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Pilisborosjenôi

Hírmondó

2013. augusztus 20-án 17 órakor vette kezdetét
a rendezvény, melyen Pilisborosjenô község lakói-
nak elôzetes javaslatára, a Képviselô-testület által
elfogadott személyeknek átadták a kitüntetô Pilis-
borosjenô Díszpolgára oklevelet és a Pilisboros-
jenôért Emlékérem címeket.

Sajnos az elmúlt két évben az elôzô testület
úgy vélekedett: nem szükséges évente ezen címe-
ket kiosztani. Az újjáalakult Képviselô-testület in-
dokoltnak látta, hogy ez évtôl visszaállítsa a régi,
bevált rendszert és lehetôvé tette a javaslatok meg-
tételét, akár minden évben, ha van méltó alany a
címekre. Az elôzô években oda nem ítélt címeket
is az idén adták át az arra érdemeseknek, ezért hat
fôt köszönthettetek az egybegyûlt ünneplôk.

Díszpolgári Cím:

Küller János Meggyesi János
Révész Árpádné Trunk Zsolt

Emlékérem:
Dienes Dóra Dr. Kovács György
A kitüntetettek mindannyian Pilisboros-

jenôiek, vagy hosszú évek óta itt végzett tevékeny-
ségük okán már annak számítanak (Dr. Kovács
György). Többségük itt is született, vagy kiskoruk
óta itt élnek.

Személyüket komoly javaslattevôk (egyesüle-
tek, körök, személyek) látták érdemesnek a kitün-
tetô címekre.

A Mûvelôdési Ház szervezésében megtartott
rendezvényen a díjakat Paksi Imre polgár-
mester adta át, a hölgyeknek virágcsokor, az
uraknak egy-egy palack bor kíséretében.

Jelen volt több díszpolgárunk: Mayer
Róbert, Zsitnányi Attila, László Imre,
Reichardt Ferenc. A Képviselô-testület tagjai
közül is sokan jelen voltak.

Az oklevél, érme átadása után a díjazottakat
barátaik, hozzátartozóik dallal, verssel köszön-
tötték. Balina Gyula zenetanár úr, aki a Him-
nusz és a szózat elénekléséhez is segítséget nyúj-
tott, zongorán elôadott, külön-külön ,,személyre
szabott’’ népszerû dallamokkal gratulált az új
címtulajdonosoknak.

Dienes Dóra tanárnô-igazgatóasszony és
Dr. Kovács György doktor úr megható szavak-
kal köszönte meg a díjat.

Küller János úr – aki az elôzô két ciklusban
polgármester volt – annak a reményének adott
hangot, hogy nem egy életút lezárásaként kapta
a díjat, hanem az egykor megkezdett munkájá-
nak folytatására tett bíztatásként.

Meggyesi János úr érzelem dús szavakkal
köszönte meg családjának, feleségének, barátai-
nak, a jelölôknek és a képviselôtestületnek a dí-
jat. Mint borosgazda egy kupica saját készítésû
esszenciával is megvendégelte az ünneplôket.

Révész Árpádné (Rózsás) Marika elcsukló
hangon, szép összeszedett mondatokkal köszön-
te meg a díjat.

Trunk Zsolt – akit az elôzô ciklus képviselô-
testülete már a Pilisborosjenôért Emlékéremre
is méltónak talált – a tôle megszokott visszafo-
gottsággal, szerénységgel mondott köszönetet a
díjért.

A rendezvény kötetlen, baráti beszélgetés-
sel, némi harapni- és innivaló elfogyasztá-
sával ért véget.

Pilisborosjenô, 2013. augusztus 21.

Windisch László

(Köszönet  Balázs Zsolt úrnak a fényképeken végzett

munkálataiért).
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Küller János

Meggyesi János

Révész Árpádné

Trunk Zsolt

Dienes Dóra        Dr. Kovács György
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a Mûvelôdési Házban
Utána fáklyás menet indul a Mûvelôdési Háztól a templomkertbe.

A kopjafánál koszorúzás lesz.

SZERETETTEL VÁRJUK FALUNK LAKÓIT!
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A Képviselô-testület 2013. 09. 03. nap-
ján és 2013. 09. 24. napján tartott ülé-
sérôl az alábbi összefoglalót nyújtom.

I. Óvoda építés közbeszerzési 
eljárása

Képviselô-testületünk a 2013. 09. 04.
napján tartott rendkívüli ülésén Pilis-
borosjenô Község Önkormányzata ál-
tal indított ..Mesevölgy Óvoda Építés
Zöldmezôs Beruházás Pilisborosje-
nôn” címû, KMOP-4.6.1-11-2012–0003
azonosító számmal ellátott projekt ke-
retében óvoda építés kivitelezése” pro-
jekthez szükséges források kiegészíté-
sérôl döntött arra tekintettel, hogy a
közbeszerzési eljárás során beérkezett
ajánlatok mindegyike jelentôsen meg-
haladta a rendelkezésre álló forrást. A
pótlólagos forrást a testület önerô pá-
lyázatból, az irányító hatósághoz elô-
terjesztett további támogatási igénybôl
és szükség esetén hitelfelvételbôl kí-
vánja finanszírozni.

Az óvoda építésére vonatkozó köz-
beszerzési eljárás bírálati szakban van,
annak eredménye még nem ismerhetô.

II. Csendrendelet szigorítása

Képviselô-testületünk 2013. 09. 24.
napján tartott rendes ülésén a lakossá-
gi bejelentésekre, képviselôi kezdemé-
nyezésre és a körzeti megbízott javas-
latára szigorította a hétvégi és ünnep-
napokon való zajkibocsátást, illetve
havi egyszeri alkalomra korlátozta a
vendéglátó/szórakozó helyek éjfél utá-
ni nyitva tartását. A rendelet egységes
szerkezetbe foglalva, a módosítások je-
lölésével megtekinthetô a www.pilis-
borosjeno.hu honlapon.

III. Helyi védettségi rendelet 
módosítása

A Képviselô-testület jogharmonizál-
ta a hatályos Helyi Építési Szabályzat-
ban (4/2002. (IV. 15.) Kt. rendelet) fel-
sorolt, helyi védettség alá vont építmé-
nyeket az építészeti örökség helyi vé-
delmérôl szóló 18/2012. (VII. 4.) (hatá-
lyos 2013. 01. 01.) Önk. számú rendele-
tében foglaltakkal. 

A Helyi Építési Szabályzatnak a sza-
bályozása önmagában alkalmatlan az
építészeti örökség helyi védelmének
szakmai szabályairól szóló 66/1999.
(VIII. 13.) FVM rendeletben elôírt
szakmai követelmények szerinti szabá-
lyozásra, illetve a helyi védettség alá
helyezett épületek felújítási, karban-
tartási költségeinek finanszírozására
kiírt pályázati felhívásnak megfelelô

rendeleti követelményeknek, ezért el-
engedhetetlen volt megfelelô szabá-
lyozási tartalommal rendelkezô ön-
kormányzati rendelet megalkotása. A
rendelet már hatályban volt, azonban
annak mellékletében kizárólag a Táj-
ház szerepelt, amely most kiegészült a
HÉSZ szerinti további ingatlanokkal.
A helyi védettségi rendeletben szerep-
lô építmény és telekadó mentesség
törlésre került, így a rendelet költség-
vetést nem érint. Eddig kizárólag a
Tájházra vonatkozott a mentesség,
melynek tulajdonosa, a Nemzetiségi
Önkormányzat, alanyi adómentes, így
adóhatósági szempontból változás
nem történt.

A rendelet egységes szerkezetbe
foglalva szintén megtekinthetô a
www.pilisborosjeno.hu honlapon.

IV. További döntések

A Képviselô-testület határozatai
megtekinthetôk a honlapon, azonban
azok közül kiemelem, hogy a testület 

• pályázatot írt ki önkormányzati
bérlakás bérbeadás útján történô
hasznosítására,

• pályázatot írt ki a Fô út 51. szám
alatti ingatlan felsô épületének
bérbeadás útján történô hasznosí-
tására, illetve 

• az ebrendészeti feladatok 2014/
2015. években történô ellátását
szintén megpályáztatja.

A pályázatok a honlapon is megte-
kinthetôk teljes terjedelemben.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt La-
kosságot, hogy Önkormányzatunk
közigazgatási területére vonatkozó
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerzôdés megkötésére irányuló köz-
beszerzési eljárás került kiírásra, mely-
nek felhívása szintén a honlapon ke-
rült közzétételre.

Pilisborosjenô, 2013. október 4.

Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea
jegyzô
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Tisztelt Pilisborosjenôi Lakosok!

A szervezôk (Családsegítô Szolgálat, Mûvelôdési Ház, NOE) idén is
várják a dobozokba csomagolt játékokat, könyveket, használati 

tárgyakat, édességet, hogy az adományokkal minél több gyermek és
család ünnepét tehessék meghitté és boldoggá.

A cipôsdobozba rejtett ajándékokat idén december 22-én 11 órakor
egy meglepetés mûsorral egybekötött rendezvényen  adjuk át azoknak
a családoknak és gyermekeknek, akiknek a jelenlegi nehéz idôszakban

kevesebb kerül majd a karácsonyfa alá.

A felajánlott cipôsdobozok leadhatók december18-ig!
Minden hétköznap délután a könyvtárban (Fô út 16.), a családsegítô
szolgálatban (Iskola u.2.) hétfôn, szerdán és csütörtökön 9–15 óráig!
Kérjük, hogy ha módjában áll, csomagolja be a dobozt és írja rá, hogy

hány éves és milyen nemû gyermeknek, avagy az egész családnak
szánja a kis meglepetést! 

Bereczkiné Szendrey Éva      Szabóné Ludasi Éva      dr. Csányi Márta



Tisztelt pilisborosjenôi Lakosok, üzletek 
tulajdonosai, bérlôk, ingatlan használók!

Tisztelettel felkérem a Tisztelt Lakosságot, illetve a
szórakozó, a vendéglátó és az elárusítóhelyek, üzletek tu-
lajdonosait, bérlôit, használóit, hogy a lakosság biztonsá-
ga érdekében, – különösen a gyermekek és az idôsek vé-
delmében – a közterületek rendszeres tisztántartási, hó-
és síkosságmentesítési feladatainak ellátásában segítsék
az Önkormányzat munkáját azzal, hogy az utak szélén en-
gedély nélkül elhelyezett nagy méretû kövek, karók és
minden egyéb, a közlekedést és a hókotrást akadályozó,
balesetet illetve kárt okozó tárgyat haladéktalanul eltávo-
lítani szíveskedjenek az ingatlanaik elôtti közterületrôl.

A tél közeledtével fentiekre tekintettel felkérem a
Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlanuk elôtt a hóeltakarí-
tást és síkosság-mentesítést jogszabályi kötelezettségük-
nek megfelelôen végezzék el a tél folyamán. 

A közterület rendezett, balesetmentes állapotát Pilis-
borosjenô Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
folyamatosan ellenôrizni fogja. A jogszabályellenes maga-
tartás a 14/2013. (VII. 30.) (hatályos 2013. VIII. 21. nap-
jától) Kt. rendelet 31/B. § (1) d), e), továbbá  31/D. § (1),
(2), (3) bekezdései alapján 50.000,- Ft-ig terjedô helyszíni
bírsággal, illetve százötvenezer forintig terjedô közigazga-
tási bírsággal sújtható. 

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal
összefügg tevékenységekrôl szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-
EüM együttes rendelet 6. § (1) bekezdése úgy rendelke-
zik, hogy ha a jogszabály eltérôen nem rendelkezik, a tu-
lajdonos köteles gondoskodni

a) az ingatlan elôtti járdaszakasz (járda hiányában egy
méter széles területsáv, illetôleg ha a járda mellett
zöldsáv is van, az úttestig terjedô teljes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mûtár-
gyai, továbbá

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek
gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló
terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan
lefolyását akadályozóanyagok és más hulladékok el-
távolításáról.

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szó-
ló 5/2004. (I. 28.) GKM rendeletnek a helyi közutak keze-
lésének szakmai szabályait összefoglaló melléklete 3.2.2.
pontja szerint 

a) A járda, a gyalogút, a kerékpárút, valamint a gya-
log- és kerékpárút tisztítása során ügyelni kell arra,
hogy azok burkolata ne rongálódjék meg.

b) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingat-
lan tulajdonosának (kezelôjének, használójának)
kell gondoskodnia az ingatlan elôtti járdaszakasz
(járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedô tel-
jes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt
árok és ennek mûtárgyai tisztántartásáról, a csapa-
dékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok el-
távolításáról.

c) A szórakozó, a vendéglátó és az elárusítóhelyek, üz-
letek elôtti járdaszakaszt a nyitvatartás ideje alatt -
a közútkezelô és a helyiséget használó eltérô megál-
lapodásának hiányában - a használó köteles tisztán-
tartani.

Kérem, hogy mindannyiunk biztonsága érdekében, il-
letve a hókotrás és síkosságmentesítés hatékonysága ér-
dekében a rendeletekben foglaltakat betartani szívesked-
jenek, és segítsék Önkormányzatunk gondnoki csoportjá-
nak munkáját, illetve a lakosság közlekedését.

Pilisborosjenô, 2013. október 3.
Tisztelettel: 

Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea
jegyzô

Kérjük, hogy a ,,trükkös” és a besur-
ranásos lopások megelôzése érdeké-
ben az alábbi bûnmegelôzési tanácso-
kat fogadják meg:

• A kapu, bejárati ajtó zárjában soha
ne hagyják benne a kulcsot!

• A ház ablakait, ajtajait, melléképü-
leteit mindig zárja, még akkor is ha
rövid idôre is megy el otthonról!
Otthonának kulcsait ne rejtse el a
lakás közelében, az elkövetôk is-
merik a ,,dugi” helyeket!

• Bejárati ajtajára szereltessen meg-
felelô biztonsági zárakat!

• Ha csengetnek, ellenôrizze, ki ke-
resi, használjon széles látókörû
optikai kitekintôt!

KÖZTISZTASÁGI ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSI FELHÍVÁS

• Ajtaját ne tárja ki idegennek, ne
engedje be ôket! Gondolja át indo-
kolt-e az idegen jövetele, miért
kér iratot, értéket, pénzt öntôl!
Kérjen igazolványt, ellenôrizze a
személy valódi kilétét, és eközben
ne engedje be a lakásba!

• Ne tartson otthon nagyobb ösz-
szeget, tegye inkább bankba!

• Az értékekeit ne hagyja elôl, zárja
el, lehetôleg lemez- vagy pénzka-
zettákba! 
• Ne adjanak esélyt a bûnözôk-

nek:
– senkinek NE mutassa meg, hol

tartja a készpénzt otthonában!
– a otthonába érkezik díjbesze-

dô, ne engedje be az ajtón,
kérje meg, hogy odakint vára-
kozzon, ne  lássák honnan ve-
szi elô az összeget!

– Mindig készítse ki a pénzt, de
soha ne hagyja ôrizetlenül!

• Legyen jó viszonyban szomszédjai-
val, környezetével, kölcsönösen fi-
gyeljék egymás ingatlanját, az utcá-
ban járó idegeneket! 

Amennyiben gyanúsat tapasztal, vagy
bûncselekmény áldozata lett, értesítse
az illetékes rendôrkapitányságot, vagy
tegyen bejelentést a 107, vagy 112 köz-
ponti segélyhívó telefonszámok vala-
melyikén. 

Készült: a Pilisborosjenôi Önkor-
mányzat és a Budaörsi Rendôrkapitány-
ság közremûködésével

BBûûnnmmeeggeellôôzzééssii  ffeellhhíívvááss
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Pilisborosjenôi Polgármesteri Hivatal 

a ,,Közszolgálati tisztviselôkrôl szóló” 2011. évi CXCIX.
törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pilisborosjenôi Polgármesteri Hivatal 
Gazdasági Iroda

Gazdasági irodavezetô 
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony idôtartama:
határozatlan idejû közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidô 

A vezetôi megbízás idôtartama:
A vezetôi megbízás határozatlan idôre szól. 

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2097 Pilisborosjenô, Fô út 16. 

A közszolgálati tisztviselôk képesítési elôírásairól szóló
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöl-
tôje által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi igazgatási feladatok ; gazdálkodással kapcsola-
tos feladatok 

Ellátandó feladatok:
Gazdasági iroda vezetése 

A munkakörhöz tartozó fôbb tevékenységi körök:
Gazdasági iroda szervezetének irányítása, költségvetési,
gazdálkodási, adókivetési és behajtási munka irányítása,
intézmények pénzügyi feladatainak ellátása, pénzügyi
ellenjegyzés, kötelezettségvállalások ellenôrzése,
368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 11. § szerinti feladatok
ellátása, pályázatelszámolási feladatok koordinációja. 

A munkakör betöltôje irányítása alá tartozó szervezeti egy-
ségek megnevezése: 

Pénzügy, Adóhatóság 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6 fô 

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a ,,Közszolgálati tisztviselôk jogállásáról szóló”
2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az
illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgá-
lati tisztviselôkrôl szóló 2011. évi CXCIX. törvény ren-
delkezései az irányadók.    

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvôképesség,
• Büntetlen elôélet,
• Fôiskola, a 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 12.§

(1) bekezdése szerinti végzettség, 
• vezetôi – Legalább 3–5 év szakmai tapasztalat, 
• Gyakorlott szintû Számviteli/pénzügyi szoftverismeret, 
• Felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások), 
• Közigazgatási szakvizsga, 
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• benyújtandó a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerin-

ti önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak meg-
kérését igazoló szelvény, szakképzettséget igazoló do-
kumentumok másolata 

A munkakör betölthetôségének idôpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követôen azonnal
betölthetô. 

A pályázat benyújtásának határideje:
2013. november 4. A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea nyújt,
a 06-26-336-387 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Pilisborosjenôi Polgármes-

teri Hivatal címére történô megküldésével (2097
Pilisborosjenô, Fô út 16. ). Kérjük a borítékon feltüntet-
ni a pályázati adatbázisban szereplô azonosító számot:
1/573/2013, valamint a munkakör megnevezését: Gaz-
dasági irodavezetô.

• Személyesen: Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea, Pest
megye, 2097 Pilisborosjenô, Fô út 16.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes meghallgatás alapján a polgármester jóváha-
gyásával a jegyzô dönt az álláshely betöltésérôl. A pályá-
zat eredményérôl a pályázó írásban kap tájékoztatást. A
kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát
fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje:
2013. november 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.pilisborosjeno.hu - 2013. szeptember 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
Próbaidô: 6 hónap 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idôpontja: 
A pályázati kiírás közzétevôje a Nemzeti Közigazgatási
Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv ál-
tal az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így
annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A 2010. évben megvalósult „Településközpont-fejlesztés Pilisborosjenôn” c. projekt kapcsán elé-
gedettségi felmérést végez a fenntartó Önkormányzat. Ehhez kérjük a lakosság segítségét egy két ol-
dalas (anonim) kérdôív kitöltésével, melyet az önkormányzat honlapjáról lehet letölteni, vagy szemé-
lyesen a hivatalban átvenni. A kitöltött kérdôívet október 15-ig a Mûvelôdési Ház földszintjén, az Óvo-
dában, az Iskola portáján, a Gyógyszertárban, a Pöttöm ABC-ben és a COOP ABC-ben kirakott lá-
dák valamelyikébe szíveskedjenek elhelyezni.

Köszönjük közremûködésüket!
Paksi Imre, polgármesterFE

LH
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Pilisborosjenô Község Önkormányzatának Képviselô-testülete az álla-
tok védelmérôl és a kíméletérôl szóló 1998. évi XXVIII. tv. (továbbiakban:
Átv.) 48/A.§ (3), valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérôl
szóló 2008. évi XLVI. tv. (továbbiakban: Éltv.) 19. § (1)-(2) bekezdései alap-
ján pályázatot hirdet a 2014. és 2015. költségvetési évre vonatkozóan a tele-
pülés közigazgatási területén az állati hulladék begyûjtésével, elszállításával
és ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátására, illetve a telepü-
lés belterületén a kóbor ebek befogása, valamint a befogott állatok jogsza-
bály szerinti tartása, ôrzése feladatok ellátására.

1. A pályázat benyújtására jogosult:
Az a gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy társadalmi szervezet,

amely rendelkezik a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a tevékeny-
ség végzésére jogosító feltételekkel, ill. hatósági engedélyekkel.

2. A pályázó feladata:
Az Ávt. 48/A § (3) és az Éltv.19.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott

önkormányzati feladatok ellátása, meghatározott idôtartamra (2 év):
a) állati hulladék begyûjtésével, elszállításával és ártalmatlanná tételé-

vel kapcsolatos feladatok ellátása a település közigazgatási területén
belül;

b) a település belterületén kóbor ebek befogása, valamint a befogott ál-
latok jogszabály szerinti tartása, ôrzése.

3. A pályázat benyújtásának helye és határideje
2013. november 4. délelôtt 12.00 óra
Pilisborosjenô Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

(2097 Pilisborosjenô, Fô út 16.)

4. A pályázat formai és tartalmi követelményei
A pályázat során zárt borítékban kell benyújtani, jeligével (“pályázat

kóbor állatok begyûjtésére és állati hulladék ártalmatlanítására”). Tartal-
maznia kell a tevékenység végzésére jogosító hatósági engedélyeket, a pá-
lyázó eddigi mûködésének (mûködési körzet, idôtartam, felszereltség, mû-
ködési feltételek, eszköz- és emberállomány stb.) rövid ismertetését, (eset-
leges) referenciákat, a megpályázott tevékenységre vonatkozó árajánlatot.
Amennyiben a pályázó nem tart fenn állatmenhelyet, hanem szerzôdésben
áll eggyel, mellékelje az állatmenhely mûködési engedélye ill. az állatmen-
hellyel kötött szerzôdés másolatát. Továbbá, csatolja az állatmenhelyet
üzemeltetô állatvédô szervezet befogadó nyilatkozatát, melyben meghatáro-
zásra kerül, hogy a menhely garantáltan hány ebet tud egy hónap, illetve egy
év alatt a Pályázótól átvenni a számára engedélyezett állatlétszám, illetve a
vonatkozó jogszabályokban meghatározott tartási körülmények, valamint a
másokkal kötött szerzôdések és egyéb kötelezettségvállalások betartásával.

A pályázó vállalja, hogy az általa meghatározott – és a Pilisborosjenô
Község Önkormányzat hirdetô tábláján valamint honlapján szerepeltetett –
honlapon a tetemként begyûjtött macskák és ebek, illetve befogadott állatok
fotóit és adatait legkésôbb a rögzítést követô 3 napon belül dátum szerinti
sorrendben feltölti és az egy évig a nyilvánosság számára elérhetôvé teszi.

A Pályázó nyilatkozzon arról, hogy a jelen pályázati kiírásban szereplô
gyepmesteri tevékenység végzésére (a 2. pont szerinti a) illetve b) tevékeny-
ség tekintetében) hány településsel áll szerzôdéses vagy egyéb kapcsolatban.
A nyilatkozatban sorolja fel az érintett településeket és az onnan összessé-
gében 2011. illetve 2012. évben befogott állatok létszámát. Amennyiben pá-
lyázó nem a saját telepén helyezi el a befogott állatokat, az elôzô nyilatko-
zatot köteles a telep tulajdonosával/üzemeltetôjével is elkészítetni, ez azon-
ban nem mentesíti attól, hogy saját tevékenységére vonatkozóan nyilatkoz-
zon szerzôdéses kapcsolatairól.

A pályázó mutassa be tevékenységének menetét, a vele szerzôdésben
álló állatmenhelyet, állategészségügyi, esetleges állatvédô szervezeteket,
ezek szerepét és helyét a tevékenységében. Mutassa be a befogott állatok
befogási, szállítási és tartási körülményeit. A pályázó térjen ki referenciáira
(jelenlegi mûködési köre, ellátott terület, mûködési idô, stb.) valamint a
2011. és 2012. évekre vonatkozóan átlagos munkavállalói létszámra.

Megelôzô mûködés hiányában legalább 2014-2015. évekre vonatkozó
üzleti tervet mellékeljen a pályázó.

A két feladatra külön-külön és együttesen is lehet pályázni. Az együtte-
sen pályázók árajánlatukat a két feladatra vonatkozóan bontsák meg.

Az árajánlatot az alábbiakra kitérve és a következô bontásban kell meg-
adni:

a) Állati hulladék begyûjtése, elszállítása és ártalmatlanná tétele, az
érintett terület fertôtlenítése:
– átalánydíj (havi fix díj, a benne foglalt szolgáltatás pontos ismerte-

tése - pl. készenléti díj, kiszállások száma, stb.) és/vagy

– egyszeri kiszállás díja, az átalányban rögzítetten felüli külön ki-
szállás;

– továbbá a felmerülô külön költségek, plusz díjak (pl. nagyobb tes-
tû állattetemek esetén, 10 kg-onkénti meghatározásban);

– a tevékenység dokumentálása (digitális fényképezôgéppel történô
rögzítése).

b) A település belterületén a kóbor ebek befogása, valamint a befogott
állatok jogszabály szerinti tartása, ôrzése:
– átalánydíj, (havi fix díj, a benne foglalt szolgáltatás pontos ismer-

tetése - kiszállások száma, kiszállás költsége - pl. km/Ft - begyûj-
tött állatokkal kapcsolatos költségek ismertetése; egy állat befogá-
sának költségei, tartási költségei, tulajdonos felkutatásának eset-
leges költségei);

– alkalmi kiszállás díja külön hívásra (értesítés módja, valamint ár-
ajánlat lebontva a konkrét költségekre, pl. állat befogásának díja,
üzemanyagköltség, kiszállási díj, bódítószer használata, stb.) ill. az
átalányban rögzítetten felüli kiszállás díja;

– a tevékenység dokumentálása, a befogott álatok digitális
fényképezôgéppel történô rögzítése, és ennek 3 napon belüli meg-
küldése az Önkormányzat részére.

Érvénytelen az az ajánlat, - és így az elbírálás során nem kerül értéke-
lésre - amelyik a jelen pontban meghatározott formai és tartalmi követel-
mények bármelyikének nem felel meg, illetve az elírt nyilatkozatok bárme-
lyikét nem, vagy nem valós adattartalommal tartalmazza.

Érvénytelen továbbá a jogszabály elôírásával ellentétes ajánlat, vala-
mint az irreálisan alacsony árat tartalmazó ajánlat is (irreálisan alacsony ár:
a szolgáltatás szokásos piaci értékének 70-át el nem érô ár.)

5. Elbírálás határideje:
A Képviselô-testület a pályázat elbírálásáról 2013.decemberében tar-

tandó képviselô-testületi ülésen dönt.

6. Felvilágosítás
A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítást nyújt: Hegedûsné

dr. Hovánszki Tímea jegyzô személyesen vagy telefonon munkaidôben.
(tel: 26/336-387)

7. Elbírálási szempontok
Fenti követelményeknek és a jogszabályi elôírásoknak megfelelô pá-

lyázatok esetében az elbírálás fô szempontjai az alábbiak:

2. a) pont tekintetében:
Szolgáltatás ára: 60 pont
Szolgáltatás elvégzésének gyorsasága a bejelentést követôen: 40 pont

2. b) pont tekintetében:

PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSS a gyepmesteri feladatok ellátására

Szempont: Pontszám: Pontozás:

Szolgáltatás ára 50 pont

A legalacsonyabb reális vál-
lalási ár 40 pont, a többi szá-
zalékos arányban  kerül meg-
határozásra, a kerekítés álta-
lános szabályai szerint, max.
0,5 pontos kerekítéssel

Állatvédelmi szempontok alapján a
jogszabályban elôírt kötelezô tartást
követôen az állatmenhely mûködési
engedélyében szereplô állatlétszám
alapján a lehetô leghosszabb ideig
állatmenhelyen történô tartása,
örökbeadás (új gazdához adás) cél-
jából

30 pont

A legmagasabb engedélye-
zett állatlétszám – figyelem-
be véve az ugyanerre a
férôhelyre jutó települések
létszámát – 40 pont, a többi
százalékos arányban kerül
meghatározásra, a kerekítés
szabályai szerint, max. 0,5
pontos kerekítéssel

A befogott állatok lehetô legrövi-
debb szállítása a megôrzés helyére,
kedvezô megközelíthetôsége
Pilisborosjenôrôl

10 pont

A legrövidebb távolság 10
pont, a többi százalékos
arányban kerül meghatáro-
zásra a kerekítés általános
szabályai szerint, max. 0,5
pontos

Az állat számára kedvezôbb befogá-
si, tartási körülmények 5 pont Állatvédelmi szempontú ér-

tékelés

A befogott állat eredeti tulajdonos-
hoz történô visszajuttatásának esz-
köze

5 pont

Az itt vállalt eszközök beke-
rülnek végleges szerzôdésbe,
és ezek nem teljesítése a
szerzôdés felmondását ered-
ményezik
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Pilisborosjenô Község Önkormányzata Képviselô-testülete
pályázatot ír ki a Pilisborosjenô, Fô út 51. szám alatti (hrsz:
129.) földszinti 93 m2  nettó alapterületû és ugyanekkora pince
szinti használattal a telek felsô részén álló családi ház
Pilisborosjenô Község Önkormányzat Képviselô-testületének
15/2012. (V. 9.) Önk. számú önkormányzati rendelete alapján
piaci alapú bérbeadására.

A pályázat feltétele egy maximum bruttó 5,58 MFt összér-
tékû felújítási terv beadása, melyet a Mûszaki és fejlesztési Bi-
zottság hagy jóvá. Az igazolt felújítási költség bruttó 5,58 M
Ft-ig teljes egészében lelakható a lakbér ellentételezéseként a
bérleti szerzôdés idôtartama alatt.

A bérleti díj 80.000 Ft/hó, a bérleti jogviszony 5 év határo-
zott idôtartamra szól, a pályázat beadásának határideje 2013.
október 24. napján 12.00 óra, a pályázatokat a Mûszaki és Fej-
lesztési Bizottság javaslata alapján a Képviselô-testület bírálja
el legkésôbb 2013. 09. 23. napjáig. A pályázatokat zárt boríték-
ban a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak címezve lehet be-
nyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgála-
tán vagy postai úton ugyancsak a Polgármesteri Hivatal címére
(2097 Pilisborosjenô, Fô út 16.). A lakás elôzetes telefonos
egyeztetést követôen megtekinthetô, megtekintési idôpont kér-
hetô hivatali munkaidôben a 06-26-336-028/119 melléken.

A részletes pályázati feltételek a következôk:
Piaci alapú lakásbérleti szerzôdéskötésre irányuló pályá-

zatot az a nagykorú személy jogosult beadni:    
a) aki közvetlenül a pályázat benyújtását megelôzôen a

községben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, vagy
életvitelszerûen a községben tartózkodik, vagy

b) aki a községben közvetlenül a pályázat benyújtását
megelôzôen folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik,
illetôleg egyéb keresô tevékenységet folytat. 

A beérkezett pályázatokat a Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottság véleményezi. 

A pályázat elbírálásánál elônyben részesül az a pályázó
aki:

– helyreállításra, korszerûsítésre szoruló lakás esetében
vállalja a bérbeadó által meghatározott helyreállítási,
korszerûsítési munkák elvégzését,

– vállalja 6 havi bérleti díj egy összegben történô kifizeté-
sét,

– vállalja, hogy a lakásbérleti szerzôdésben meghatározott
idôtartam lejárta elôtt megszerzi a saját tulajdonú laká-
sát, vagy lakásproblémáját más módon megoldja.

Több azonos tartalmú pályázat esetében a bérlô személyét
sorsolással kell eldönteni.

Helyreállításra, korszerûsítésre szoruló lakás pályáztatása
esetén, ha a bérlô egy év alatt a bérbeadó által meghatározott
munkálatokat nem végzi el, úgy elhelyezésre nem tarthat
igényt és a lakást kiürített állapotban az átadáskori leltárral
egyezôen köteles a bérbeadó részére visszaadni. 

Amennyiben a helyreállításra, korszerûsítésre szoruló la-
kásra kötött szerzôdés a határozott idô lejárta elôtt megszû-
nik, úgy a bérlô részére a bérbeadó által meghatározott és a
bérlô által elvégzett, az önkormányzat nevére szóló számlák-
kal igazolt kiadásokat – melyek a bérlô részére lakbér szüne-
teltetés címén nem térültek meg – az önkormányzat egy
összegben, 60 napon belül megtéríti, megfelelô elszámolással
alátámasztva.

A nyertes pályázóval az értesítés kézhezvételétôl számított
15 napon belül lakásbérleti szerzôdést kell kötni.

A piaci alapon bérbeadott lakás albérletbe adható a pol-
gármester hozzájárulásának feltételével a bérleti díj 130%-
ának megfizetése mellett.

Pilisborosjenô Község Önkormányzata Képviselô-testü-
letének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága pályázatot ír ki a
Pilisborosjenô, Fô út 59. elsô emelet bal oldali 1/1. számú,
41,76 m2 nagyságú, másfél szobás lakásnak Pilisborosjenô
Község Önkormányzat Képviselô-testületének 15/2012. (V.
9.) Önk. számú önkormányzati rendelete alapján piaci alapú
bérbeadására.

A bérleti díj 41.760 Ft/hó, a bérleti jogviszony 5 év határo-
zott idôtartamra szól, a pályázat beadásának határideje
2013. 10. 24. napja, 16.00 óra, a pályázatokat a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság javaslata alapján a Képviselô-testület
bírálja el legkésôbb 2013. 10. 29. napjáig. A pályázatokat zárt
borítékban a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak címezve
lehet benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatán vagy postai úton ugyancsak a Polgármesteri Hi-
vatal címére (2097 Pilisborosjenô, Fô út 16.). A lakás elôze-
tes telefonos egyeztetést követôen megtekinthetô, megtekin-
tési idôpont kérhetô hivatali munkaidôben a 06-26-336-
028/119 melléken.

A részletes pályázati feltételek a következôk:
Piaci alapú lakásbérleti szerzôdéskötésre irányuló pályá-

zatot az a nagykorú személy jogosult beadni:    
a) aki közvetlenül a pályázat benyújtását megelôzôen a

községben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, vagy
életvitelszerûen a községben tartózkodik, vagy

b) aki a községben közvetlenül a pályázat benyújtását
megelôzôen folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik,
illetôleg egyéb keresô tevékenységet folytat.

A beérkezett pályázatokat a Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottság véleményezi. 

A pályázat elbírálásánál elônyben részesül az a pályázó
aki:

– helyreállításra, korszerûsítésre szoruló lakás esetében
vállalja a bérbeadó által meghatározott helyreállítási,
korszerûsítési munkák elvégzését,

– vállalja 6 havi bérleti díj egy összegben történô kifizeté-
sét,

– vállalja, hogy a lakásbérleti szerzôdésben meghatáro-
zott idôtartam lejárta elôtt megszerzi a saját tulajdonú
lakását, vagy lakásproblémáját más módon megoldja.

Több azonos tartalmú pályázat esetében a bérlô szemé-
lyét sorsolással kell eldönteni.

Helyreállításra, korszerûsítésre szoruló lakás pályáztatása
esetén, ha a bérlô egy év alatt a bérbeadó által meghatáro-
zott munkálatokat nem végzi el, úgy elhelyezésre nem tart-
hat igényt és a lakást kiürített állapotban az átadáskori lel-
tárral egyezôen köteles a bérbeadó részére visszaadni. 

Amennyiben a helyreállításra, korszerûsítésre szoruló la-
kásra kötött szerzôdés a határozott idô lejárta elôtt megszû-
nik, úgy a bérlô részére a bérbeadó által meghatározott és a
bérlô által elvégzett, az önkormányzat nevére szóló számlák-
kal igazolt kiadásokat – melyek a bérlô részére lakbér szüne-
teltetés címén nem térültek meg – az önkormányzat egy ösz-
szegben, 60 napon belül megtéríti, megfelelô elszámolással
alátámasztva.

A nyertes pályázóval az értesítés kézhezvételétôl számí-
tott 15 napon belül lakásbérleti szerzôdést kell kötni.

A piaci alapon bérbeadott lakás albérletbe adható a pol-
gármester hozzájárulásának feltételével a bérleti díj 130%-
ának megfizetése mellett.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK BÉREBEADÁSÁRA
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Idén is már szokás szerint, július
elején ismét indiánok gyûltek össze a
családsegítô és gyermekjóléti szolgálat
udvarán, hogy változatos programok
mellett újra apacsként, sziúként, maya-
ként és inkaként legyünk együtt egy
Nagy Törzs.

Már V. Alkalommal indult a tábor,
ahol az indián kultúra értékeivel, er-
kölcsi tanításaival ismerkedhettek meg
a gyerekek, amelyet a mai szétesô érté-
kekkel teli világunkban nagyon fontos-
nak tartunk megmutatni a gyerekek-
nek.

A héten az indiánok által használt
és nálunk is ismert termésekkel foglal-
koztunk, természetesen a zene sem hi-
ányzott, fantasztikus pánsípos csoport
alakult, akik egész héten szorgalmasan
gyakoroltak és a pénteki felvonuláson
végig zenélve kísérték a többiek éne-
két.

A táborban 75 gyermek és 15 fel-
nôtt élt együtt 4 indián törzsben, két
észak-amerikai (Sziú, Apacs) és két
dél-amerikai (Maya, Inka).    

A héten nagy örömünkre ismét itt
voltak velünk a már tavaly megismert
és megszeretett perui és bolíviai zené-
szek, akik egész héten nagy türelem-
mel és szeretettel foglalkoztak a pání-
pos csoporttal, éneket tanítottak, játé-
kokkal színesítették a délutánokat és
hangszereket is készítettünk együtt. 

Zea Javier és Rocío Mayoría a kez-
detektôl segítô kezet nyújtott a tábo-
rok megvalósításához, idén is önzetle-
nül segítettek a tábor elôkészítésében.

Itt volt velünk German Huarachi
Garcia-Huascar-kötél,  Samuel Vedia-
Martinez-Tupanqui-hírnök, szóvivô,
René Gomez-Inti-Nap és Zea Javier-
Amarú-Kígyó.    

A táborban a felnôttek és a gyere-
kek családokat (törzseket) alkottak, ki-
csik és nagyok együtt dolgoztak, egy-
másra figyelve.  Élhettük egy másik nép
életét, betekintettünk tárgyi kultúrájá-
ba, hagyományaiba, megismertük az in-
diánok természethez fûzôdô ôsi tisztele-
tét, emberi értékeit. Az indiánok min-
dennapi életét követve a gyerekek, a
törzsfônökök és a segítôk is indián ne-
vet választottak maguknak. Minden
törzs kifestette a sátrát, egyénenként a
ruhákat, fejdíszt és kiegészítôket, harci
eszközöket készítettek, a kirándulós na-
pon az erdôben lovagolhattak.

Mercedes vezetésével, a termése-
ket felhasználva alkothattak a gyere-
kek a fantáziájukat és ügyességüket

használva. A táborban felhasznált
anyagok (lenvászon, termések, papí-
rok, dió héj ), mind a természettel va-
ló szoros kapcsolatra hívták fel a fi-
gyelmet. A gyerekek közösségként,
törzsenként éltek, ahol segítették egy-
mást, együtt dolgoztak, játszottak.
Délutánonként zöldséget, gyümölcsöt
ettek, és ami a legfontosabb, volt  sok
játék, játék és játék! 

A tábor zárónapján a gyerekek be-
öltöztek a ruháikba, az arcukra harci
mintákat festettünk, felvették a fejdí-
szüket és a fegyvereiket. A szülôk
megnézhették a héten készített tár-
gyakat, alkotásokat, sátrakat, totem
oszlopokat. Ebben az évben egy gyö-
nyörû és látványos indián szertartás-
nak lehettünk részesei, amit 

German – Huascar mutatott be, a
szertartás díszeit és kellékeit is ô hoz-
ta el nekünk.

Szokásunkhoz híven most is felvo-
nultak az indián törzsek a falu utcáin,
a négy törzset a négy indián zenész
beöltözve vezette, utánuk a gyerekek
pánsípos csoportja és a törzsek követ-
ték.

A táborba visszatérve megvendé-
geltük a szülôket pince hideg friss
gyümölcsökkel, zöldségekkel és ás-
ványvízzel.

Az V. Indián tábor zárásaként
minden kis indián megkapta az em-
léklapot, haza vihették a ruháikkal,
fejdísszel, ékszerrel, fegyverekkel és
az alkotásokkal együtt. 

Minden törzsfônöknek, segítônek
és támogatónak köszönöm, ahogy az
indián imában áll: 

,,ott álltatok velem a tûz közepén” 
Törzsfônökök:
Apacs törzs – Viktória
Sziú törzs – Gelányi Barbara 
Maya törzs – Bereczkiné Szen-

drey Éva – szerve-
zés, pavilonok,
nagy sátor

Inka törzs – Sági Zsolt, Íj és
fegyverkészítés

Kormos Mercedes – s z e r v e z é s ,
képzômûvé-
szeti vezetô

Segítôk:
Rocío Mónica Mayoría Quin-

teros – szervezés, tanácsok, tárgyak,
szôttes, tánc tanítás, hangszer készítés

Pálvölgyi Viktória – Inka
Takács Klaudia – Maya
Bereczki Melinda, – Apacs
Kovács Bence, – Sziú

CCssaallááddsseeggííttôô  ééss  GGyyeerrmmeekkjjóóllééttii  SSzzoollggáállaatt  VV..  IInnddiiáánn  TTáábboorraa
Ludasi Bendegúz – ô mindenhol

ott volt 
Rózsa Bertold, Kovács Máté, Gila 

Krisztián – aktuális segítségek
Kovács Kinga, Noémi Sütike –

konyhai munkálatok

Köszönet a támogatásokért:

Meditop Kft – támogatás
Sidló Ferenc – támogatás
Paksi Imre – a táborhely en-

gedélyezése,
Hartyányiné Judit – kincses zsákok

varrása
Német Nemzetiségi Tájház – padok

és asztalok biztosítása
Pilisborosjenôért Alapítvány – pa-

dok és asztalok biztosítása
Varasdy Viktor, Gazsi Eszter – lova-

goltatás
Polgárôrség – a felvonulás biztosítá-

sa
Körzeti megbízott, Gyetkó Tibor –

a felvonulás biztosítása
Önkéntes Tûzoltók – fémvázas nagy

sátor felállítása és elbontá-
sa

Antal Norbert     –  vízszerelés
Lisztner Gábor   –   fuvarozás

Külön köszönöm Bereczkiné Szen-
drey Évának, hogy lehetôvé tette a nagy
fémvázas sátor használatát a táborozó
gyerekek részére, ami egész héten a
melegtôl, utolsó napon az esôtôl védett
minket.

Köszönet a Kevélyhegyi Sörözô ve-
zetôjének Kishalmi Ildikónak és mun-
katársainak Öreglaki Nikolettnek, és
Pápai Noéminek, hogy egy héten át kö-
zel 100 ember ellátásáról gondoskod-
tak friss, finom ételekkel, kitûnô kiszol-
gálással és türelemmel!

Zárszóként küldöm minden kedves
olvasónak a V. Indián Tábor mottóját:

AMA SUA, AMA KELLA, AMA
LLULLA

(Légy becsületes, Légy igazságos,
Légy szorgalmas)

Jövôre várok minden kis indiánt a
VI. Indián táborba! 

A tábor ezernyi élményét leírni le-
hetetlen, de a hangulatát a videókon és
a képeken keresztül megízlelhetik.         

Az Indián táborok képeit és videó
anyagát megnézhetik a 

h t t p : / / i n d i á n t á b o r -
pbj.blogstop.com/   internetes oldalon! 

Tisztelettel:
Szabóné Ludasi Éva

szolgálatvezetô



Tisztelt Szülôk!

Az iskolakezdés megváltoztatja a családok életét, különö-
sen ahol elôször megy a gyermek, ,,a család szeme fénye” isko-
lába. Biztosan tele vannak most félelemmel, aggodalommal,
de azt hiszem, ez természetes. Egyre viszont megkérem Önö-
ket: bízzanak bennünk! Mi pedagógusok mindent meg fogunk
tenni azért, hogy a ránk bízott gyermekek – ügyes, okos és in-
telligens fiatalokká váljanak. Bízzanak tanítóinkban, tanára-
inkban, ugyanakkor szeretném megkérni Önöket, hogy segít-
sék pedagógusaink munkáját gyermekeik boldogulása érdeké-
ben! Mi továbbra is nyitottak, együttmûködôek vagyunk, de
biztosan nem tévedhetetlenek! Éppen ezért kérem Önöket,
osszák meg velünk véleményüket, tapasztalataikat az iskolá-
ról! Mondják el, ha úgy gondolják, valamit jól csinálunk, mert
nem csak a gyerekek, hanem a felnôttek, a pedagógusok is
örülnek az elismerésnek. Jelezzék azonban még idôben azt is,
ha valamirôl más a véleményük! Beszéljük meg a problémákat,
és tegyünk közösen a megoldásért! Valamennyi pedagógu-
sunkhoz fordulhatnak bizalommal kérdéseikkel, javaslataik-
kal! Bízom benne, hogy a szülôk és az iskola egyet akarva, egy-
mást segítve meg tudja majd valósítani elképzeléseit ebben a
tanévben is!

Változások az idei tanévben
Nagy változásokat hozott a 2013-14-es tanév mind a gyere-

kek, mind a pedagógusok életében. 
Mit jelent az egész napos iskola?
Iskolánk eddig is, és ezen túl is biztosít foglalkozásokat

(napközi és tanulószoba) az ezt igénylôk részére.  Idén sem kö-
telezô 16-ig az iskolában maradni, de a szülôknek ezt írásban
kellett kérvényeznie. 

Kiknek lesz kötelezô a hittan?
Idén az 1. és az 5. évfolyamokon kerül bevezetésre felmenô

rendszerben.  Természetesen a többi évfolyamon is lesz lehetô-
ség hitoktatásra járni, mint eddig is. 

Kik fognak erkölcstant tanulni?
Szintén az 1. és az 5. évfolyamon tanuló gyermekeink, akik

nem a hittant választották. A hit- és az erkölcstan órák az érin-
tett osztályokon belül azonos idôben lesznek megtartva. 

Hol lesz mindennapos testnevelés?
A mindennapos testnevelés tavaly került bevezetésre, így ez

már az 1., 2., 5. és a 6. évfolyamot érinti.  Változás, hogy az 5
órából három kötelezô és délelôtti, 2 pedig délutáni óraként
épül be. Ez a két plusz óra kiváltható, ha a tanuló egyesületben
sportol, gyógytestnevelésre jár, vagy táncol. Igazolás minden
esetben szükséges. Természetesen örömmel látjuk az egyesü-
letbe járó tanulóinkat is a délutáni óráinkon. 

Kik mehetnek úszni?
Ettôl az évtôl kerül bevezetésre a mindenkori 4. és 5. évfo-

lyamokon a kötelezô úszás. Ez ingyenes lesz, hiszen az állam
fizeti.  Az 1. félévben az 5., majd a 2. félévben a 4. osztályos ta-
nulóink fognak úszni hétfônként a 4.-5. órában az ELMÛ
uszodájában. 

Természetesen megmarad az eddigi úszás lehetôsége más
évfolyamokon, de az idén is fizetôs lesz.  

Milyen változások lépnek be az 1. és az 5. osztályosok életébe?
A fentieken túl emelkedik a németórák száma 5-rôl 6-ra, hi-

szen a német népismeret már nem integráltan fog megjelenni.
Mindkét osztályban megjelenik a technika tantárgy is. Válto-
zás még, hogy az ötödikeseknek nem lesz már hon- és népis-
meret tantárgy, elsô félévben a magyar, 2. félévben a matema-
tika tárgy fog 4-rôl 5-re emelkedni. 

Felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokat fogunk

tartani, valamint szakköröket: kézmûves, bakancsos, német,
tömegsport, báb, levelezôs verseny….. Beindul a sakktanítás!

Munkánkat logopédus, fejlesztô pedagógus, gyógytestn-
evelô és – reményeink szerint –  pedagógiai asszisztens fogja
segíteni. 

Dienes Dóra mb. igazgató

Szeptemberi programjaink
Városismereti nap
A Városismereti napon, mi hetedikesek a Nemzeti Múze-

umban voltunk. Ott a reformkorról beszélgettünk, festménye-
ket, használati tárgyakat és népviseleteket láttunk.

Korabeli ruhákba öltöztünk és eljátszottunk egy zászlóava-
tási ceremóniát.

Hazafelé a Károlyi kertben álltunk meg, a játszótéren.
A Városismereti napon a 8. osztályosok a Budai várne-

gyedet és az alatta húzódó barlangrendszerbe épített Szikla-
kórházat nézték meg. A kórházban kiállított viaszfigurák na-
gyon jól érzékeltették az akkori állapotokat. Láttunk lejárt
kötszereket, régi kórházi eszközöket, mentôhelikoptert és a
végén kipróbálhattuk a szörnyû fülsiketítô hangú régi sziréná-
kat. Megnéztük a Mátyás templomot, utána még egy csoport-
képre és fagyira is jutott idônk.

Lengyelországi út
Szeptember utolsó napjaiban elutaztunk nyolcan Zsóka

néninek köszönhetôen Lengyelországba. Varsó közelében lak-
tunk családoknál. Az elsô napot az iskolában töltöttük és ott is
ebédeltünk. Este az egyik lánynál hatalmas házibulit csaptunk.
Következô nap Varsóba mentünk. Az Óváros felejthetetlen él-
mény volt. Utána elmentünk ebédelni egy helyi étterembe,
ahol "pierogit" ettünk. Ez egy lengyel specialitás. A belvárosi
kirándulás után egy hatalmas királyi rezidenciába utaztunk. A
Nemzeti Stadion is remek élmény volt. A kirándulás 3. napján
ellátogattunk egy fazekas mûhelybe, ahol kézmûveskedtünk.
Este bowlingoztunk.  Az utolsó napon a Kopernikusz Cent-
rumba mentünk, ami a Csodák Palotája kétszerese. Utána a
Kultúrpalota 30. emeletére lifteztünk és csodás kilátás tárult
egész Varsóra. Az utolsó program a helyi  bevásárlóközpont-
ban volt, ahol vásárolgattunk.  Sok szót tanítottunk egymásnak
és könnyekkel búcsúztunk. Már nagyon várjuk, hogy mi is
megmutassuk a mi életünket!

Sportnap
Szeptember 27-én sportnap volt az iskolában. Elôször nem

volt kedvem jönni délután, de aztán mégis eljöttem. Sárival,
Noémivel, Emesével egy jó kis hokicsapatot szerveztünk. Ki-
hívtuk az 5.-eseket és a 7.-eseket egy meccsre. Nagyon jó volt!
Az egyik gólt úgy lôttük be, hogy a kapus ellôtte a labdát, és az
meg rögtön bement a másik csapat kapujába. A fiúk természe-
tesen fociztak, de akadtak olyanok is, akik szívesebben gyep-
hokiztak, íjászkodtak, vagy inkább röplabdáztak. A kisebbek-
nek fel volt állítva egy kismotoros KRESZ-pálya.

A fociban az elsô meccsen a 7. és a 8. osztály mérte össze
erejét, a meccs nagy részét a 7. osztály uralta, de mivel a 8. osz-
tályban nem voltak elegen, ezért a 6. osztályból állt be Varga
Levente, így 6-1-rôl felhozták 6-6-ra. A végén mégis eldöntöt-
te a mérkôzést egy gyönyörû találat Hrabák Miksától, így 6-7
lett a vége a mérkôzésnek, a 7. osztály javára.

Ezután az 5.és a 6. osztály meccse kezdôdött. A mérkôzést
Katona Balázs vezette. Végül 5-0-ra nyerték meg a hatodiko-
sok, ez nagy részben Monori Marcell kapusnak köszönhetô,
mivel nagy lövésével és két büntetô rúgásával 3 gólt lôtt. A gól-
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sorozatba besegített még Varga Levente is. Az utolsó meccsen
a 6. és 7. osztályok mérkôzésére került sor 6-1-es nyeréssel a
hatodik osztály került ki gyôztesként, így ôk lettek az iskola fel-
sô tagozatának legjobb focicsapata. Utána az alsósok mérkôz-
tek meg egymással, ami 16 órakor ért véget.

Marcsi néni, a kézilabdaedzô zenés tornát is tartott.
Estefelé a felnôtt-diák vegyes kosárlabda mérkôzésen jó

érzés volt a felnôttekkel együtt játszani. Hosszú meccs volt, egy
óra hosszáig is eltartott.

17 órától kézilabda mérkôzés volt, szülôk a gyerekek ellen.
A szülôk nagy különbséggel nyertek, bár a gyerek csapata is
nagymértékben helyt állt.

A büfében rengeteg finomságot lehetett enni, amelynek
bevételébôl az iskola bordásfalat szeretne vásárolni.

A program egészen 19 óráig tartott a gyerekeknek, aztán
jött a felnôtteknek a takarítás.

Sokan mondták, hogy nagyon jó volt. Nekem is tetszett.
Reméljük, akik ott voltak, nagyon jól érezték magukat.

A beszámolót a 6. osztályosok készítették.

A zene világnapja
A zene világnapja alkalmából idén is koncertet rendez-

tünk. Most mûvésztanáraink szerzeményeit és játékát élvez-
hettük. Arcangelo Corelli Trió szonátáját Szentgyörgyiné
Komár Judit, Fügedi-Bárd Judit és Vas Katalin tanárnôk elô-
adásában csodálhattuk. 

Matuz Gergely saját szerzeményeit adta elô fuvolán a Ha-
rag napja és Szeret, nem szeret címmel.  Varga Mária tanárnô
– aki szeptembertôl dolgozik iskolánkban –, egy Chopin kerin-
gôvel örvendeztette a közönséget.  Johann Sebastian Bach D-
dúr preludiumának átdolgozását Kiss Dávid és Varga Mária
adták elô. Mihók Anita és Balina Gyula pedagógusok Whitney
Houston és Frankie Valli számaival fokozták a hangulatot,
amely a kórus énekével-kíséretével zárult, a Don t worry, be
happy címû számmal. 

Köszönjük a mûvésztanárok elôadását és az este hangula-
tát! 

A magyar népmese napja

Benedek Elek születésnapját minden évben megünnepel-
jük az iskolában.  Idén Márta néni  A királykisasszony cipôje,
Csaba bácsi A bôgôs fia meg az ördög címû mesét mesélte.
Mindenki néma csöndben hallgatta a meséket.

/Kovács Lilien/

Ez a rendezvény úgy zajlik, hogy az aulában összegyûlnek
az alsósok. A néma csendben gyönyörûen hangzik a mese, és
ha elképzeled, olyan, mintha tényleg megtörténne.

Miután mind a ketten elmesélték, kérdéseket tesznek fel a
mesékrôl, és aki jól válaszol, az kap egy cukorkát.

Nekem ez az ünnepség mindig nagyon tetszik.
/Varga Emese-Zováth Mihály/

A Benedek Elek születésnapja alkalmából megrendezett
magyar népmese napja mindig különleges hangulatot hoz az
iskola napjaiba. Mikor ránéztem az elsôsökre, láttam mekkora
érdeklôdést mutattak az elôadás iránt…

/Garay Júlia/

Egy átlagos hétfônek indult, aztán a harmadik órában le-
mentünk az aulába……

Nekem mind a két történet nagyon tetszett, de úgy tûnt, a
többieknek is.

/Péter Ábel/

Szerintem a nap a népmesékrôl nagyon fantasztikus, ne-
kem mindig tetszik, mert a szép meséket hallgatva, el is tudjuk
képzelni azokat. A történetek mindig izgalmasak, jó hangula-
túak és még tanulhatunk is belôlük. Megismerünk sok új ka-
landot, és úgy érezzük, mintha mi is ott lennénk.

/Szimcsera Regina/
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2013. augusztus 20-án, a Díszpolgárok avató-
ján Meggyesi János Úr az alábbi felajánlást tette:
A sport oktatásának hatékonysága érdekében min-
den tanév elején sporteszközöket adományoz az

iskolánknak

10.000 Ft értékben.
A felajánláshoz idén csatlakozott:

Csillik Andrásné Díszpolgár
Küller János Díszpolgár

Szimeth Géza Díszpolgár
Trunk Zsolt Díszpolgár

Nagylelkû felajánlásukat ezúton is köszönjük!

Díszpolgárok 
adománya

A Reichel József Mûvelôdési Ház
és Könyvtár tervezet programjai:
OKTÓBER
11. péntek, 18 óra Táncház – Mezôségi bál 
12. szombat,10-13-ig Egészség nap 
16. szerda, 10 óra Ludas Matyi –MIAMANÓ színház

elôadásában
16. szerda 15.30-17-ig Bütykölde – nemezelés
19. szombat 17 óra Beszélgetés a Bibliáról vezeti: Dr.

Vankó Zsuzsanna
22. kedd Ünnepi mûsor, fáklyás felvonulás,

koszorúzás – Mûvelôdési Ház
szervezésében 

30. szerda, 18 óra Kiállítás megnyitó dr. Solymosi
Péter képei

NOVEMBER
8. péntek, 18 óra  Táncház

11. hétfô, 17 óra  Márton napi lampionos felvonulás
15. péntek, 18 óra  Jenô napi koncert
16. szombat 10-12-ig Bolhapiac
16. szombat 17 óra Beszélgetés a Bibliáról vezeti: Dr.

Vankó Zsuzsanna
16. szombat, 19 órától DUMA SZÍNHÁZ – Táncest
22, péntek 15 óra IDÕSEK KÖSZÖNTÉSE
29. péntek, 17 óra Iskola András napi rendezvénye
30. szombat 19 óra I. Adventi gyertyagyújtás

DECEMBER
1. vasárnap16 óra  Erdei Mikulás – NOE szervezésben
7. szombat 15 óra Német idôsek napja – Német

kisebbségi Önkormányzat
szervezésében

7. szombat 19 óra II. Adventi gyertyagyújtás
13. péntek Lucázás – Iskolai 
14. szombat 19 óra  III. Adventi gyertyagyújtás
20. péntek, 18 óra Karácsonyi koncert – Zeneiskola
23. szombat 18 óra  IV. Adventi gyertyagyújtás – Faluka-

rácsony
27. péntek, 11 óra János napi Borszentelés 

Részletek a nagyplakátokon és a honlapon! A mûsor változás jogát
fenntartjuk!

www.muvhaz.pilisborosjeno.hu



Ez a nyár sem telt eseménytelenül
az óvodában. A már említett óvodai
kerítés festésén kívül is számtalan
munkálat folyt az épületen belül és
kívül.

A csoportszobákat a szülôk, az óvo-
dapedagógusok, valamint a régi óvo-
dások – jelenleg már általános- vagy
középiskolások – kifestették. Komoly
elôkészület kellett az idôpontok ös-
szehangolásához. A családok prog-
ramjai, elôre tervezett nyaralásai mi-
att úgy alakult, hogy még mûködött
az óvoda, amikor a festések megkez-
dôdtek. Ez azzal járt, hogy a folyosón
egy vagy két csoport bútorai, bedobo-
zolt játékai kint sorakoztak. Sajnos
akadt olyan szülô, aki szóvá tette,
hogy milyen rendetlenség van. Fontos
leszögezni, hogy azokban a csoport-
szobákban, ahol a gyermekek étkez-
tek és pihentek teljes volt a rend, és
makulátlan a tisztaság. Az ebédelé-
sen és alváson kívüli teljes idôt a sza-
badban töltötték a gyermekek, azaz a
rendezett udvaron önfeledten játsz-
hattak, csak átjárásra használták az
elôteret. A festések befejezését köve-
tôen azonnal megkezdôdött a parket-
tázás. Elôször minden csoportszobá-
ba, majd a maradékot felhasználva a
logopédiai szobába, az élelmezésve-
zetôi az óvodatitkári és vezetôi irodá-
ba is laminált padló került lerakásra.
Ezt még a tavalyi év végén sikerült
nagyon kedvezô áron megvásárol-
nunk a jegyzônô segítségével, melyet
eddig az elôtérben tároltunk.

Az ôzike csoport öltözôje járólap
burkolattal is gazdagodott. A hozzá-
valókat egy szülô vásárolta meg,
Petkovicné Wágner Anikó óvodape-

dagógus édesapja pedig áldozatké-
szen, két nap alatt ingyen rakta le.

Az emeleti lépcsô 21 db rugdosót
kapott, azaz az eddig nyitott lépcsô-
fokok lezárásra kerültek. Ezzel a ta-
karítás jelentôsen leegyszerûsödik.
Eddig a homok és a sár a réseken ke-
resztül a lépcsô alatt tárolt tornasze-
rekre hullott. Itt ilyen körülmények
között nagyon nehéz volt a tisztasá-
got fenntartani.

A kerítés festését megelôzôen kar-
bantartónk, a korábban nem a sza-
bályoknak megfelelôen kialakított
kapu deszkáit vízszintesrôl függôle-
gesre átfordította. Mért, számolt,
szerkesztett, vágott, hegesztett, fúrt,
csavarozott és ezzel egy teljesen új-
szerû, ám mászókaként már nem
használható kis- és nagykaput készí-
tett az óvoda bejáratához.

Ezután, szintén a kerítés festése mi-
att megoldást kellett találni arra,
hogy az eddig lefedetlen zsaluköve-
ket, hogyan lehet lezárni úgy, hogy az
esô miatt ne ,,dobja le” majd a festé-
ket a fal. Így jött az ötlet, hogy cserép-
fedést kapott a fal. Újrahasznosítot-
tunk az önkormányzattól kapott bon-
tott cserepet. Végre tetô kerülhetett
a kukatároló és a gázóraszekrény fölé
is. Karbantartónknak Tóth László se-
gített a kivitelezésben.

Mindeközben el is röppent a nyári
zárás. A nyitást megelôzô héten kezd-
ték meg a dajkák a ,,csatatérnek lát-
szó”, építési munkaterületet újból
óvodává varázsolni. Megfeszített, ko-
moly fizikai munkával, 5 nap alatt bir-
kóztak meg ezzel az eleinte lehetet-
lennek tûnô feladattal. Mára már sen-
ki sem gondolná, hogy felújítások,
korszerûsítések folytak az épületben.
Boldogan fogadjuk majd az óvodáso-
kat a balesetmentes, könnyen tisztít-
ható csoportszobákban, szeptember-
ben. És, ha már azt hinnék, hogy itt a
vége elmondom, hogy a Humán Bi-
zottság elnökének kezdeményezésé-
hez csatlakoztak a bizottság külsôs
tagjai, néhány képviselô és a polgár-
mester is (nevüket az óvodai faliújsá-
gon el tudják majd olvasni) akik 10-10
ezer forintot ajánlottak fel arra, hogy
az elhasználódott, vagy kopott, netán
túl kicsi, esetleg nagyon sötét, szônye-
gek helyett minden csoportszobába
újat tudjunk vásárolni.

Szeptember második hetében a
gyermekek már ezen tudnak majd ját-
szani.

Mindenkinek ezúton is szeretném
megköszönni áldozatkész, önzetlen,
lelkiismeretes munkáját, pénzbeli
adományát.

Metzlerné Kutvölgyi Eszter

Már valószínûleg valamennyien észrevették, elkészült
az óvoda új kerítése. Mint minden ez is megosztotta az
embereket. Vannak, akiknek tetszik, és olyanok is, akik-
nek nem, de senki nem ment el mellette szó nélkül.

Sorolhatnám a pozitívumokat, ám csak néhány gondo-
lat:

– A szürke fal nem volt vita tárgya, senki nem beszélt
róla, hogy mennyire csúnya, ráadásul a falu központ-
jában.

– Nem kellett fizetnünk a mélyalapozó, az alapozó, va-
lamint a több, mint 100 liter színes festékért, amit a
falra kentünk. Sokba került volna a kapura való fém
és a deszkákra való fa festék is.

– Most mindenki láthatja, hogy mennyire színes a pil-
isborosjenôi óvodások élete…

A tények: szülôi kezdeményezésre és segítséggel pá-
lyáztunk, ahol a különdíjat nyertük el. Ez azt jelenti, hogy
egy grafikus készített ,,3 különbözô tervet", melybôl ne-
künk ki kellett választani alig 2 nap alatt egyet. Valójában
a 3 terv szinte ugyanaz volt, csak több vagy kevesebb min-
tát tartalmazott. Végül ,,a kevesebb több" elvet vallva –
azzal a két szülôvel, akik az egész pályázatot a szívügyük-
nek tekintették – egybehangzóan ezt választottuk.

Az a 15 pilisborosjenôi lakos, aki a több, mint 40 fok-
ban, a tûzô napon, reggeltôl kora estig festette a falat kí-
vül és belül, sajátjának érzi, és bizonyossággal mondha-
tom, hogy tetszik is nekik(ünk). 

Metzlerné Kutvölgyi Eszter

A vitát kiváltó óvodai kerítésrôl

EGEGYÉB ÓVODYÉB ÓVODAI HÍREKAI HÍREK

A pilisborosjenôi Janza Richard ismét bizonyított!

Ifjúsági VB K-1 1000m 3. hely (Világbajnoki bronzérem)
K-4 1000m Elsô helyezés (Világbajnoki
aranyérem)

Gratulálunk! Csak így tovább!
(WL)Sp

O
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Folyamatos szolgáltatásaink a Missziós Házban (Pilisborosjenô,
Iskola u. 2.):
Betérô – vezeti Hangyel Orsolya, minden hétfôn 9-12. 
Baba-Mama Klub – vezeti Szecsányi Bertalanné, Eszter, minden
szerdán 9–12.
Családi és álláskeresési tanácsadás, Játszóház: Hétfô 8–12., Kedd
8–12, 14–19. Péntek 8–12.
Életfát és Babazászlót adományozunk minden 2012–2013-ban szü-
letett csecsemônek. Életfaültetések: október 26., november 23.
szombatokon. Jelentkezés és részletek Bárdy Károlynál a Bardy@T-
Online.hu címen. 

Beszámolók
MINTAPA - FÖLDES LÁSZLÓ, HOBO
A blues zene hazai apostola, az egykori csavargó, József Attila egyik
legismertebb közvetítôje volt a vendégünk szeptember 7-én. 
KÉZMÛVES FOGLALKOZÁSOK
Szeptember folyamán két kézmûves foglalkozást is tartottunk a ját-
szóházban. 
Következô alkalom: október 19. szombat 1600–1900. 
Gesztenye Guszti játszóház – Családi barkács mûhely
A programokat a Családi közösségek megerôsítése Üröm és Pilis-
borosjenô községekben címû projekt keretein belül valósítjuk meg.
Programjainkról részletesen olvashat a www.csaladert.hu oldalon. 

Lökkös Attila projektvezetô

A Pilisborosjenô területén
mûködô vállalkozások ingyenes

hírdetései az Önkormányzat
támogatásával.

PILISBOROSJENôI
ASZTALOS MESTER

vállalja
egyedi ajtók, ablakok készítését,

egyéb asztalos munkák 
kivitelezését:

06-26-336-260

ÔKELME BOLT
PPIILLIISSBBOORROOSSJJEENNÔÔ  FFÔÔ  ÚÚTT  6611..

(Busz végállomásnál)

Papír-írószer, szigorú számadású
nyomtatványok,

Méteráru, rövidáru,
Iparcikk, játékárú,

Saubermacher szemeteszsákok,
Barkácsárú, 

Villanyszerelési anyagok,
Felsôruházat
Lakástextil

Várom kedves Vásárlóinkat!
06-30-6337952

ÉÉPPÍÍTTÔÔAANNYYAAGG  KKEERREESSKKEEDDÉÉSS
PPiilliissbboorroossjjeennôô,,  FFôô  úútt  001133//3311  HHrrsszz
SSóóddeerr,,  hhoommookk,,  cceemmeenntt,,  mméésszz,,  zzssaalluukkôô,,  
HHôôsszziigg..  rreennddsszzeerreekk,,  kkoonnttéénneerr--rreennddeellééss,,
GGééppii  ffööllddmmuunnkkaa,,  hhuullllaaddéékkááttvvéétteell,,  
TTeerrmmôôfföölldd  kkiisszzáállllííttáássssaall

TRUNK
EElléérrhheettôôssééggeekk::
+36-30-934-838, +36-30-944-5678
+36-30-421-0548
Fax:     06-26-336-066 
www.trunk-epitoanyag.hu

ÁÁllllaattoorrvvoossii  rreennddeellôô  ÁÁllllaattoorrvvoossii  rreennddeellôô  
dr. Hatvany Gábor (70/60 56166)

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.
Nyitva tartás: 

Kedd, Csütörtök: 17–19h, 
Szombat: 10–12h

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK szimbólum: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

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

valamint meglévô képek Pfotoshop-os
javítását profi fotós-retusôr

Telefon: 06 20 329-4513

mintApa estek
Barcza György közgazdász, Napi Gazdaság fôszerkesztôje
Elôadásának címe: Pénzügyi válságok és a mohóság iránti vágyunk
Október 18. péntek 18. óra. Missziós Házban (Pilisborosjenô, Isko-
la u. 2.)
Görgényi István olimpiai bajnok, elôadásának címe: Hunting Territory
(www.huntingterritory.com) – Novemberi 9. szombat 1600. 
Romsics Ignácz történész professzor, akadémikus, elôadásának cí-
me: Mérlegen a magyar XX. század – November 30. szombat 1600. 

Anyósképzô Akadémia
Olyan asszonyokat várunk, akik szeretnének minél több örömet ta-
lálni saját életükben, családjukban 40 felett is.  Férfiakat is szeretet-
tel hívunk, várunk.
A beszélgetések házigazdája: dr. Szemkeô Judit 
Péntekenként, kéthetente: október 11., 25., nov. 8., 22. 1700-1915-ig
a Missziós Házban (Pilisborosjenô, Iskola u. 2.).

Víz-, gáz-, központi 
fûtésszerelés, javítás, 
mûszaki felülvizsgálat,
energia felhasználási 

tanácsadás.
30 éves szakmai gyakorlat.

Tel.: 06 20 423 5812

Közösségfejlesztés a Családokért

Zöldségek  gyümölcsök, nehéz áruk, vegyi áruk, tejtermékek (Abaúj), Cserpes sajt mûhely 
termékek, naponta háromszor friss pékáru a Kiss pékségtôl, Friss szendvicsek és hideg konyhai
termékek. Abc mellet hideg konyhai üzem üzemel és hideg tálakra rendelést felvesznek. A Kiss

abc-be lehet érdeklôdni.
Bankkártya fizetés lehetséges és telefon feltöltés is. • Totál gáz csere telep is van az udvarban.
Nyitva tartás: HÉTFÕ–PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

600-1830-ig 630-1400-ig 700-1200-ig
Minden vásárlót szerettetel várunk a Hunyadi utca 1-ben.

KKIISSSS
AA BB CC
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A Pilisborosjenô területén
mûködô vállalkozások ingyenes

hírdetései az Önkormányzat
támogatásával.

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.

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

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

AUTÓKÖLCSÖNZÉS-
KISZÁLLÍTÁSSAL

*
SOFÔRSZOLGÁLAT

* 
AUTÓBESZERZÉS 

és ELADÁS
TEL.: 06-20-502-5788, 

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

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

GGyyöörrggyyii  BBuuttiikk
FFôô  uuttccaa  4499..  

vváárrjjaa  kkeeddvveess  vváássáárrllóóiitt  
aazz  aalláábbbbii  kkíínnáállaattttaall::
ddiivvaattáárruu  ééss  kküüllöönnffééllee  
aajjáánnddéékkttáárrggyy  mmeelllleetttt  

SSaauubbeerrmmääcchheerr  sszzeemmeetteesszzssáákkookk
iiss  kkaapphhaattóókk

(06-70/282-53-25)

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


