paradicsomot, paprikát, kukoricát. A mun-
kálatokat Árpi bácsi irányította. A talaj felásásában is szá-
mos gyermekkéz nyújtott segítséget. A kiskertbôl származó
terményeket, melyeket a szülôk is kiegészítettek kiállítot-
tuk az elôtérbe.

Idén, szintén Árpi bácsi keze munkájával varázslatos
kukorica kunyhó is készült, mely olyan tartósnak bizonyult,
hogy még most is naponta használják a gyermekek. Ezt jár-
tuk körbe énekelve, verselve az almabábokkal. Gyönyörû,
verôfényes napsütéses napon tarthattuk az ünnepünket.
Minden csoport készített egy seprû madárijesztôt is, me-
lyek még most is az épület oldalában köszöntik reggelen-
ként a gyermekeket. A két babkunyhónkat is csak az elsô
fagyok beállta után kellett lebontani, melyek kora tavasz
óta remek búvóhelyet nyújtottak óvodásainknak.

A Márton napi lámpás felvonulásunkat az iskolai prog-
ram elôtti napra idôzítettük, így segítve, hogy akiknek isko-
lás és óvodás gyermeke is van, ne okozzon gondot, hogy
melyik gyermekét kíséri el.

Öt órakor indultunk a világító lampionokkal. A Bárdi
Ödön sétány-Budai út- Fô út útvonalon haladtunk. Az elsô
"megálló" a Tájház volt, ahol Pergéné Rozs Veronika által
betanított Márton napi legendákat feldolgozó mûsort lát-
hattak a szülôk és a gyerekek. Ezután jöttünk vissza az óvo-
da épületéhez, ahol már égett a tábortûz. Itt Csongrádiné
Rézmann Edit gitár kíséretével énekelhettük el a dalokat.

A programot az elmaradhatatlan libazsíros kenyér lila-
hagymával és a különlegesen finom meleg, óvodai tea elfo-
gyasztása zárta. Miután mindenki jóllakott és minden elfo-
gyott sok gyermek énekelve indult hazafelé. 

A tegnapi napon dr. Vereczkey Johanna önzetlenül el-
végezte az óvodai fogászati szûrést. Köszönet érte neki.

A fentiekbôl gondolom kiderül, hogy óvodánk nem szû-
kölködik eseményekben. Az elkövetkezendô idôszakban is
számtalan programmal fogjuk megörvendeztetni a hoz-
zánk járó gyermekeket.

Metzlerné Kutvölgyi Eszter

Ôszi óvodai hírek



PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ 5

NÉPSZERÛEK AZ ÚJ ÉGSZÍNKÉK BUSZOK
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GÉPJÁRMÛADÓ

Aki 2014. év közben eladta gépjármû-
vét, kérjük az adásvételi szerzôdés 1 ere-
deti példányát még a 2014. év folyamán
jutassa el (postai úton vagy személyesen)
a

Pilisvörösvári Okmányirodához.
2085 Pilisvörösvár, Lévai köz 1.
06-26/530-684, -686, -688
hétfôtôl péntekig 8-20 óráig
(A gépjármûadó kivetése a hivatalos

gépjármû-nyilvántartás alapján történik,
Adóhatóságunknak azonban nincs hatás-
köre a gépjármû-nyilvántartás módosítá-
sára, tehát az adásvételi szerzôdések be-
mutatása Adóhatóságunkhoz önmagában
nem keletkezteti az adófizetési kötele-
zettség módosítását.)

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a
gépjármûadó fizetésére az a személy/-
szerv kötelezett, aki/amely adott év janu-
ár elsején a forgalmi engedélyben üzem-
bentartóként, annak hiányában tulajdo-
nosként szerepel. Tehát, ha a vevô nem
íratja át a gépjármûvet, és az eladó sem
jelenti be a tulajdonosváltást az Okmány-
irodához, akkor az eladót terheli a követ-
kezô évi adó is!

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a
kérelemre forgalomból kivont gépjármû-
vek a kérelemben foglalt idô lejártakor
automatikusan visszakerülnek forgalom-
ba. Az adót a forgalomból történô kivo-
nás hónapjának utolsó napjáig, illetve a
forgalomba történô visszaállást követô
hónap elsô napjától kell fizetni.

További információ, az adó mértéke,
szerzôdés minták találhatóak a honla-
pon:a www. pilisborosjeno.hu/Adózási
információk/Gépjármûadó menü alatt.

ÉPÍTÉMÉNY- ÉS TELEKADÓ

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy épít-
mény- és telekadóval kapcsolatos kedvez-
mények, mentességek csak akkor érvé-
nyesíthetôek, ha a tulajdonosoknak/va-
gyoni értékû jog tulajdonosainak (pl. ha-
szonélvezô, özvegyi jog jogosítottja) Adó-
hatóságunk felé január 1-jén nincs adó-
hátraléka semmilyen adónemben (bele-
értve a pótléktartozást is).

A mindenkori hatályos adórendele-
tünkrôl a honlapon tájékozódhat:

www.pilisborosjeno.hu fôoldalán és/
vagy a www.pilisborosjeno.hu/Adózási
információk/Adózási jogszabályok menü
alatt.

Ügyfélfogadás: hétfô 13-18, szerda 8-12
és 13-16.30 óra között.

(Iratok leadása a hét minden napján le-
hetséges a földszinti ügyfélszolgálati iro-
dában.)

Pilisborosjenô, 2014. november 4.
Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea

jegyzô

ADÓHATÓSÁGI
TÁJÉKOZTATÓ

A mellékelt Nemzetgazdasági Minisztériumtól kapott levélbôl
kiderül, hogy Pilisborosjenôn messze nem a jelenleg törvényileg
lehetséges szinten van az építményadó. Ezúttal tájékoztatom a
Tisztelt Lakókat, hogy a képviselôtestület nem tervezi ezen adó
alapjának emelését. 

Tisztelettel:    
Varga István képviselô,

a Pénzügyi Bizottság elnöke
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Víz-, gáz-, központi 
fûtésszerelés, javítás, 
mûszaki felülvizsgálat,
energia felhasználási 

tanácsadás.
30 éves szakmai gyakorlat.

Tel.: 06 20 423 5812

ÔKELME BOLT
PPIILLIISSBBOORROOSSJJEENNÔÔ  FFÔÔ  ÚÚTT  6611..

(Busz végállomásnál)
Papír-írószer, szigorú számadású

nyomtatványok,méteráru, rövidáru,
iparcikk, játékáru.

Felsôruházat – Lakástextil
Barkácsáru, 

Villanyszerelési anyagok,
Hulladékgyûjtô és szelektív szeme-

teszsákok kaphatók,
(Zöld Bicske Nonprofit Kft.)

Várom kedves Vásárlóinkat!
06-30-6337952

AAsszzttaalloossmmuunnkkáákk,,  
aajjttóó--,,  aabbllaakk--,,  bbúúttoorrkkéésszzííttééss,,  

jjaavvííttááss,,  rreessttaauurráállááss
06 30/274-6730

www.fanyuvo.5mp.eu

*Lakberendezési tanácsadás,
bútortervezés, virágdekoráció

06 30/315-7999 ww.kisnora.hu

ÁÁllllaattoorrvvoossii  rreennddeellôô  ÁÁllllaattoorrvvoossii  rreennddeellôô  
ddrr..  HHaattvvaannyy  GGáábboorr (70/60 56166)

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.

MMeeggvváállttoozzootttt  nnyyiittvvaa  ttaarrttááss::
Hétfô, szerda: 17–19h, 

Szombat: 10–12h
IGÉNY ESETÉN 

INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS
www.kockakutya.hu, 

FACEBOOK: 
Kockakutya Állatorvosi Rendelô

ZZÖÖLLDDSSÉÉGG--GGYYÜÜMMÖÖLLCCSS  BBOOLLTT
NNNNaaaappppoooonnnnttttaaaa    ffffrrrr iiiissssssss    áááárrrruuuu!!!!

AAAA    PPPPiiii llll iiiissssbbbboooorrrroooossssjjjjeeeennnnôôôô,,,,     BBBBuuuuddddaaaaiiii     úúúútttt     55556666....     sssszzzz....     aaaallllaaaatttttttt iiii     PPPPoooossssttttáááánnnnáááállll
TTTTeeeellll .... ::::     00006666----22226666----333333336666----333399997777

ÉÉPPÍÍTTÔÔAANNYYAAGG  KKEERREESSKKEEDDÉÉSS
PPiilliissbboorroossjjeennôô,,  

FFôô  úútt  001133//3311  HHrrsszz

SSóóddeerr,,  hhoommookk,,  cceemmeenntt,,  mméésszz,,
zzssaalluukkôô,,  HHôôsszziigg..  rreennddsszzeerreekk,,
kkoonnttéénneerr--rreennddeellééss,,  GGééppii  fföölldd--

mmuunnkkaa,,  hhuullllaaddéékkááttvvéétteell,,  
TTeerrmmôôfföölldd  kkiisszzáállllííttáássssaall

T R U N K
EElléérrhheettôôssééggeekk::

+36-30-934-838, 
+36-30-944-5678
+36-30-421-0548

Fax:     06-26-336-066 
www.trunk-epitoanyag.hu
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A Pilisborosjenô területén
mûködô vállalkozások ingyenes

hírdetései az Önkormányzat 
támogatásával.

PILISBOROSJENôI
ASZTALOS MESTER
vállaljaegyedi ajtók, ablakok 

készítését,egyéb asztalos 
munkák kivitelezését:

06-26-336-260KEVÉLY GÁZ BT.
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG

2097 Pilisborosjenô, Tölgyfa u. 10.

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

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

csatornabekötések tervezése és
kivitelezésének megszervezése, 

hatósági eljárások és engedélyek 
beszerzése és ügyintézése. 

Anyagkivonatok és költségvetések készítése.

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelô mester

Telefon: 06-30-222-3583

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó: 
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

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

Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.

GGyyöörrggyyii  BBuuttiikk
FFôô  uuttccaa  4455..  

aazz  áállllaattoorrvvoossii  rreennddeellôô  mmeelllleetttt  vváárr--
jjaa  kkeeddvveess  vváássáárrllóóiitt  

aazz  aalláábbbbii  kkíínnáállaattttaall::

ddiivvaattáárruu  ééss  kküüllöönnffééllee  
aajjáánnddéékkttáárrggyy  mmeelllleetttt  

ZZöölldd  BBiiccsskkee  NNoonnpprrooffiitt  KKfftt..
hhuullllaaddéékkggyyûûjjttôô  ééss  sseelleekkttíívv  
sszzeemmeetteesszzssáákkookk  iiss  kkaapphhaattóókk

06-70/282-53-25

FFÉÉNNYYKKÉÉPPEEZZÉÉSS
– rendezvény-, 
– gyermek-,
– tárgy-fotó készítését vállalja,

valamint meglévô képek Pfotoshop-os
javítását profi fotós-retusôr

Telefon: 06 20 329-4513

AUTÓKÖLCSÖNZÉS–
KISZÁLLÍTÁSSAL

*
SOFÔRSZOLGÁLAT

* 
AUTÓBESZERZÉS 

és ELADÁS
TEL.: 06-20-502-5788, 

06-20-483-2978
www. bpcar.hu 

AA  FFaalluuggoonnddnnookkssáágg  
kkéérrééssee

TTeelleepphheellyyüünnkk  ffûûttéésséérree  aallkkaallmmaass  kkáállyyhháátt  kkeerreessüünnkk..
Kérjük, hogy akinek van ilyen és ingyenesen átadná,
jelentkezzen az alábbi telefonszámon:06-30-332-7405

Révészné Marika


