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Pilisborosjenôi

Hírmondó

A naptár decembert mutatva jel-
zi: az évbôl már csak pár hét van
hátra. A búcsúzó 2013-ról álljon itt
néhány összefoglaló gondolat:

A legfontosabb, hogy a falu fize-
tô- és mûködôképességét biztosí-
tottuk. A gazdálkodást elsôsorban
a helyi adóbevételekbôl és a köz-
ponti támogatásból finanszíroztuk,
hitel továbbra sem terhel bennün-
ket – bár a szûkös és visszafogott
költségkeretünk miatt ennek más
formában érezzük hátrányát.
Azonban a külsô források (pályáza-
tok) megszerzése terén mondhat-
juk, hogy új fejezetet nyitottunk:
eddig közel 300 millió Forint össz-
értékben sikerült támogatást nyer-
ni. Igaz, az új óvodára kapott 230
millió Forintos KMOP-os keret a
tavaly elfogadott tervhez képest ke-
vés volt - ezért el kellett indítani
egy újabb, egyszerûbb megoldás ter-
vezését. A kerek 65 millió Forintos
KEOP-os támogatás pedig a régi
óvoda és az iskola energetikai célú
felújítására használható. Elôkészítés
alatt vannak a felszíni csapadékvi-
zek elvezetését célzó, valamint a
szennyvízkezelô kapacitás bôvítését
szolgáló pályázatok anyagai.

A területfejlesztéseink lassan ha-
ladnak - az építési hajlandóság nö-

vekedése országosan is még mindig
várat magára. A fejlesztési területe-
ink némelyikén azért küzdünk, hogy
a fejlesztôk remélt, de elmaradt be-
vételeit ne az önkormányzatnak
kelljen közpénzbôl pótolnia.

Az országban zajló gazdaságfej-
lesztést megalapozó törvényi válto-
zások érzékelhetô módon alakítják
mindennapi életünket; elég csak a
közüzemi kiadások csökkenésére
gondolni. Ennek köszönhetôen ala-
kul át a kommunális hulladékgyûj-
tés rendszere is. A mostani idôszak
egyfajta átmenetnek minôsíthetô –
ideiglenes szolgáltató megjelenésé-
vel is találkozni fogunk. A hosszú-
távú megoldás várhatóan 2 éven be-
lül fog kialakulni.

Másik példa: a közelmúltban
megjelent kormányrendelet terve-
zet elfogadása után várhatóan fel-
gyorsulnak az események az M0
gyorsforgalmi út Budakalász és
Solymár közötti alagutas szakaszá-
nak megépítésére. Cél a következô
(20104–2020) közötti EU költségve-
tési periódusban pályázati forrás
megszerzése a kivitelezés finanszí-
rozásához. Mivel az alagútban veze-
tett nyomvonalhoz kapcsolódó terü-
lethasználati kérdések (pl. védôtá-
volság nagysága a felszínen) ha-

zánkban még nem szabályozottak,
ezért e területen is új jogszabályi
elemek születése várható. A honla-
punkon is közzétett kormányrende-
let tervezet mellékletében felsorol-
tak között számos pilisborosjenôi
ingatlan helyrajzi száma is szerepel.
Célunk, hogy a felszíni védôtávol-
ság csökkentésével az érintett ingat-
lanok száma csökkenhessen.

Összefoglalva: az idei év az ösz-
szes nehézségével, áldozatvállalásá-
val egy olyan modell bevezetésének
a próbaidôszaka országosan is és itt,
nálunk helyben is, amikor a folyó
kiadásokat a folyó bevételeinkbôl
finanszírozva a rendszer önfenntar-
tóvá válik, de a fejlesztésekhez, be-
ruházásokhoz pályázni kell külsô
forrásokra

A közelgô Karácsonyra gondolva
kívánok minden Kedves Olvasónak
Békés, Hitben és Szeretetben teljes
Ünnepeket. Töltsenek minél több
napot el családi körben, pihenéssel,
s csak egy kicsit készülve arra, hogy
az új év majd új feladatokat és kihí-
vásokat hoz magával.

Áldott Karácsonyt és Boldog Új-
évet kívánok Mindannyiunknak!

Paksi Imre 
polgármester
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Áldott Karácsonyi

ünnepeket és Boldog Újévet 

kíván minden kedves Olvasónak
a Szerkesztõség
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Mint ismeretes, 2012 nyarán-ôszén, a kívülállók szá-
mára a mai napig ismeretlen okok miatt a pilisborosjenôi
képviselôtestület többsége (5 fô) lemondott. A 2010
ôszén nagy ígéretekkel, reményekkel összeállt testület ez-
zel darabjaira hullott. Csupán két fô, a polgármester és a
rövid ideig fôállású alpolgármesterként is dolgozó képvi-
selô tartott ki.

Bár a lemondások után úgy tûnt, hogy regnálásuk alatt
nem nyertek semmilyen komoly forrást, egy általuk készí-
tetett pályázattal kapcsolatosan – az elsô negatív hír után
– pozitív döntésrôl kapott értesítés az önkormányzat.
2012 ôszén egy óvodaépítési pályázat nyertese lett falunk.
200 millió forint bruttó támogatást vehetünk igénybe egy
második (tagi) óvoda felépítéséhez, oly módon, hogy iga-
zából pár millió forintos önrészt kellene biztosítanunk.
Legalábbis pár héttel, hónappal ezelôtti hírek, informáci-
ók még errôl szóltak...

2012. október 2-a után, mikor az új képviselôk mind-
egyike esküt tett, összeállt egy új, az elôzônél tapasztal-
tabb testület. (Az öt új képviselôbôl négy az elôzô ciklus-
ban (2006-2010) képviselô, sôt az egyikük az akkori Pénz-
ügyi Bizottság elnöke volt.)

A következô hetekben, hónapokban az elnyert óvoda
pályázatról sorrendben az alábbi információkkal bírtak a
képviselôk és a bizottságok külsôs tagjai:

– Nem nyertünk az óvoda pályázaton
– Nyertünk az óvoda pályázaton
– Nincs kiviteli terv még, csak látvány tervek vannak
– A pályázaton elnyert összegbôl és az önrészbôl fel-

építhetô az óvoda
A pályázat elnyerésével szinte egy idôben különféle

hírek, információk kezdtek el terjedni a faluban. Már ek-
kor fenntartásokat fogalmazott meg több képviselô és fa-
lubeli is a terv kivitelezhetôségével, az épület elhelyezésé-
vel, egyáltalán szükségességével kapcsolatosan:

– Miért éppen a faluból kifelé és nem a város irányá-
ban való elhelyezést választott az elôzô testület? Jó
kérdés! Ennek esetleges okairól is több variáció is
terjedt a faluban... (Mint ismert a falu észak-nyugati
szélén, a játszótérrel szomszédos önkormányzati tel-
ken állna az épület.) 

– Miért kellett a tervezôtôl ötszörös fûtési megoldás
tervezését kérni. Ki volt az, aki igényelte? Ennek fe-
lelôsét nem kell keresnünk. Saját bevallása szerint a
polgármester úr szerette volna minél nagyobb mér-
tékben a mai, korszerû energetikai megoldásokat
beterveztetni az épületbe. Ezen igyekezet értékelhe-
tô, de ára van. (Ez csak egyike a drágító tartalom-
nak, ez is jó pár millió forint plusz kiadást jelen-
tene....)

– Miért kellett ekkora épületet tervezni tagi óvodá-
nak?

– Miért nem egy, az összes gyermek elhelyezésére al-
kalmas épületet terveztek ennyi pénzért? Ha öt, hat
foglalkoztatóra lenne szükség az összes gyermek el-
helyezéséhez, miért nem annyit terveztek építeni?

– Felvetôdött az a kérdés is, hogy milyen elv alapján
dôl el, ki, melyik óvodába jár majd...

Elôször nézzük, miért is kell új óvoda?

– A mostani óvoda "kinôtte" magát. Sok a gyerek. Je-
lenleg az ideálisnál több gyerek jár a régi oviba, igaz
engedéllyel.

– A jövôben számítani lehet arra, hogy bôvítés, építés
nélkül még szûkösebb lesz a hely a jelenlegi óvodá-
ban, és arra is, hogy az itt lakók más falu, város in-
tézményébe, netán magán óvodába kell, hogy vigyék
gyermekeiket.

– A jelenlegi óvoda is elôbb-utóbb felújításra szorul.
– Volt pályázat, amin indulni lehetett. Ha nem lett vol-

na, a régi óvodát kellene bôvíteni. Ha lenne forrás és
mûszakilag is megoldható lenne egyáltalán...

A projekt hibáit és elônyeit megtárgyalva az akkor ré-
szére juttatott információk birtokában úgy döntött a tes-
tület, hogy megépíti a pályázatban szereplô óvodát.

Milyen és mekkora épület lenne (lett volna) az új óvo-
da?

A végül is valahogy elôkerült kész kiviteli tervek sze-
rint (nem a jelenlegi testület rendelte meg, egészen a köz-
beszerzési eljárás megindításának felvetôdéséig nem volt
tudomása a képviselôknek a terv meglétérôl!) három fog-
lalkoztatós, mint kiderült, elkészülte után bôvíthetetlen,
átalakíthatatlan tömb épületben kialakított, úgynevezett
,,tagi” óvoda épülne 850 négyzetméteren!!! A közelmúlt-
ban lebonyolított közbeszerzésre érkezett árajánlatok
szerint mindezt több, mint 320 millió forintért. Tehát leg-
alább 100 milliós önrész kellene! Plusz a közel 40 milliós
önkormányzati telek feláldozása erre a célra!! (Felvetô-
dött, hogy alakítsunk ki plusz 2–3 foglalkoztatót, de erre
az épület szerkezete, területkiosztása miatt, a majd' ezer
négyzetméter összterület ellenére sincs mód.)

A terv olyan ,,feltupírozott” belsô tartalommal, feles-
leges területekkel bír, hogy sokkal drágábban lehetne
megépíteni, mint a kapott forrás. Ez vállalhatatlan a falu
számára. A lakókat komoly építményadó terheli, egyrészt
pontosan az óvoda építés saját részének elôteremtése
okán, ezért ekkora összeget (<100 millió) lehetetlenség
adó formájában beszedni. Hitelt felvenni olyan beruhá-
zásra, ami elkészülte után csak viszi a pénzt, felelôtlenség
lenne. (A felmerült problémák miatt folytatott egyezteté-
sek során a pályázat kiírója szerint lehetséges kb. 30 mil-
lió forinttal megemelni a pályázati összeget, de ez is kevés
az eredeti terv megvalósítására.)

A képviselôk sokáig olyan információkat kaptak, hogy
így, ahogy van kell végig vinni a beruházást, nem lehet a
beltartalmat csökkenteni, nem tervezhetô át, nem helyez-
hetô át az épület. Aztán egyszer csak kiderült: mégiscsak
lehetséges az épület áttervezése! Ez pár hete történt. Ek-
kor már túl voltunk a jelek szerint felesleges és a bekerü-
lési összeg miatt eredménytelen kivitelezési közbeszerzé-
si eljáráson.

Ebben a helyzetben mit lehet tenni?

Az eredeti tervek megtartása két lehetôséget engedne
meg: hitelt veszünk fel, (utána jártunk, nincs hitelfelvétel-
re lehetôség!) vagy visszaadjuk a megnyert pályázatot. Ha
szerzôdést egyoldalúan bontanánk fel, kizárnák falunkat
öt évre (állítólag...) az EU-s pályázatokon való részvétel-

TTáájjéékkoozzttaattóó  aazz  úújj  óóvvooddaa  ééppííttéésséénneekk  ffeejjlleemméénnyyeeiirrôôll
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bôl. Konklúzió: mindenképpen meg kell építeni egy új óvo-
dát!

Mivel az eredeti terv a beépítendô túlzott költségekkel
járó dolgok, anyagok, felesleges területek okozta magas
költség miatt végül is ténylegesen kivitelezhetetlennek bi-
zonyult, a képviselôk a szorult helyzetben egyedi lépésre
szánták el magukat, úgy döntöttek, hogy a megnyílt lehetô-
séggel élve újraterveztetik az épületet! Mintegy, elölrôl
kezdik a terv megvalósítását.

Mik a fôbb teendôk?
Sok a munka és gyorsan, pontosan kell mindent végre-

hajtani, mert az idô sürget! Az épület kivitelezésének teljes
lezárására 2015 nyaráig sort kell keríteni!

Az új épület tervezésére közbeszerzési eljárást kell kiír-
ni, meg kell tervezni, majd engedélyeztetni kell azt. Ezután
jön az új kivitelezési közbeszerzés, majd az építkezés, és vé-
gül a pénzügyi elszámolás.

Sajnos, a jelenlegi állás szerint az épület áthelyezésére
tényleg nincs lehetôség. Ott kell megépíteni az újabb óvo-
dát, ahová az elôzôt tervezték. A jelenlegi elképzelés sze-
rint az elnyert összegbôl egy kb. 450 négyzetméteres, föld-
szintes, 3 foglalkoztatós, fôzôkonyhás, tornatermes (torna-
szobás?), mellék és kiszolgáló helységeket magába foglaló,
majd a késôbbiek folyamán bôvíthetô, befejezhetô, teljes
óvodai intézménynek alkalmas épület megépítése lehetsé-
ges. Ebben az esetben ugyan rövid ideig, de ugyancsak két
óvoda mûködne a faluban. A régi és a tagi. Az addig is egy
vezetô igazgatása alatt mûködô két óvoda az új épületbe
kerülne összevonásra a teljes új épület elkészülte után,
ugyanis semmiképpen sem engedheti meg a falu azt, hogy
sokáig két külön óvodának megfelelô intézményt mûköd-
tessen. Ekkor a megüresedett régi óvoda más funkciót
kapna.

Még mindig vannak a faluban olyanok, akik a teljes pro-
jekt törlését kívánják elérni. (Aggodalmaik, érveik egy ré-
sze indokolt): 

– Elhibázott az elhelyezés. A városba menet, Üröm és
falunk határában kellene építeni. (Ott jelenleg   nincs
jó helyen erre a célra alkalmas önkormányzati telek!
Nincs idô másikra cserélni.)

– Nincs rá pénz. (Volt, de elköltötték! Most újra elô kel-
lett teremteni valakiknek.)

– A jelenlegi óvodát kellene inkább bôvíteni, felújítani.
(Ha újra nincs, akkor a régire lenne forrás?) Az ön-
rész kevés egy végleges bôvítésre. Ráadásul kicsi a te-
lek jelenleg.)

– Az új óvodaépület teljes elkészülte és az összevo-
nás után mi lesz a régi óvodaépülettel? (Új funkci-
ót kaphat.)

– Nincs idô az új tervek elkészítésére, az új közbe-
szerzési eljárásokra és nem utolsó sorban az építés-
re és elszámolásra!

– Az új épület öt éves mûködtetése (ennyi ideig kell
legalább óvodaként mûködnie) is komoly anyagi
erôfeszítést, évente több tízmilliós forrást igényel!

Könnyû lenne azt mondani a fentiekre: Igaz! Hagy-
juk az egészet! Ebben az esetben azonban minden ma-
radna a régiben. Ha lehetne is valamennyit a régi óvodát
bôvíteni a falu elveszítené a most már több, mint 200
milliós összeget, és várhatóan nem kapnánk öt évig uni-
ós forrást. Ráadásul nem gyarapodna falunk sem.

A Képviselô-testület azon a véleményen van, hogy
minden követ meg kell mozgatni, minden idôt ki kell
használni a probléma pozitív megoldására. A végsôkig el
kell menni. Ez a határ pedig (most úgy néz ki) az új épü-
let megtervezése után kiírt kivitelezési közbeszerzés
eredményének kihirdetése elôtti pillanat. Ekkor már lát-
ható lesz, hogy a kivitelezés és elszámolás végrehajtható-
e a hátralévô idôben és a rendelkezésre álló forrásból. (
A jelenlegi idôbeosztás szerint megvalósítható a pro-
ject!)

Persze könnyebb lenne a helyzetünk, ha a 2010-es vá-
lasztások elôtt komoly munkával elôteremtett 180 millió
forintot, melyet az az év ôszén megalakult új, és 2012
nyár végén lemondott testületre hagyott a Küller János
vezette távozó testület most a kasszában tudhatnánk....

Egy új, a mostani testület által beadott és elnyert, kö-
zel nyolcvan millió forintos energetikai pályázatból a kö-
zeljövôben megkezdhetjük az Óvoda és Iskola ilyen irá-
nyú felújítását. Ezen munkák során megújul az épületek
fûtési rendszere, tetôszerkezete, fedése. Ez utóbbiakra
az energiakímélô kollektorok elhelyezése miatt is szük-
ség lesz várhatóan. Hôszigetelésre is sor kerül.

Ezzel egy idôben kell megoldani az új óvoda építését
is, mivel a Képviselô testület 2013. november 19-i ülésén
megszületett a döntés: a képviselô testület nem folytatja
az elôzô óvodaépítési projectet, új, az elôzôekben ismer-
tetett, a lehetôségeinknek, igényeinknek megfelelô épü-
letet terveztet és épít meg.

A tanulságokat mindenképpen le kell vonni és az
eredeti terv elbukásának felelôseit meg kell büntetni!

Windisch László
képviselô

Változás a hulladékbegyûjtésnél
Tisztelt Pilisborosjenôi Lakosok, tájékoztatom Önöket, hogy településünkön 2013.12.01.

napjától az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelôsségû Társaság fogja el-
látni a települési kommunális hulladék begyûjtését, elszállítását és ártalmatlanítását a kormány-
rendeletben rögzített mértékû áron, a jelenlegi szolgáltatási árak mellett.

A havi szelektív hulladék begyûjtés rendszere változatlan marad, a csütörtöki kommunális
hulladék gyûjtési nap sem változik, a negyedéves számlázás változatlan marad.

A többlet kommunális hulladék számára 120 literes zsák 490 Ft-os, a szelektív hulladék gyûj-
tésére alkalmas zsák 40 Ft-os áron szerezhetô be a Polgármesteri Hivatalban.

Az elsô gyûjtési nap: 2013.12.05. csütörtök.
Pilisborosjenô, 2013. november 29. Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea 

jegyzô
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EGY FELMÉRÉS KIÉRTÉKELÉSE
Elôször is szeretném megköszönni

mindazok szíves közremûködését, akik
kitöltötték az Önkormányzat ,,Telepü-
lésközpont-fejlesztés Pilisborosjenôn”
c. projekt kapcsán kiküldött elégedett-
ségi felmérését. A felmérés eredmé-
nyérôl az alábbiakban tájékoztatom
Önöket (minden kérdés a válaszolók
közötti arányban lett értékelve, mivel
nem minden kérdôívet kitöltô személy
adott választ minden kérdésre).

Arról a tényrôl, hogy községünkben
Mûvelôdési Ház üzemel, minden vá-
laszt adó személy tud. Arról azonban,
hogy a projekt megvalósult a válasz-
adók 60%-a, a Reitter pince létezésérôl
65%-a értesült korábban.

Ennek kapcsán engedjenek meg egy
kis visszatekintést.

A projekt megvalósulását "több
éves" elôkészítô munka elôzte meg: ter-
vezés és egy sikeres pályázat, mely so-
rán pályázatunkat befogadta a kiíró
szervezet, de sajnálatos módon forrás-
hiányra hivatkozva – többen pályáztak,
mint amekkora összeg a kiíró rendelke-
zésére állt – a megvalósulást nem tudta
támogatni (teljes pályázati érték 99
MFt volt). A 2010. év második felében
megvalósult projekt csökkentett igény-
nyel és csökkentett költségvetéssel ke-
rült újból benyújtásra, mely pályázatot
már nemcsak befogadták, de anyagi tá-
mogatást is nyert (teljes pályázati érték
45 MFt).

A beruházás a következôket foglalta
magában: Mûvelôdési Ház külsô felújí-
tása (külsô hôszigetelés és nyílászáróc-
sere), új parkolóhelyek kialakítása és a
kapcsolódó útszakaszok megépítése,
valamint a Mûvelôdési Házzal azonos
helyrajzi számon lévô kôboltozatos pin-
ce (Reitter pince) felújítása.

A válaszadók 91% tud róla, hogy a
Mûvelôdési Ház kis- és nagyterem bé-
relhetô, és a kapcsolódó parkoló ingye-
nesen használható.

A pincében a válaszadók 24%-a járt
már különféle rendezvények alkalmá-
ból, 76%-a nem veszi igénybe azt. A
Reitter pince szintén bérelhetô, mely-
rôl azonban a válaszadók csupán 35%-
ának van tudomása.

A bérleti díjakat és egyéb feltétele-
ket Pilisborosjenô Község Önkormány-
zat Képviselô-testületének 71/2011.
(III. 31.) és 188/2011. (X. 5.) KT hatá-
rozatai szabályozzák. A bérleti díjakból
kedvezményben részesül az esküvô és
ahhoz kapcsolódó elô- és utómunkála-
tok, mentesülnek a bérleti díj megfize-
tése alól az Önkormányzat által támo-
gatott civil szervezetek, az Önkormány-

zat intézményei, és a nonprofit jóté-
konysági rendezvények szervezôi.

A Mûvelôdési Ház épületét 37%-
ban a Mûvelôdési Ház és Könyvtár
rendezvényei, valamint a Polgármes-
teri Hivatal és Önkormányzatot ügyin-
tézés céljából látogatják. Az Önkor-
mányzat egyéb intézményei (általános
iskola, óvoda, Német Nemzetiségi
Önkormányzat) által tartott rendezvé-
nyekre a válaszadók 33%-a látogat el.
29% egyéb szervezetek rendezvényein
(Dalkör, Nyugdíjas klub, esküvô, stb.)
jelenik meg.

A kapcsolódó parkolót 36%-ban a
Mûvelôdési Ház és Könyvtár rendez-
vényei, valamint a Polgármesteri Hi-
vatal és Önkormányzatot ügyintézés
céljából használják. 21%-ban az
Egészségház szolgáltatásainak igény-
bevételéhez, 15% az Önkormányzat
egyéb intézményei (általános iskola,
óvoda, egyéb szervek), 10%-ban helyi
vásárlás lebonyolításakor.

A beruházás célja volt többek kö-
zött községünk központjának kialakí-
tása; a meglévô Mûvelôdési Ház épü-
let-energetikai fejlesztése; a kapcsoló-
dó parkoló mind minôségi, mind
mennyiségi kialakítása az Európai
Uniós elvárásokhoz és helyi igények-
hez igazodva; valamint új kulturális
helyszín létrehozása a meglévô pince-
helyiség (Reitter pince) felújítása kap-
csán, mely ezáltal alkalmas lett példá-
ul helyi civil szervezôdések, családi
rendezvények lebonyolítására. Az elô-
írások szerint a pályázó Önkormány-
zat 5 évig köteles az eredeti cél szerint
hasznosítani a beruházást, annak
fenntartását évenként ellenôrzik.

(Projekt azonosítószám: KMOP-
5.2.1/A-09-2009-0024, fenntartási idô-
szak: 2011. 09. 22–2016. 09. 21.)

A további pályázatainkról is ideje
lenne részletesebb tájékoztatást adni.
Egyelôre csak összefoglalva a jelenlegi
helyzetrôl álljon itt néhány mondat:

A megnyert KMOP-4.6.1-11-2012-
003 ,,Mesevölgy Óvoda építés zöldme-
zôs beruházás Pilisborosje-nôn” c. pá-
lyázat elszámolható összköltsége (brut-
to) 210 526 315 Ft. Ebbôl a kivitelezés-
re fordítható elôirányzat nettó összege
150 090 611 Ft, mely a közbeszerzési ki-
írásban szerepelt. A kiírt pályázatra be-
nyújtott 7 ajánlat közül a döntôbizott-
ság 3-at értékelt érvényesnek, köztük a
Polip 2001 Kft. 228 272 234 Ft, és a
PROG-RESS-B' 90 Zrt 218 651 090 Ft
nettó ajánlati árral. Azonban a közbe-
szerzési eljárást eredménytelennek kel-
lett nyilvánítanunk az elôirányzotthoz
képest jelentôs árkülönbözet miatt. A
hiányzó kereken 80 millió Ft forráshi-
ány pótlására jelenleg folyik a lehetôsé-
geink felmérése, ezügyben döntés még
nem született.

Legújabb fejlemény, hogy a KEOP-
5.5.0/B/12-2013-0027  ,,Zöldben a Pi-
lisben – avagy megújuló energiával
kombinált energiahatékonysági beru-
házás Pilisborosjenôn” c. pályázatun-
kon  75 613 792 Ft összegû támogatást
nyertünk. A projekt elôkészítése a na-
pokban esedékes, az igazi munka a Tá-
mogatási Szerzôdés megkötésével kez-
dôdik.

Pilisborosjenô, 2013. november 12.

Paksi Imre
polgármester

ÖÖ RR ÖÖ MM HH ÍÍ RR
Bécsi úti zebrák.
A 2009-ben az akkori testület minden tagja felajánlotta egész éves tiszteletdí-

ját a 10-es (Bécsi) út pilisborosjenôi részén létesítendô gyalogosátkelô-helyek
megépítésére. Köztudott, hogy zebrák hiányában nagyon veszélyes az ott lakók
számára az átkelés. Sok gázolásos baleset, haláleset történt már. Eredetileg három
mûtárgy épült volna. A 2012-es képviselôtestületi lemondások után megalakult
testület, melybôl négy fô a felajánló testület tagja volt, nyomást gyakorolt az ille-
tékes közúti és egyéb szervekre a zebrák megépítése érdekében, mivel hosszú
évek óta állt a project.

Valószínûleg ennek is köszönhetôen végre pozitív fejleményrôl számolhatunk be:
Az önkormányzat honlapján megtalálható hivatalos értesítések szerint két zeb-

ra építésére megkapta az engedélyt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Állítólag ezek-
re az átkelôhelyekre a többi, a felajánlott összegen felüli forrás is meg van. Állító-
lag a zebrák építésével egyidejûleg vízelvezetési és járdaépítési munkák is lesznek.

Fenti hírnek szívbôl örülünk. Reméljük, hogy végre elhárult minden akadály a
kivitelezés elöl. Jelenleg úgy néz ki, hogy egy következô, magasabb fázisba lépett
a zebrák története.

Windisch László
képviselô
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A négy csoport, viszonylag magas csoportlétszám-
mal kezdte el a kifestett, megszépült óvodában az idei
nevelési évet. Túl, a tevékeny nyári munkálatokon, a
kerítésfestésen, most is akadt élmény bôven az új óvo-
dások befogadásának nyüzsgô, sokszor fárasztó percei
mellett.

Az Autómentes Napon birtokba vehettük az önkor-
mányzat parkolóját ,,autómentesen”. Az óvodások
együtt rajzolhattak, motorozhattak a két elsô osztállyal.
Ennek kicsik és nagyok egyaránt örülhettek, hiszen a
"nagy iskolások,, két hete, még az ovisokkal egy cso-
portba jártak. Jó volt ôket újra látni… Elôtte a gyerme-
kekkel megbeszéltük, hogy hogyan vigyázhatunk kör-
nyezetünkre, a levegô tisztaságára, majd gyönyörû raj-
zok születtek a parkoló területén. Vittünk magunkkal
néhány játékmotort, és autót, amivel vígan közleked-
hettek a gyerekek.

Az Állatok Világnapján, minden ovis kisétált a ját-
szótér melletti kis rétre, ahol Varasdi Viktor felajánlá-
saként mindenféle háziállattal ismerkedhettek meg a
gyerekek testközelbôl. Etethették, simogathatták is
ôket, majd közös játék következett a játszótéren.

A Terményünnep (Erntedankfest) idén már másod-
szor került megrendezésre, mely ismét nagy sikert ara-
tott a gyermekek körében. Köszönet a szülôknek a be-
küldött terményekért, melyekkel az elôteret is kidíszít-
hettük a gyerekek nagy örömére. Sárgarépából és
kekszbôl golyót készítettek a gyermekek, melyet jóízû-
en el is fogyasztottak az ünnep keretében. Különféle
magokat kóstoltattunk velük: dió, mogyoró, mandula…
Mécses tartót, különleges szalvétát és almabábot vihet-
tek haza az ovisok, melynek alkotásában ôk is részt vet-
tek. A karbantartó bácsink által készített kukoricaszár
kunyhót körbe táncolva elénekeltük az ünneppel kap-
csolatos, német és magyar dalainkat, elmondtuk a ver-
seinket.

Október 8-án, szombaton a kerí-
tés festési pályázat kiegészítô díja-
ként kapott tulipánhagymákat (ezt
a Holland-Magyar Iparkamara adta
át) ültettük el az óvoda udvarán.
Ide közel 500 db-ot helyeztünk el.
Köszönet az óvoda minden dolgo-
zójának és a jelenlévô szülôknek
(Vit-rainé Kéry Zsuzsa, Buzás Ildi-
kó, Demény Rózsa, Markovits Ka-
talin) a segítségért. A többi tulipán-
hagymát felajánlottuk a falu további
szépítésére, és átadtuk Révész Ma-
rikának. Minden gyermek hazavitt
egy virághagymát, amit elültethetett
a saját kertjükben.

Reméljük, tavasszal a falu lakói-
nak is sok örömöt fog okozni a nyí-
ló tulipánok látványa.

Rozs Veronika, 
M. Kutvölgyi Eszter

SSzzíínneess  ffaalleevvééll  kköözztt  jjááttsszzóó  kkiissggyyeerrmmeekkeekk  aazz  oovvii  uuddvvaarroonn......
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Hogy mit jelent az Ökoiskola kifejezés?
Egy iskola akkor kaphatja meg ezt a címet,
ha a szigorú környezettudatos feltételeknek
megfelel és pályázatát benyújtja. Mi megtet-
tük!

Mit teszünk mi az iskolában a környeze-
tért? Például válogatva gyûjtjük a papírt, a
mûanyagot, az elemeket! Minden évben
kétszer papírgyûjtést szervezünk! Ápoljuk
az iskola udvarán lévô növényzetet, sôt úja-
kat telepítünk! Energiatakarékos izzókat és
fénycsöveket használunk, és az ablakaink
hôszigeteltek! A gyerekeket az egészséges
táplálkozásra biztatjuk olyan rendezvények-
kel, mint a ,,Terülj, terülj, asztalkám!,, és a
,,Népek konyhája,,! Gyakran szervezünk
sporteseményeket, amin az egészséges élet-
módra buzdítjuk a diákokat!

Megemlékezünk a nagy környezetvédel-
mi világnapokról, mint a Madarak és fák
napja, a Föld napja, A víz világnapja, Az ál-
latok világnapja… A nagy iskolai rendezvé-
nyeken igyekszünk csökkenteni a hulladék
mennyiségét, például úgy, hogy mindenki
hoz magával saját poharat és tányért! A le-
velezéseket már nem papíron, hanem elekt-
ronikusan bonyolítjuk!

Csak akkor nyomtatunk és fénymáso-
lunk, ha muszáj! Rajzolásra egyik oldalán
használt, vagy leselejtezett papírt haszná-
lunk! Készítettünk egy szép faliújságot
,,Öko okosságok,, címmel, ahol sok egyéb
ötletet megosztunk az iskolába látogatók-
kal! És mindezeket mostantól tudatosan és
nem ötletszerûen, hivatalosan és nem csak
magánszorgalomból tesszük!

Miért? Mert ,, a Földet nem apinktól
örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölc-
sön…,,

És Ön, kedves Olvasó? Ön mit tesz a köl-
csönkapott Földért?

Papírgyûjtés az iskolában

Hideg, szeles októberi napokon zajlott
az idei ôszi papírgyûjtés, de a konténerben,
mint mindig, most is nagyon jó volt a hangu-
lat. Nem is csoda, hiszen hamar otthonossá
varázsoltuk, oldalait kívülrôl a napközisek
rajzolták körbe színes krétával, belül a fel-
sôs segítôk ragasztgatták tele a papírgyûjtés-
bôl zsákmányolt képekkel, plakátokkal. A
sok szorgos diák derûsen, lelkesen dolgozta
végig a két délutánt.

Nagyon köszönjük a segítségüket!
Köszönjük a szülôknek, falubelieknek,

hogy évrôl évre vállalják a papír gyûjtésével,
odaszállításával járó terhet, ezzel is megerô-
sítve a talicskázó, cipekedô gyerekeket ab-
ban, hogy amit csinálnak, az hasznos és jó,
és hogy van értelme összefogva, közösen
munkálkodnunk a természet védelmében!

Tavasszal ismét papírgyûjtés lesz! Talál-
kozzunk az iskola udvarán, számítunk
Önökre!

Jenô napi koncert

Jenô. Hagyományosan november 18-án
ünnepeljük. Egyértelmûen férfi név -  tehát
senkit ne tévesszen meg a bennfoglaltatott
,,nô,, szótag. Bennfoglalás-kori (a köz-
nyelvben inkább a ,,honfoglalás,, kifejezés
ismeretes), török eredetû név. Jelentése:
tanácsadó, bizalmas, miniszter.

Beköszöntött a hideg,
újra itt a csípôs,

a csípôs november.

Vannak, akik a hideget nem kedvelik,
mások a csípôset mellôzik

étrendjük palettájáról.

Sokan sokfélék vagyunk:
adunk és kapunk,

csípünk és marunk.

Csípnék most én is egy keveset,
de csak amolyan picit

és igazán szelídet.

Pont olyat,
hogy mindenkinek tessen:

mélabú, rosszkedv ettôl retten!

Hallották már,
ami ,,mindenkinek jó,,,

Jenô-napi hangversenyen ingyen kapható!

Mostantól tehát bizalmasan kell beszéljek,
most és itt, csak Önöknek.

Miniszterek nem vagyunk,
tanácsot sem adhatunk,

de van fülünk és hallunk -
hiszen mindnyájan profi zenészek va-

gyunk.

Jenô-nap hangversenye,
élettel színültig megtelve,

igazán színes mûsort mutatott,
a közönség jól lakhatott.

Tanulóink most is lelkesen szerepeltek,
gondolom elvárnák,

szüleik, barátaik ott csücsüljenek.

Nekünk is jól esik a telt ház,
de higgyék el, a gyermekeknek fontosabb

a rend, a csend,
a megkülönböztetô lámpaláz.

Rövid ez az egy órás mûsor-keret,
nagyon nem egyszerû meghúzni

,,most ki-,
és miért mehet,,.

Innen fú a csípôs szél,
nehezen olvad a jég,

és elôttünk még a hosszú,
borongós, hideg tél.

De olvasszuk a jeget közösen,
jöjjenek, beszéljünk nyíltan-bátran,

nem magunkért tanítunk,
Önökért, de tanítványainknak!

(Kiss Dávid)

Márton-nap az iskolában

A november 11-i, esti lámpás felvonulást
lázas készülôdés elôzte meg. Az alsósok min-
den osztályban szorgalmasan készítették, dí-
szítették a lámpásokat. Szebbnél szebb alko-
tások születtek. Hálás köszönet Sági Kati né-
ninek, akitôl a drótot kaptuk!

Egész nap izgultunk, hiszen egész nap esett
az esô, ám Szent Márton- látva lelkesedésünket
- elûzte a fellegeket. Énekszóval, harmonika kí-
sérettel, a polgárôrök lovas felvezetésével in-
dultunk útnak a lámpásokkal. Az iskola udvará-
ra visszatérve megmelegedhettünk a tûznél. A
negyedikesek finom mézeskalács-libáit lehetett
megosztani másokkal, az ötödikesek finom zsí-
ros kenyérrel és forró teával kínáltak bennün-
ket. Sokan eljöttek, az este jó hangulatban telt.

Csikós Péterné
német munkaközösség

András-napi bál

2013. november 29-én (pénteken) 17h-kor
kezdôdött az András-napi bál. 

Csaba bácsi beszámolót tartott nekünk, és
közben megkérdezte, hogy mitôl különleges
az András nap. Olyan válaszokat kapott, hogy:
,, Akkor vágják le a disznót. Akkor hajtják be
a juhokat. Akkor kezdôdik a lányoknak a fo-
nó. Akkor kapták meg a pásztorok a fizetsé-
güket, s tartották a pásztor-bált.,,

Ezután Dóra néni elmondta az elkövetke-
zendô programokat, s megmutatta az iskola
naptárát, amit december elsô hetétôl lehet
kapni. Kihirdette, hogy az iskola pólója rajz-
pályázatot Csiszár Hanna nyerte meg. 

A mûsor a zeneiskolások és Balina Gyula
bácsi elôadásával kezdôdött, akik népdalokat
játszottak hangszeren. Ezt követték a székely
táncok: Az elsôsök kezdték a népi játékokkal.
Olyan sokan voltak, teljesen ellepték a színpa-
dot. Nagyon aranyosan énekeltek, ,,vonatoz-
tak,,.  Folytatták a 3- 4. osztályos fiúk a ver-
bunkkal, a lányok kísérték ôket csujjogatással.
A harmadik osztályosok jártatós táncot tán-
coltak. ôket és a többieket már zenekar is kí-
sérte. A negyedik osztályosok forgatóst tán-
coltak, a másodikosok pedig szöktetôst. Utá-
na jött a tanári tánckar. Polgári táncokat ad-
tak elô (a székelyeknél ,,zsebkendôs táncok,,-
nak hívják). Berci bácsi is részt vett benne.
Amíg a zenekar a színpadra felköltözött, mi a
büfébe mentünk. Idén mindenki hozta a saját
poharát, (néhányan tányérjukat is). A szoká-
sos italokon és sütiken, szendvicseken kívül
kalácsot, tejszínhabos kakaót és teát is lehe-
tett kapni. Kezdôdhetett végre a táncház! Aki
nem akart táncolni, az mehetett barkácsolni,
vagy népi játékokkal játszani. 19 órakor sajnos
vége lett a bálnak. Csaba bácsi a kis adventi
koszorún meggyújtotta az elsô gyertyát, s esti
mesét mondott a saját gyerekkori életérôl (de
ez persze nem volt igaz, mert hihetetlen dol-
gok voltak benne).  Utána a kis gyertyáról a
Mûvelôdési Ház elôtti nagy adventi koszorún
lévô elsô gyertyát meggyújtottuk, és énekel-
tünk. Így ért véget az András-napi bál. 
Vad Réka, Papp Viktória, Döbrentey Emese 4.a

BOROSJENÔI ISKOLA = ÖKOISKOLA
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Landesselbstverwaltung der
Ungarndeutschen

Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata 

Tisztelt Magyarországi Német 
Honfitársunk!

A 2014. évi országgyûlési választások során a nemzeti-
ségeknek - így a magyarországi német közösségnek is - el-
sô alkalommal lesz lehetôségük saját jogon országgyûlési
képviselôt juttatni a Parlamentbe! 

A választási törvény a Magyarországi Németek Orszá-
gos Önkormányzata számára teszi lehetôvé a német nem-
zetiségi lista állítását, képviselônket pedig mi, a magyar-
országi német közösség választópolgárai választhatjuk
meg. Ehhez – a választást megelôzô 15. napig – kérnünk
kell a német nemzetiségi névjegyzékbe való felvételünket
az országgyûlési képviselôk választására is kiterjedôen. A
nemzetiségi névjegyzék folyamatosan vezetett, ezért nem
egyetlen választásra szól. Aki tehát már most nyilvántar-
tásba veteti magát német nemzetiségi választópolgárként,
annak a 2014. ôszi nemzetiségi önkormányzati választá-
sokra már nem kell külön kérnie a felvételét a névjegyzék-
be. A feliratkozó mindaddig a névjegyzékben marad,
amíg törlését nem kéri abból. A kérelem nyomtatványt,
amely szabadon másolható, illetve az internetrôl is letölt-
hetô, a választási szervek 2014. január 1-jétôl minden ház-
tartásba eljuttatják egy példányban. 

A névjegyzékbe vételi kérelmet 2014. január 1-jétôl a
helyi választási irodában (a helyi polgármesteri hivatalban
a jegyzô, vagy helyettese vezeti) személyesen vagy postai
úton, illetve a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu
honlapján, vagy az ügyfélkapun – www.magyarorszag.hu –
keresztül lehet benyújtani. A nemzetiségi választói név-
jegyzékbe történô felvételrôl a választópolgár értesítést
kap.

Amennyiben Ön az országgyûlési képviselôk választá-
sára is kiterjedôen kérte a német névjegyzékbe való felvé-
telét, listás szavazatát a német nemzetiségi listára adhatja
le és természetesen szavazhat valamely párt egyéni válasz-
tókerületi jelöltjére is. 

Ha a német nemzetiségi lista eléri vagy meghaladja a
választási eredmények alapján megállapított kedvezmé-
nyes kvótát, egy képviselôi mandátumot szerez. Ez – le-
egyszerûsítve – azt jelenti, hogy a magyarországi néme-
teknek akkor lesz parlamenti képviselôjük 2014-tôl, ha a
német lista megkapja az országos pártlistákra leadott sza-
vazatok egy képviselôre esô szavazatszámának legalább
egy negyedét.

Kérjük, iratkozzon fel Ön is a német nemzetiségi vá-
lasztói névjegyzékre és 2014 tavaszán szavazatával járul-
jon hozzá, hogy a magyarországi németeknek végre kép-
viselôjük legyen a Parlamentben!

Budapest, 2013. november 19.

Heinek Ottó
Elnök

Pilisborosjenô Község Önkormányzata,
a Pilisborosjenôi Szent Vid a 14 Segítôszent Plébánia,
a Pilisborosjenôi Nagycsaládosok Egyesülete,
a Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat
valamint a Jövô Jenô Pilisborosjenô Ifjúságáért Alapítvány

szervezésében

,,Segíts velünk”
akciónkat továbbra is folytatjuk.

Az immár negyedik éve mûködô akciónk nagyon sok
falubeli család életében jelentett már mentôövet. Az ado-
mányokat olyan alacsony jövedelemmel rendelkezô, több-
gyermekes szülôknek, illetve egyedül élô, munkanélküli-
séggel küzdô személyeknek juttatjuk el, akik a sanyarú
ôszi/téli idôszakot csak így tudják átvészelni. 2009. febru-
ári indulásunk óta több száz alkalommal történt élelmi-
szerkiadás rászorulóknak; némely súlyosabb körülmények
között élô családnál többszöri segélynyújtásra is volt szük-
ség. Az említett idôszakban több száz  alkalommal érke-
zett magánszemélytôl vagy szervezettôl élelmiszerado-
mány. Itt is elmondható, hogy egy-egy személy/szervezet
többször is biztosított élelmiszert. Az akciónk azonban
tartalékainak végéhez ért.

Ahhoz, hogy folytatni tudjuk tevékenységünket, ismét
az Önök segítségére van szükség, hiszen továbbra sem lát-
szik esély a rászorulók munkaerô-piaci elhelyezkedésére
és ezáltal a megélhetésük javulására. Ezen családok – akik
között kisgyermekeket nevelôk is vannak – napi élelmi-
szerellátása továbbra is bizonytalan, lakásaik befûtése
ugyanúgy megoldatlan.

Az elhúzódó krízishelyzet együttes összefogást igé-
nyel.

Segítsünk közösen a leginkább rászorulókon! Kétféle
módon segíthetünk:

1. A Családsegítô Szolgálat raktárhelyiségében tartós
élelmiszerek (alapvetôen száraz-, konzerves ételek,
liszt, tésztafélék) gyûjtését szervezzük, amit a rászo-
rulóknak eljuttatunk. Adományaikat a Családsegítô
Szolgálatnál, a templomnál és a Pöttöm ABC-ben
adhatják át. Minden bejövô és kimenô tételrôl napi
könyvelést vezetünk.

2. A Jövô Jenô Alapítvány számlaszámára /65700093-
10135804/ ,,Segíts velünk,, megjelöléssel (ezt a köz-
lemény rovatba kell beírni) pénzbeli támogatást le-
het nyújtani, amibôl szintén élelmiszert, tüzelôt, és
egyéb sürgôsen szükséges javakat vásárolunk a rá-
szorulóknak. Ebben az esetben is minden tételrôl el-
számolást készítünk, és az átvételt igazoljuk.

Címünk: Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat
2097 Pilisborosjenô, Iskola u. 2.

Nyitva tartás: Hétfô: 9. 00 - 15. 00 Szerda: 9.00 - 17.00
Csütörtök: 9.00 -15.00

Telefonszámunk: (hét közben egész nap hívható)
Szabóné Ludasi Éva: 06-70-947-98-84
Vitrainé Kéry Zsuzsanna : 06-70-670-8973

Adományaikat elôre is hálásan köszönjük

Szabóné Ludasi Éva, szolgálatvezetô és
Vitrainé Kéry Zsuzsanna, családgondozó
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Ez év nyarán került szóba, hogy a családsegítôben folyó
munkát nagymértékben segítené, ha nekünk is lenne egy
ú.n:  VILÁGJÁTÉK® Tesztünk, hiszen a gyermek sajátos
nyelve a játék. A környezet a kicsi gyermekhez viszonyítva
aránytalanul, birtokba vehetetlenül, megismerhetetlenül
bonyolult és nagy, de a kis, élettelen tárgyak segítségével úr-
rá lehet a fölébe növô dolgokon. De nemcsak a tárgyak nô-
nek a gyermek fölé, hanem a történések és érzelmek, a sa-
ját impulzusai kiélésének akadályai, a kötôdések és a kör-
nyezet tagjainak magatartása is. A nehezen feldolgozható
élménytôl, az erôsebb izgalomtól úgy igyekszik szabadulni,
hogy az adott helyzetet cselekvôen megismétli, azaz eljátsz-
sza.  A játékterápiában a gyermek nemcsak a történéseket
ismétli meg cselekvôen, hogy a feszültségektôl szabaduljon,
hanem impulzusait, félelmeit, tudatos és nem tudatos vá-
gyait is ezen az úton vetíti a külvilágba. Ezért tudjuk a gyer-
meket spontán játékos cselekvésén keresztül megismerni,
és ezért tudjuk ôt a motivációjában módosítani.

Ebben a folyamatban lesz segítségünkre a teszt, melyet
a Polcz Alaine Alapítvánnyal ez idáig példátlan együttmû-
ködés eredményeképpen kerül az önkormányzat tulajdoná-
ba. Az Alapítvány vezetôje, Träger Gábor, részt vett a jelzô-
rendszeri megbeszélésünkön, megismerte nehézségeinket. 

A teszt forgalmazása korlátozott, a szellemi hagyaték-
hoz kötôdik, de Gábor látva a szükséget és az elkötelezett-
ségünket, kidolgozott egy bérleti konstrukciót, melynek két
havi kaucióját és elsô havi törlesztô részletét az Önkor-
mányzat fedezte. A bérleti konstrukció végével a
Világjáték®Teszt az Önkormányzat tulajdonába kerül. A
bérlet kezdetekor 50.000 Ft kauciót kell letétbe helyezni, il-
letve a bérleti szerzôdés futamideje alatt havi 24.890,- Ft a
bérleti díj. 

A Humán Bizottság Elnökeként havonta felajánlottam a
bérleti díj 10%-át, mely felajánlásomhoz csatlakozott Rafai
József Tiborné képviselôasszony és Metz-lerné Kutvölgyi
Eszter, az Óvoda vezetôje, aki szintén felajánlott az elkövet-
kezô 12 hónapra saját jövedelmébôl havi 2500 Ft-ot a bérleti
díj kiegyenlítésére. Januártól gyûjtést rendezünk a további
bérleti díj hányad (11 havi) megfizetésének biztosítására.

Ha valaki támogatni kívánja a kezdeményezésünket az
erre a célra felajánlott összeget a Polgármesteri Hivatal
pénztárában fizetheti be, a cél megjelölésével, illetve átutal-
hatja az Óvoda Alapítványának számlája is. (Pilisborosjenôi
Óvodáért Alapítvány; számlaszám: 65700093-10133390)

Szépkorúak köszöntése
Immár hagyományosan november végén tartottuk az

szépkorúak köszöntését, mely már az advent jegyében is telt.
A Képviselô-testület határozatában különített el az ün-

nepségre egy összeget, (melynek a felét sem használtuk fel)
és a Humán Bizottságot bízta meg a szervezéssel.

Az ünnepi mûsorban Ilyés Szabó Anna: Teremtett érté-
keink címû mûsorát hallgatták meg az érdeklôdôk, melyet
uzsonna és kötetlen beszélgetés követett.

A Mesevölgy óvoda munkatársai és a gyerekek saját sü-
tésû mézeskalács csomaggal és verssel, az önkormányzat
szaloncukorral kedveskedett a résztvevôknek.

Azok számára, akik betegség vagy más korlátozottság
miatt nem tudtak részt venni az ünnepségen, a Humán Bi-
zottság tagjai juttatják el az ajándékcsomagot.

Köszönjük az elôkészítésben részt vevô óvodai kollektívá-
nak, a Hivatal és a Mûvelôdési Ház munkatársainak a megva-
lósításban nyújtott segítséget, valamint az Önkormányzat anya-
gi hozzájárulását!

Áldott Karácsonyt, békességben, egészségben gazdag új
évet kívánunk mindenkinek a Humán Bizottság nevében!  

Bódy Gézáné, Hunya Éva, Majerné Horváth Anita,  Rafai
József Tiborné és Windisch László

Száz Szamos Marcipán a Mikulás puttonyában
A Humán Bizottság nevében ezúton köszönjük a nagylelkû

támogatást, melyet a Szamos Marcipán Kft. nyújtott az óvodai
ünnepség megrendezéséhez.

JANUÁRI PROGRAMOK
10. péntek, 18 óra: 

KEREKES TÁNCHÁZ

14. hétfô, 14 óra: 
,,Hétmérföldes Csizmában,,

Országos Mesevetélkedô I. Fordulója

22. szerda, 18 óra: 
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL

CSEH TAMÁS EMLÉKEST

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

FEBRUÁRI ELÔZETES:
7. péntek, 18 óra: 

FARSANGI TÁNCHÁZ A KEREKES EGYÜTTES-
SEL

8. szombat, 20 óra: 
SVÁB FARSANGI BATYUS-BÁL

Tel.: 06-26-336-028/130     Mobil: 06-30-596-7573
Honlap: muvhaz.pilisborosjeno.hu        e-mail: pbjmuvhaz@gmail.com

HUMÁN HÍREK

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT
ÉS ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁNNAK:

a Mûvelôdési Ház munkatársai
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Tisztelt Pilisborosjenôi Lakosok!

A településünk csatornarendszerét üze-
meltetô Duna Menti Regionális Vízmû Zrt.
több ízben jelezte, hogy a szennyvízcsator-
na rendszerbe jelentôs arányban történik
jogellenes csapadékvíz bevezetés. A
szennyvíztisztító rendszer kapacitását a be-
vezetett csapadékvíz jelentôsen leterheli,
aminek következtében a szennyvíz tisztítása
kerül veszélybe.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az
illegálisan kialakított csapadékvíz beköté-
seket haladéktalanul szüntessék meg.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Duna Menti Regionális Vízmûnek,
mint üzemeltetônek joga van a lakossági
hálózatot ellenôrizni, és jogszabályi alapon
visszamenôlegesen kiszámlázni a bekötött
csapadékvíz mennyiségét, mint szennyvizet.

Ugyanakkor Önkormányzatunk 2012. és
2013. évben teljes körû hálózatellenôrzést
hajt végre, és a fellelt illegális bekötésekhez
tartozó ingatlanok tulajdonosait kötelezi –
bírság kiszabásának terhe mellett – a bekö-
tés azonnali megszüntetésére. A jogsza-
bályellenes magatartás a Pilisborosjenôi
Önkormányzat Képviselô-testülete
14/2013. (VII. 30.) (hatályos 2013. VIII. 21.
napjától) Kt. rendelet 31. § d), továbbá

31/D. § (1), (2), (3) bekezdései alapján
ötvenezer forintig terjedô helyszíni bír-
sággal, illetve százötvenezer forintig ter-
jedô közigazgatási bírsággal sújtható. 

Ismételten tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy közterületi csatorna rákö-
tés hiányában az ingatlanon keletkezô
kommunális szennyvíz elhelyezése kizá-
rólag vízzáróan kialakított szennyvíztáro-
ló medencében történhet, amelynek
szükség szerinti szakszerû ürítését és ár-
talmatlanítását az ingatlan használójának
hitelt érdemlôen (például számlával,
szállítólevéllel) igazolnia kell. Ennek el-
mulasztása a Pilisborosjenôi Önkor-
mányzat Képviselô-testülete 14/2013.
(VII. 30.) (hatályos 2013. VIII. 21. napjá-
tól) Kt. rendelet 31. § e), továbbá 31/D. §
(1), (2), (3) bekezdései alapján ötvenezer
forintig terjedô helyszíni bírsággal, illetve
százötvenezer forintig terjedô közigazga-
tási bírsággal sújtható. 

A hulladékokkal és ezen belül a
szennyvízzel való jogszabályellenes ma-
gatartást a szabálysértésekrôl, a szabály-
sértési eljárásról és a szabálysértési nyil-
vántartási rendszerrôl szóló 2012. évi II.
törvény 245. § (1) is szabályozza, amely
szerint, aki

a) vízilétesítménybe, illetve felszíni
vagy felszín alatti vízbe közvetle-
nül vagy közvetve szennyezô anya-
got juttat és ezáltal a vízkészletet
felhasználásra alkalmatlanná te-
szi, vagy a felhasználást veszélyez-
teti, ha környezetkárosítás egyéb-
ként nem állapítható meg,

b) a szennyvíz vagy a szennyezôanyag
ártalommentes elhelyezését, illet-
ve a felszíni vagy felszín alatti víz-
be történô bevezetését nem a jog-
szabályban, a jogszabály alapján
kiadott hatósági elôírásban meg-
határozott módon valósítja meg,
vagy olyan létesítményt üzemeltet,
amely a vizek fertôzését vagy
szennyezését okozhatja, szabály-
sértést követ el. 

Településünk tisztasága, a szennyvíz-
tisztító hatékony üzemeltetése és a fej-
lesztési területek kapacitásigényének
teljesítése érdekében tisztelettel kérem
a szabályok betartását a csapadékvíz és
szennyvíz elvezetés tekintetében is.

Pilisborosjenô, 2013. október 25.

Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea
jegyzô

Felnôtt háziorvosi rendelô
Telefon: 06-26/336-308

Hétfô 12-17 Dr. Kovács Levente (2011. nov. 1-
tôl megváltozik: hétfô 13–17-ig)

Kedd 8-12 Dr. Kovács Levente
Szerda 16-19 Dr. Kovács Levente
Csütörtök 8-11 Dr. Kovács Levente
Péntek 7-11 Dr. Kovács Levente

Gyermek háziorvosi rendelô
Bejelentkezés rendelési idôben: 06-26/536-033

Betegrendelés:
Kedd 15-18 Dr. Kerekes Ildikó
Csütörtök 15-18 Dr. Kerekes Ildikó
Egészséges rendelés/tanácsadás:
Szerda 14-16 Dr. Kerekes Ildikó

Rendelés Ürömben: Hétfô, Szerda, Péntek: 08.00-11.00

Védônôi szolgálat a gyerekrendelôben
Telefon: 06-26/536-033

Tasi Zsanett védônô 06-30/33-27-615 
Szecsányi Bertalanné védônô 06-30/95-07-657
Egészséges rendelés: Szerda 14-16
Terhes tanácsadás: Szerda 16-18
Szûrôvizsgálat (1–6 éves): Hétfô 14-16

Orvosi ügyelet hívószáma:
+36 30-99-29-257

Az ügyeleti szolgálat hétköznapokon 17.00 órától indul és
másnap 07.00 óráig tart. A hétvégi ügyelet pénteken 17.00
órától hétfô reggel 07.00 óráig, ünnepnapokon értelemszerû-
en a megelôzô utolsó hétköznap 17.00 órájától az ünnepnap
másnapjának  07.00 órájáig tart.

A pomázi orvosi rendelô Pomáz fôútján, a polgármesteri
hivatal mellett található, címe: Kossuth Lajos utca 21. Tele-
fonszáma: 06 26 326-211. Ha ajtaját zárva találják, kérjük
csengessenek.

Dr. Telegdi András elérhetô nappal, rendelési idôben a
06 26 526-228-as telefonszámon. Összefoglalva a szükséges
tudnivalókat:

Ügyeleti szolgálat:
Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt.

Ügyeleti idô: 
hétköznapokon: 17.00 órától másnap 07.00 óráig
munkaszüneti napokon: 07.00 órától másnap 07.00 óráig

Orvosi rendelô:
Pomáz, Kossuth Lajos utca 21. Telefon: 06 26/326-211

Ügyeleti szolgálat:
Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt.

Ügyeleti idô:
hétköznapokon: 17.00 órától másnap 07.00 óráig
munkaszüneti napokon: 07.00 órától másnap 07.00 óráig
Hívószám: +36 30-99-29-257

Orvosi rendelô:
Pomáz, Kossuth Lajos utca 21. Telefon: 06 26/326-211

FELHÍVÁS az illegális csapadékvíz elvezetés és 
szabálytalan szennyvíztárolás megszüntetésére

RENDELÉSI IDÔPONTOK AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN 
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A Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-bizton-
sági és Állategészségügyi Igazgatóság közleménye szerint
ismét egyre több az országban a veszett állat. A veszett-
ség a magyar vörös rókák körében újra sûrûbben fordul
elô, szeptember közepe óta már tizennyolc állatnál iga-
zolták a fertôzést. A vírus fertôzöttség jelenleg Bács-Kis-
kun, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megyét érinti. Egy-
elôre rejtély, hogy a betegség hogyan jutott be észrevétle-
nül az ország közepére. Magyarországon 2010. óta nem
mutattak ki veszettséget vörös rókában, azonban 2013.
november 7-én a Pest megyei Kôröstetétlen közigazgatá-
si területén lévô tanyára merészkedett és ott kutyával
összemarakodó róka tetemébôl is kimutatták a veszettség
vírusát. Az azonnal elrendelt, szükséges helyi járványügyi
intézkedések a következôk voltak: a rókával érintkezô ol-
tatlan eb leölése, a tanyán található másik három oltott
kutya, két macska és egy ló 90 napos megfigyelésének el-
rendelése, a veszettség humán-egészségügyi vonatkozásá-
ról az érintettek értesítése. Kôröstetétlen község közigaz-
gatási területén ebzárlatot rendeltek el. Elrendelésre ke-
rült továbbá a községben az oltatlan kutyák és macskák
veszettség elleni azonnali védôoltása is. A vadállomány
immunizálása érdekében a hatóságok az ôszi kampány
során végrehajtották a határsávi szórást, amely kiegészült
az elsô veszettségi eset körüli 50 km-es körzetben történô
gócvakcinázással. A gócoltás Pest megyében 2480 km2
nagyságú, a Monori, Ceglédi, Dabasi, Ráckevei Járási Ál-
lategészségügyi és Élelmiszer-ellenôrzô Hivatalok terüle-
tét érinti. 

Az alábbiakban szakmai tanácsokkal segítünk tisztelt
Lakosoknak annak érdekében, hogy az emberre is halá-
los kimenetelû kór elkerülhetô, megelôzhetô legyen.

A veszettség vírusos betegség, amely állatról emberre,
emberrôl állatra, sôt emberrôl emberre is terjedhet. Az
élôlény nyálával adja át, általában vadállatok a háziállat-
oknak, így a kutyán vagy cicán keresztül eljuthat bárme-
lyik emberhez a vírusos fertôzés. 

Magyarországon a rókák veszettség elleni immunizálá-
sa rendszeresen megtörténik. A veszettség aktív gócpont-
jai országunkon kívül vannak, leggyakrabban a vándorló
beteg vadállatokkal (pl. rókával, denevérrel) kerülhet be
az országba. Azonban a rókán, denevéren kívül a vadon
élô melegvérû állatok (akár ôz, nyúl, vaddisznó, sün, pat-
kány), illetve urbanizálódó vadak (pl. menyétfélék) is
hordozhatják a vírust.

A fertôzésnek leginkább kitett házi kedvenceinket, a
kutyákat évente veszettség ellen kötelezô oltatni. Gya-
korló állatorvosok szerint azonban sokan az anyagi kiadá-
sok végett megpróbálják elkerülni a szabályokat, és nem
oltatják be háziállataikat. Ez amellett, hogy rendkívül ve-
szélyes mulasztás, jogszabályba is ütközik. A macskák ve-
szettség elleni oltása egyelôre nem kötelezô, de egy ter-
mészetben kószáló macska is könnyedén hazavihet - egy
veszett állattal való találkozást követôen - halálos vírust.
Így a macskáink veszettség elleni oltását is célszerû állat-
orvossal évente elvégeztetni.

Az alábbi kötelezô érvényû szabályokat mindenkor be
kell tartani, és gyerekeinkkel is betartatni a halálos kime-
netelû veszettség fertôzés elkerülése végett:

– utcán gubbasztó, ismeretlen, természetellenesen vi-
selkedô háziállatot sohase közelítsünk meg, még ke-
vésbé érintsünk meg

– szelídnek tûnô rókát, vagy bármely más, egyébként
vadon élô állatot kerüljünk el

– jármû által elgázolt vagy ismeretlen ok miatt elhullott
róka tetemet ne érintse meg

– ne engedjük háziállatunknak elhullott állatok tete-
meit szaglászni, azokat kerüljük el

– minden esetben értesítse az állategészségügyi hatósá-
got (telefon 061 329-7017, cím 1135 Budapest, Lehel
utca 43-47.), vagy a Polgármesteri Hivatalt (telefonon
0626 336 028, vagy személyesen), vagy az állatorvost
(dr. Hatvany Gábor, telefon 0670 6056166)

– ha állatharapás történik, esetleg házi kedvence a
megszokottól eltérôen viselkedik, vagy harapás nyo-
mait véli felfedezni rajta, haladéktalanul értesítse
szolgáltató állatorvosát

– ne feledkezzen meg az ebek évenkénti kötelezô ve-
szettség elleni oltásáról

Összefoglalva tehát rendkívül fontos, hogy bármely,
természetellenesen viselkedô (barátságos, vagy támadó
magatartást mutató) vadon élô emlôsállatot, vagy háziál-
latot messze kerüljük el. Azonnal jelentsük a hatóságok-
nak a fenti elérhetôségek valamelyikén!

Mi a teendô, ha mégis megnyalt, esetleg megharapott
egy beteg, ismeretlen, vagy gyanúsan viselkedô vadon élô
állat, vagy háziállat?

Ha bekövetkezett a bôrfelület sérülésével járó marás,
karcolás, harapás, akkor a sebet azonnal fertôtleníteni és
tisztítani kell. Az állatharapás tényét haladéktalanul je-
lenteni kell a háziorvosnak, illetve az állatorvosnak. Az ál-
latot lehetôség szerint megfigyelés alá kell vonni.  A házi-
orvos és az állatorvos közösen fogják tudni eldönteni,
hogy mi a további teendô.

Életfontosságú az azonnali orvosi kezelés, szükség ese-
tén az immunizáló kezelés megkezdése. Embernél a ve-
szettség kifejlôdése 100 százalékban megelôzhetô az idô-
ben - a marást követô napokban azonnal - megkezdett,
négy oltásból álló védôoltás sorozattal. Az oltássorozat
nélkül azonban a vírusfertôzés szinte biztos, hogy halálos
kimenetelû megbetegedést okoz. (Magyarországon utol-
jára kilencvenes években haltak meg ketten veszettség mi-
att. Egyikôjük sem kapta meg a harapás után a szükséges
védôoltás-sorozatot.)

Pilisborosjenô, 2013. november 18.

(Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsá-
gi és Állategészségügyi Igazgatóság közleménye, valamint
az Orpheus Állatvédô Egyesület sajtóközleménye nyo-
mán)

Lakossági tájékoztatás állatok által terjeszthetô fertôzô 
betegségekrôl
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ÉÉPPÍÍTTÔÔAANNYYAAGG  KKEERREESSKKEEDDÉÉSS
PPiilliissbboorroossjjeennôô,,  FFôô  úútt  001133//3311  HHrrsszz
SSóóddeerr,,  hhoommookk,,  cceemmeenntt,,  mméésszz,,  zzssaalluukkôô,,  
HHôôsszziigg..  rreennddsszzeerreekk,,  kkoonnttéénneerr--rreennddeellééss,,
GGééppii  ffööllddmmuunnkkaa,,  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

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

tanácsadás.
30 éves szakmai gyakor-

lat.
Tel.: 06 20 423 5812

ÔKELME BOLT
PPIILLIISSBBOORROOSSJJEENNÔÔ  FFÔÔ  ÚÚTT  6611..

(Busz végállomásnál)
Papír-írószer, szigorú számadású

nyomtatványok,méteráru, rövidáru,
iparcikk, játékáru.

Saubermacher szemeteszsákok,
Barkácsáru, 

Villanyszerelési anyagok,
Felsôruházat – Lakástextil

Várom kedves Vásárlóinkat!
06-30-6337952

mintApa
PAPP JÁNOS, a VÁNDOR-SZÍNÉSZ
Vendégünk a Pilisborosjenôn élô színész. 
Szemelvények a színházakban látható 7 útinapló-est élmé-
nyeibôl. Miért az inkákhoz? Mit ad a Machu Picchu és az An-
dok? Mi kapcsolja össze a kecsua indián zenét Radnóti Miklós
verseivel? Hova vezetett az eddigi 7 út? Úton lenni vagy meg-
érkezni jobb? 
IDÔPONT: 2013. december 20. péntek 18.00. óra

ADVENT – A lélek karácsonyváró rendezgetése.
Szeretettel hívogatunk kicsit, s nagyot ünnepelni
a Luca napi és angyalváró játszóházakba.
Az évnek ez az idôszaka talán a legvarázslatosabb a gyerekek
számára. A természetben a tél örömei várják ôket, míg bent a
kellemes, vágyakkal teli készülôdés a karácsonyra. Adventkor, év
leghosszabb estéin a gyerekek is megélik a hosszú várakozás fe-
szültségét, amely majd az ünnep fényességében oldódik fel.

KÉZMûVES FOGLALKOZÁS ÉS SZÜLÔK 
ISKOLÁJA PÁRHUZAMOSAN
2013. december 14. szombat, 16.00 - 19.00.
Luca napi kotyoló játszóház
,,Luca, Luca kitty-kotty, gelegenye kettô, három…” 
Luca napi ráolvasások, mécses gyújtás. 

Adventi énekek a kézmûves ténykedések közepette
• Luca napi boszorkányos ajtódíszek
• Lucabúza vetés
• Csillaghajtogatás

Szülôk Iskolája - Süssünk együtt!
Kálmán Márta dietetikus.
Sütemények sütés nélkül, ötletek az ádventi készülôdéshez.
Ügyes praktikák a háztartásban - takarékosság.

2013. december 21. szombat, 16.00 - 19.00.
Karácsonyi angyalváró játszóház
,,Tegnap harangoztak, holnap harangoznak. Holnapután az
angyalok gyémánthavat hoznak.”

• Angyalkészítés terményekbôl, szalagokból
• Gyertyamártás 
• Mézeskalácssütés magdíszekkel

Szülôk Iskolája
dr. Sárik Zsófia cukrászjelölt 
Mit tegyünk az ünnepi asztalra? Ádventi süteményvarázs, kö-
zös készülôdés Karácsonyra. 

Helyszín: Missziós Ház, Pilisborosjenô,Iskola u. 2.
Minden programunkon gyermekmegôrzés!

A programokat a Családi közösségek megerôsítése Üröm és
Pilisborosjenô községekben címû projekt keretein belül való-
sítjuk meg.

Programjainkról részletesen olvashat a www.csaladert.hu ol-
dalon. 

Lökkös Attila projektvezetô

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)

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.

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
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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 

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

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.
MMeeggvváállttoozzootttt  nnyyiittvvaa  ttaarrttááss::
Hétfô, szerda: 17–19h, 

Szombat: 10–12h
www.kockakutya.hu, 

FACEBOOK: 
Kockakutya Állatorvosi Rendelô

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

PILISBOROSJENôI
ASZTALOS MESTER

vállalja
egyedi ajtók, ablakok készítését,

egyéb asztalos munkák 
kivitelezését:

06-26-336-260

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

valamint meglévô képek Pfotoshop-os
javítását profi fotós-retusôr

Telefon: 06 20 329-4513

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


