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Tisztelt PiHsborosjenőiek!
Pilisborosjenő Onkormányzata tisztelettel meghívja Onöket
márcíus 12-én, 17 óra kezdettel, tartandó ünnepi megemlékezésre.
Helyszín: a Reichel József Művelődési Ház nagyterme.
Unnepi bessédet mond: Küller János polgármester.
Fellépnek: a helyi Altalános Iskola 4. osztályos tanulói.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a
2010. évi országgyűlési képviselő választás során választó-
jogosultsággal rendelkező választópolgárok névjegyzékét
a Polgármesteri Hivatal 1. emeletén (2097 Pilisborosjenő,
Fő út 16. ) 2010. február lO-től-2010. február 17-ig tekint-
hetik meg.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a válasz-
tópolgár a Helyi Választási Iroda vezetőjétől 2010. márci-
us 19-én 16°° óráig kérheti. A külképviseleti névjegyzékbe
felvett választópolgár 2010. március 19-én 1600 óráig mó-
dosíthatja annak a külképviseletnek a megnevezését, ahol
a választójogát gyakorolni kívánja, vagy kérheti törlését a
külképviseleti névjegyzékből és visszavételét a lakcíme
szerinti névjegyzékbe.

A névjegyzékből való kihagyás, törlés vagy a névjegy-
zékbe való felvétel miatt 2010. február lO-től-2010. febru-
ár 17-én 1600 óráig lehet kifogást benyújtani. A névjegy-
zékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe
való felvétel miatt benyújtott kifogást, illetőleg a külkép-
viseleti névjegyzékbe való felvétel vagy annak elutasítása
miatti kifogást a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez kell
benyujtáni, aki a kifogásról legkésőbb annak beérkezését
követo napon dönt. Amennyiben a kifogásnak helyt ad,
úgy a névjegyzék módosításra kerül a kifogásban foglaltak
szerint. A kifogás elutasítása esetén, a kifogást legkésőbb
a beérkezését követő napon a Helyi Választási Iroda ve-
zetője megküldi a helyi bíróságnak.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétől
távol, de Magyarország területén tartózkodik, a lakcíme
szerint illetékes Helyi Választási Iroda vezetőjétől kért
igazolással azon település Helyi Választási Irodájánakve-
zetőjétől - vagy a szavazás napján az igazolással szavazók
részére kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottságától
- kérheti a névjegyzékbe való felvételét, ahol a szavazás
napján tartózkodik. Az igazolás alapján a választópolgár
azon a magyarországi településen szavazhat, ahol tartóz-
kodik. Pilisborosjenon az igazolással szavazók szavazóköre
az. 1. számú szavazókör.

Az igazolást személyesen vagy meghatalmazottja út-
ján legkésőbb 2010. április 9-én 16°° óráig, ajánlott levél-
ben pedig úgy lehet kérni, hogy az legkésőbb 2010. április
6-án megérkezzen a Helyi Választási Irodához. Az igazo-
lást legkésőbb 2010. április 9-én 16°° óráig lehet kiadni.

A Helyi Választási Iroda vezetője 2010. április 8-án
16°° óráig - a kiadott igazolás bevonásával egyidejűleg -
kérelmére egy alkalommal visszaveszi a névjegyzékbe azt
a választópolgárt, akit igazolás kiadása miatt onnan törölt.
A módosított névjegyzék 2010. április 9-én 16°° óráig és
2010. április 23-án 1600 óráig tekinthető meg a Polgármes-
teri Hivatalban.

Ha a választópolgár mindkét fordulóra igazolást kér, a
két igazolást egy nyomtatványon fogja megkapni. Ha az
egyik fordulóra már kért igazolást, és a másik fordulóra ezt
követően szeretne igazolást kérni 2010. április 9-én 1600
óráig, az előzőleg megkapott igazolást vissza kell adnia, és
a két igazolást egy új nyomtatványon fogja megkapni.

Ha a választópolgár igazolást kap (akár az első, akár
a második, akár mindkét fordulóra), a második forduló-
ban csak akkor szavazhat, ha az első forduló - abban a vá-
lasztókerületben ahol szavazott vagy szavazhatott volna -
nem volt eredményes.

Ha csak az első fordulóra kapott igazolást:
1. az első fordulóban az igazoláson feltüntetett települé-

sen, az igazoláson feltüntetett szavazóhelyiségben sza-
vazhat,

2. a második fordulóban a lakóhelye szerinti szavazóhelyi-
ségben (vagy valamelyik külképviseleten) szavazhat, ki-
véve, ha
a) a lakóhelye szerinti választókerületben nincs máso-

dik forduló,
b) abban a választókerületben, ahova az első fordulóra

kiadott igazolás szólt, nincs második forduló.

Folytatás a 2. oldalon
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Folvtatás az 7. oldalról

Ha c.sak a második fordulóra kapott igazolást:

1. az első fordulóban a lakóhelye szerinti szavazóhelyiség-
bcn (vagy valamelyik külképviseleten) szavazhat

2. a második fordulóban az igazoláson feltüntetett telepü-
lésen, az igazoláson feltüntetett szavazóhelyiségben
szavazhat. kivéve, ha
a) a lakóhelye szerinti választókerületben nincs máso-

dik forduló,
b) abban a választókerületben, ahova a második fordu-

lóra kiadott igazolás szól, nincs második forduló.

Ha mindkét fordulóra kapott igazolást:
1. az első fordulóban az igazoláson feltüntetett települé-

sen, az igazoláson feltüntetett szavazóhelyiségben sza-
vazhat,

2. a második fordulóban az igazoláson feltüntetett telc-
pülésen, az igazoláson feltüntetett szavazóhelyiségbcn
szavazhat, kivéve, ha
a) abban a választókerületben, ahova az első fordulóra

kiadott igazolás szólt, nincs második forduló,
b) abban a választókerületben, ahova a második fordu-

lóra kiadott igazolás szól, nincs második forduló.

Az igazolás nyomtatványa letölthető a www.valasz-
tas. hu (letölthető nyomtatványok) weboldalról.

Pilisborosjenő, 2010. február 11.

Helyi Választási Iroda
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Tisztelt Adózóink!

Tájékoztatjuk Onöket, hogy Onkormányzatunk illeté-
kességi területén 2010. évben az alábbi adómértékek érvénye-
sek:

- telekadó: 40,- Ft/m2
- építményadó: 200,- Ft/m2

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység adója:
1,5%.

-ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység:
5000, - Ft/nap.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben
meghatározott adómértékek megemelkedtek 2010. január 1-
től:"

- az adó mértéke a személyszállító gépjárművek eseté-
ben a gépjármű
-gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben

345,-Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 4-7. naptári évb'en 300,- Ft/kilo-

watt,
- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230, - Ft/ki-

lowatt,
- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185, - Ft/ki-

lowatt,
gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt köve-
tő naptári években 140,- Ft/kilowatt,

-az adó mértéke tehergépjármű, pótkocsi, autóbusz,
nyerges vontató, lakókocsi, lakó pótkocsi esetében az
adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után
1380, - Ft, légrugós, vagy azzal egyenértéku rugózási
rendszeru autóbusz, nyerges vontató, tehergépjármű
esetén 1200, - Ft.

Az adómértékek változása miatt az OSSZES gépjármű
tulajdonosának, illetve üzembentartójának új határozatot kell
kiadnuiik, mely határozat a módosult fizetési kötelezettséget
tbgja tartalmazni.

Felhívom a gépjármüvet eladók, vagy vásárlók figyelmét,
hogy a változásokat (adás-vétel) a pilisvörösvári okmányirodá-
ban (2085 Pilisvörösvár, Béke u. 26., tel: 26/530-684 és -686)
kell az adás-vételi szerződés bemutatásával bejelenteni. Az
okniányiroda csak a megfelelő tartalommal kitöltött szerződé-
sckct köteles elfogadni. Adóhatóságunknál is be lehetjelente-
ni az eltulajdonítást (rendőrségi irat a nyomozás lezárásáról).

Mozgáskorlátozottsági adómentességet 2010-től nem elég

bejelenteni, azt kérelmezni és igazolni kell minden esetben hi-
vatalunknál.

Iparuzési adó: Mint arról bizonyára értesültek a médiák-
ból, vagy könyvelőjüktől, ezen helyi adónem 2010. január 1-től
az állami adóhatóság (APEH) feladat- és hatáskörébe, kezelé-
sébe kerül, tehát az ezen időpont után keletkező adókötelezett-
ségeket (bejelentkezés, adatváltozás) már nem hozzánk kell
teljesíteni. Fizetési könnyítés iránti kérelmet, előleg módosí-
tást, önellenőrzés bevallását is az APEH-hoz kell benyújtani.

A korábbi éveket érintő kötelezettségek, tehát ellenőrzés,
hátralékok végrehajtása, fizetési könnyítés engedélyezése, ön-
ellenőrzés bevallásának befogadása továbbra is az önkormány-
zati adóhatóság feladata. Ugyancsak hozzánk (a 11742001-
15441276-08970000 sz. számlára) kell teljesíteni a 2009-ben ki-
adott fizetési meghagyásban közölt, 2010. március 16-ig esedé-
kes adóelőleg megfizetését. Hozzánk kell benyújtani a 2009.
évről szóló iparűzési adóbevallást 2010. május 31-ig, eddig kell
megfizetni a bevallott különbözetet, illetve igényelhető az adó-
zó javára mutatkozó különbözet. A bevallási nyomtatvány ön-
kormányzatunk honlapjáról - www.pilisborosjeno.hu doku-
mentumtár/adózás - 2010. február 8-tól letölthető. Ujdonság,
hogy fizetési meghagyást már NEM bocsátunk ki, az adózó ál-
tal megállapított 2010. szeptember 15-én, és a 2011. március
15 (16)-én esedékes adóelőlegeket a bevallási nyomtatvány
VII. soraiban kell bevallani (ezekről adóhatóságunk szolgáltat
adatot az APEH-nak). Utóbbi előlegeket már az APEH meg-
felelő számlájára kell utalni.

Kérdéseikkel adócsoportunk köztisztviselőihez fordul-
hatnak. Kágel Agnes a 26/336-028/126 telefonon és ügyfélfo-
gadási időben építményadó, telekadó ügyekben, más helyről
kimutatott tartozások behajtási ügyeiben, Antal Attila a
26/336-028/121 telefonon és ügyfélfogadási időben gépjármű-
adó, iparűzési adó, fízetési könnyítések, végrehajtások ügyei-
ben nyújt segítséget.

Az adóhatóságunkhoz benyújtott iratokon kötelezo fcl-
tüntetni az adóazonosító, vagy adó számot.

Az adózóknak befizetéseiket elsődlegesen bankszámlá-
jukról történő utalással kell teljesíteni. Természetescn a köte-
lezettségek teljesítéséhez küldünk "csekket", de ha valaki
mégsem kapna, és bankszámlával nem rendelkezik, úg>' csekk
igényét jelezze az adócsoportnak, vagy üg)'félszolgálatunknak.

Pilisborosjenő, 2010. február 8.
Tisztelettel:

Adócsoport

PILISBOROSJENŐI HÍRMONUÓ

A helyi Nyugdíjasklub az éves
programjait igyekszik úgy összeállíta-
ni, hogy az egv'etemes történelem és
kultúra tcrón minél több ismeretekre

tegyen szert.

2009-ben fő programunk Délkelet
Lengyelország: Zakopane, Krakkó,
Wieliczka, Oswiecim, Wadowice volt.
E területek eseményeikben - részben
magyar vonatkozásban is - szorosan
összefüggtck.

A három napos program 2009.
szeptember 14-16. megvalósult.

Az első nap a csodálatos, festőien
szép Tátrán keresztül indult Zakopa-
ne felé, ahol két éjszaka a szálláshe-
lyünk is volt. A hegység fő tömege
gránit, növényzete gazdag. Lakói a
gurálok (hegyi lakók). Ruházatuk dí-
szesen kivarrt abaposztóból készült.
Tátrai futárként sok emigrációba
kényszeríttet embert, vezettek a ma-
gyar határ felé.

Zakopánéba késő délután érkez-
tünk. A gyógytúrizmus kialakulása
Tytus Chalubinski varsói orvos nevé-
hez fűződik, aki a magyar szabadság-
harcban is részt vett. Ma üdülő és

sportparadicsom. Jellegzetesek a ge-
rendaházak, melynek tetőzete mere-
dek, homlokzata több erkélyes. Sikló-
val a Gubalowka hegyre mentünk. A
sétáló utcában a híres sajtpiac és nép-
művészeti vásárosok hívogattak.

Másnap az idő is kedvezett. A Tát-
rán keresztül érkeztünk Krakkóba.

Krakkó Varsó után a második leg-
nagyobb kulturális - tudományos
centrum. A városjogot 1257-ben kap-
ta. Az uralkodó fejedelmek és uralko-
dók közül megemlítjük IV. Béla ma-
gyar király lányát, Kingát, Nagy La-
jost, lányát, Hedvig királynőt, vala-
mint Báthory Istvánt.

Első sétánk a Wawel dombon volt,
ahol a királyi palota együttest és a
szókesegyházat néztük meg, mely
egykor koronázó, ma, pedig nyugvó
helyül szolgál az egykori uralkodók-
nak és neves cmbercknek. Báthory
István szarkofágja elott elénekeltük a
magyar és crdélyi himnuszt.

Krakkó főtcrén megnéztük a Má-
ria templomot, a Posztócsarnokot, a
Jagelló Egyetem legrégibb épületét a
Collegium Maiust, és a Városháza
tornyát, a Mickiewicz-emlókművet.

Programunk a wieliczkai sóvidé-
ken folytatódott.

Wialiczkán ezer éve bányásszák a
sót. Kinga királynő uralkodása idcjón
magyar bányászok segítették a "kor-
szerűsítést".

A bánya érdekessége a KJnga ká-
polna, mely egy nagy kivájt üreg he-
lyón van, az oltáron Kinga sótömbből
kifaragott szobra ékeskedik.

A sófaragványokat és a dombor-
műveket a wieliczkai bányászok fa-
ragták. Láttunk régi bányaeszközö-
ket, régi metszeteket és dokumentu-
mokat.

Harmadik nap búcsú a szállásadó-
inktól és indulás Oswiecim városába.

Oswiecim, azaz német nevén
Auschwitz még soká borzongást éb-
reszt abban, aki e nevet hallja. 1940
áprilisában itt koncentrációs tábort
nyitottak Rudolf Höss vezetésével.

A Tábor Múzeum: kétszeres drót-
sövénnyel körülzárt Lágerbe azon a
kapun mentünk át, mely felett a cini-
kusan hangzó " Arbeit macht frei"
(a munka szabaddá tesz) felirat lát-
ható. Ezt a feliratot 2009 decemberé-
ben vandálok leszedték. Kérdezem.
Lehetséges ez? Hogyan őrzik ezt a
KEGYHELYET?

A számozott Blokkok épületeinek
termeiben állították ki a szörnyű re-
likviákat. Dokumentumok, vallomá-
sok, fényképek, emberi haj tonna
szám, szemüvegek, művégtagok. A
kivégző falnál mécsest gyújtottunk.
A magyar kiállítás termében helyez-
tük el, az EMLÉK-KEGYELET
SZALAGOT melyen a "SOHA
TOBBET" felírat, van és elénekeltük
a magyar himnuszt. Innen 3 km-re
van "Birkenau"- Brzezinkai koncent-
rációs tábort is megnéztük. Ide ér-
keztek Magyarországról is a fogoly-
szállító vonatok. Megrendítő látvány
a krematórium és gázkamrák romjai,
a fabarakkok.

A háborús bűnösök közül pl.:
. 1947. április 16. -án Rudolf

Hössön végrehajtották a halálos
ítéletet.

. Az egyik legbrutálisabb ielügye-
lő Irma Gressen nyakára 1945.
december 13. -án került a hurok.

. Ilsa Koch az életfogytig tartó
börtönbüntetésre ítélt, 1967-ben

lepedőre akasztotta fel magát.
A megrázó látvány után jól esett

ellátogatni II. János Pál (1920-2005)
szülőházához Wadowiczébe. A Pápa
használati tárgyain keresztül éreztük
a Pápa személyes kisugárzását, mcly-
ből eröt merítettünk további életünk-
höz.

A természeti szépségben gazdag
Tátra hegyvonulata kísérte a hazaté-
rő utunkat.

Koszönetet mondunk Polgármes-
ter Urnak, a Képviselő Testületnek,
Keresztényi Anikó jegyzőasszonynak
a program sikeréhez nyújtott támoga-
tásért és a szervezés során a rugalmas
ugymtézesért.

Köszönet a Budavidéki Alapítvány
Kuratórium tagjainak, hogy pályáza-
tunkat elfogadta és a fenti program
anyagi költségeit 100.000,- Ft-tal tá-
mogatta.

A költségekhez a klubtagok is hoz-
zájámltak.

A klub minden csütörtökön az Is-
kola utcai Idősek Napközi Otthonába
15-17 óráig összejövetelt tart. Szere-
tettel várjuk nyugdíjas korú lakótár-
sainkat.

Kívánunk mindenkinek boldog,
egészségben és sikerekben gazdag új-
évet!

Pilisborosjenő, 2010. január 25.
Udvözlettel:

Révész Arpádné
klubvezető

. .

Tisztelt pilisborosjenői Polgár! .
A Pilisborosjenőért Alapítvány ezúton kéri, hogy adójának 1%-át a helyi
alapítvány javára nyiiatkozza. A 2009-es évben kiépítettük a Pilisbo- .
rosjenői Kevélyhegyi Tanösvényt, a II. Pilisborosjenői Várjátékok szer-
vezésében részt vettünk. A gyerekek nyári táboroztatásához, a szabad- ,
idős sport támogatásához nyújtott segítséget az Onök adójának 1%-a, 'e
melyet köszönünk, s egyben kérjük, hogy a Pilisborosjenőért Alapít- ''
vány javára nyitatkozzon ebben az esztendőben is.

Pjlisborosjenőért Alapíívány adószáma: 18660252-1-13
.... ... .
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Reichel JózsefMűvelődési Ház és Könyvtár
március-áprüis havi programja

Március

Március 3. 14 óra. Mesevetélkedő III. forduló.
Március 6. 19 óra. TÁVOL MOSZKVÁTÖE' - ÉS TÁ-

VOL HOLLYWOODTÓL IS
Filmek a perifériáról sorozat keretén belül; Nagy
Zoltán orientalista műsora.

Március 12. 12 óra. Iskolai Március 15-i ünnepség.
Március 12. 17 óra. Emlékünnepség -Művelődési ház

szervezésében.
Március 20. 19 óra. Pilisborosjenői Színházi esték.
Március 27. 19 óra. TÁVOL MOSZKVÁTÓE'- ÉS TÁ-

VOL HOLLyWOODTÓL IS
Filmek a perifériáról sorozat keretén belül; Nagy
Zoltán orientalista műsora.

Március 31. 14 óra. Mesevetélkedő IV. forduló
^!

Aprilis

Aprilis 9. 17 óra. Tavaszi bemutató - táncház
Április 11. 6-18-ig. Választás I. forduló
Április 16. 14 óra. Mesevetélkedő területi dontő
Április 17. 19 óra. TÁVOL MOSZKVÁTÓL'- ÉS TÁ-

VOL HOLLYWOODTÓL IS
Filmek a perifériáról sorozat keretén belül; Nagy
Zoltán orientalista műsora

Április 17. 9-16-ig. Osvénytaposók Kevély körüli keren-
gés; Kevély alatti bolyongás;

Aprilis 24. 15 óra. Kitelepítési emléknap, a Német Nem-
zetiségi Onkormányzat szervezésében

Aprilis 25. 6-18-ig. Választás II. forduló
Aprilis 30. 19 óra. Májusfaállítás

Má'usi előzetes

Május 1-én Zenés ébresztő
Részletek a nagyplakátokon!
Színházról: Egy nő Kínából Budapestre jön. Az önállósa-
gért harcol. Helyet követel magának a férfivilágban. Uj
életet kezd a Józsefvárosi Piac dzsungelében. Az egyik
karját kitépi, hogy segítse a gyengébbet, a másikkal üt.
Magyarország egy kínai nő szemével. Dokudráma kortárs
opeíával vegyítve. Az előadás szövege Nyíri Pál Kínai tör-
ténet című riportjának felhasználásával készült.
Közteműködők: Bodrogi Eva (ének), Koltai Kata (gitár)

Láng Annamária (próza)
Zeneszerző: Sztojanov Georgi
Látvány, jelmez: Nagy Fruzsina
Krétakör Produkció

/

Kedves Lakosok!
Ezúton értesítjük Onöket, hogy az Onkormányzattal egye-

di megállapodás alapján létrejött együttműködés értelmében,
minden hétfőn 13-17 óráig a település Német Nemzetiségi On-
kormányzatának irodájában az alábbi, ingyenes szolgáltatásokkal
állunk rendelkezésükre.

Banki: Lakossági folyószámlanyitás
Vállalkozói számlanyitás
Bankkártya értékesítés
Lakáscélú hitelek és állami támogatások ügyintézése
Jelzáloghitelek ügyintézése
Meglévő hitelek kiváltása, más konstrukcióra történő át-

váltás
Személyi kölcsönök ügyintézése.

Biztosítási szolgáltatás:
Vagyon-, felelősség biztosítások (cégeknek)
Lakás-, társasház-, gépjármű kötelező-, casco biztosítások

kötése

Eletbiztosítások, klasszikus, ill. unit link megtakarítások, -
nyugdíj elő takarékosságok értékesítése

Magán-, Onkéntes nyugdíj-, Egészségpénztár szerződések
Kárbejelentések felvétele
Hitelfedezeti igazolások ügyintézése
h-litelfedezeti biztosítások

Külföldi utazáshoz zöldkártya kiállítása és utasbiztosítás
kötése.

Egyedi szolgáltatásunkkal, időt, pénzt, energiát spórol-
nak meg. Teljes körű ügyintézésünkkel a lakosság kényel-
mét szolgáljuk, kérésükre otthonukban is felkeressük,
előzetes időpont egyeztetéssel.
Elérhetőségünk: Pálinkásné F. Eva: Tel: 30/894-6177

Bulik Györgyné: Tel: 30/6768-1 253

Pilisborosjenő, Fő út

Kínátatunk: tégla, cserép, szigetelő-anyagok,
betonelemek, cement, mész, homok, sóder,

nnőföld, stb.

-cseretelep!
Konténeres és teljes körű szállítás,

kedvező áron!

Telefon: 06-30-9-342 838

-, rt / 1

\

Meglévő rendszerek ellenőrzése
energetikai és biztonságtechnikai szempontból.

Tanácsadás-megoldás.

SZUCSICS LÁSZLÓ +36-20-423-5812

HIRMONDO

PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Feleiös tíadó: A képviseIS-testalet
Tioosráfia ss wumdai munkák: Római Bt

Megjefemfc havontá, lapzárta mindea hónap 25-én
Engedélyszém; 3.4. 1/463/2/lű.

Terjeszti a Magyar Posta
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Falunkban élő polgárok közül az alábbiak kaptak kitüntetést 2010. március 15-én

Az oktatási és kulturális miniszter kimagasló színvonalú munkája elismeréseként a

Magyar Köztársasági Erdemrend lovagkeresztje
kitüntetést adta át:

DR. HORVÁTH ELEKNEK,
az Obudai Egyetem általános és oktatási rektor-helyettesének, főiskolai tanárnak,

SELMECZI GYÖRGYNEK
Erkel Ferenc-díjas zeneszerzőnek.

A Magyar Köztársaság elnöke - a miniszterelnök előterjesztésére - nemzeti ünnepünk,
március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern

parlamentáris Magyarország megszületésének napja alkalmából a

Kossuth Díjat
adományozta:

MATUZ ISTVÁNNAK
Liszt Ferenc-díjas fuvolaművésznek, zeneszerzőnek, Kiváló Művésznek, a Debreceni Egyetem

Zeneművészeti Kar tanszékvezető egyetemi tanárának.

Az oktatási és kulturális miniszter kimagasló színvonalú munkájáért

IVIagyar Köztársasági Arany Erdemkereszt
kitüntetést adta át:

CZIGÁNY FERENCNEK
a Kevélyhegyi Magyar Dalkör Közhasznú Egyesület elnökének,

nyugalmazott iskolaigazgatónak.
(Cikk, riport a 2-4. oldalon)

Magyar Köztársasági
Erdemketreszt

Matuz István Kossuth díjas

Gratulálunk!

Unnepi megemlékezés

Nyári táborok

Mf

10 év öröm

Zeneiskolai hírek röviden

A Reichel József Mfívelődési
Ház és Könyvtár hírei

RENDELETEK

Tájékoztató
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Gzigány Ferenc, nyugalmazott iskolaigazgató, 2010. március 12-én
a Parlament Delegációs Termében vehette át a Magyar Koztarsasági Arany Érdemkereszt (polgári tagozat)

kitüntetést, amely a felterjesztett személyt ajánlók kezdeményezésére adható legmagasabb állami elismerés.

Czigány Ferenc kortársai nagy és nehéz idők tanúi.
Az életkor nem érdem, hanem állapot, szokták mondani.
Czigány Ferenc úr érdeme sem a kora. ő nem "túlélő",
hanem aktív, igazi "közösségteremtő", akivel ma is kap-
csolatot tartanak mindenhonnan, ahova sorsa vezette,
ahol egyénisége, tevékenysége nyomán értékesebb, színe-
sebb lett az élet.

Nagykanizsán született 1934-ben, két öccse, egy hú-
ga van. Edesanyja varrónő, a családfő pék volt, de már a
MAORT időktől a Lispe-i olajfúrásokon dolgozott. A II.
világháború előtti, alatti és követő évekjelentős zalai ese-
ményei és szereplői megismerhetők múzeumban, szakma-
és politika-történetből, sőt irodalomból is. (Galgóczi Er-
zsébet Kossuth díjas író: Vidravas c. regénye) Bázakerety-
tye gazdaságilag nagyon jelentős, ezért az olajos lakótelep
évtizedeken át politikailag kiemelt, infrastruktúra és kul-
túra terén is preferált volt minden egymást követő hata-
lom részéröí. Czigány Ferenc itt kezdte tanulmányait.

A Budai Tanítóképzo fiaihoz 1949-ben néptáncoslá-
nyokat hoztak a Németvölgyi úti általános leányiskolából,
ekkor ismerte meg későbbi feleségét. A Cukor utcai Pe-
dagógiai Főiskola következett, de a diplomát már Szege-
den kapta. Akkori hasznos szabály szerint a diplomaév
előtti tanévet gyakorlattal kellett tölteniük ajövendő taní-
tóknak. Czigány Ferenc Szokolyára került, diploma után
is itt tanított. Mivel a váci köztörvényesek és a márianosz-
trai politikai rabok számára is közeli volt e kis falu, 1956
nem zajlott itt eseménytelenül. Czigány Ferenc a forrada-
lom után 6 hónap felfüggesztett börtönt kapott. Testneve-
lő tanár volt, de a kis falusi iskolában mindenfélét taní-
tott, és még színkört is vezetett. 56 végén összeházasodtak
Erikával, itt volt pici-lány Erika lányuk is. Amikor már te-
herautón volt minden holmi, a szeretett falusiak majdnem
lepakolták, hogy megtartsák maguknak Czigányékat.

1960-tól a fővárosból Solymárra járt tanítani. A gye-
rekekkel megvalósított első kézilabda pálya kapui olajos
tantermi padlódeszkából készültek, de később már büsz-
kén újságolta a csapat, hogy még nem nyertek, de már
megizzasztották a vörösváriakat.

1964 ősztől az Erdi Központi Fiúiskolában tornata-
nár, itt már tornaterem is volt. Felmenő rendszerben gim-
náziummal egészült ki az iskola, 9 és 17 évesek is tartoz-
tak keze alá.

Idén májusban érettségi találkozóra várják Erdre a
tanár urat, aki nem csak tanított, hanem nevelt is egész
pályája során, amire jó lehetőséget nyújtott a minden nyá-
ri táboroztatás.

Lőrincről nehéz volt Erdre járni, s ezért 1968-tól
Czigány Ferenc a belvárosban tanított.

A Deák téri tanítványok Pilisborosjenőn is látogatják
szeretett "emberfaragójukat"

Ok az állami elismerésre felterjesztő közösség. Tisz-
teletet, hálát sugárzó vallomásukban így gratulálnak:
"Büszke lehetsz ránk, és büszke lehetsz magadra, hogy ren-
des emberré tettél bennünket. Mipedig büszkék vagyunk ar-
ra, hogy barátoddá fogadtál minket, családtagként kezeled
egykori tanítványaidat. Minden találkozásunk megerősíti ezt
a barátságot, mely tiszteletre és szeretetre épül."

Pestlőrincen 69-ben megszületett Péter fíúk, aki az-
tán később, akár édesapja, a táncospárját vette feleségül,
akit a híres Bem együttesben ismert meg. Czigány Ferenc
a TF-en edzőképzőt végzett, a Vasas Sportiskola serdülő
kézilabda lánycsapat edzője lett.

A 70-es évek végétől a Budai Járási Sporttanács el-
nöke, ami óriási működési terület, Piliscsabától Pusztazá-
morig. Városi, falusi iskolák testnevelőivel, sportkörökkel
tartott folyamatos kapcsolat volt szükséges az eredményes
működéshez.

Czigány Ferenc 1975-ben lett Urömben iskolaigazga-
tó, 1983-tól az Uröm-Pilisborosjenő közös iskola igazga-
tója, a szétválás után is tanított még nyugdíjig, 1993-ig.
1997-től ismét dolgozik az oktatási minisztérium által a
volt közös iskola rendbehozott épületében működtetett
pedagógus továbbképzőben. Pilisborosjenőn hamar itt-
hon érezte magát a család. Ez végleges otthon, gondolták,
és területet is vettek. Feri bácsi 1983-as közös telepítéskor
szolősgazda lett. A szőlő erdő felőli tetején álló "Hotel
Venyigében" jókat nótázott a "Pléhgége", a gazdák vidám
csapata. Mire a szőlőtől meg kellett válnia, már alakuló-
ban volt a Kevélyhegyi Dalkör, melyet 2000-benjegyeztek
be közhasznú egyesületként, elnöke Czigány Ferenc.

(A Dalkör színes évtizedéről a 10 éves évforduló al-
kalmából másik írásunk számol be.)

Czigány Ferenc úr életművét Pilisborosjeno 2001-
ben, Uröm pedig 2008-ban díszpolgári címmel köszönte
meg.

A most Köztársasági Aranykeresztre méltatott Un-
nepeltet mindannyian ismerjük, tiszteljük, szeretjük, és
köszöntjük a nevezetes alkalomból.

Tisztelt Czigány Ferenc Ur, szeretett Feri bácsi!

"A Tanító az egyetlen, akivel közös élményekre, kalan-
dokra, és NEVERE, öreg komkban is tanítványok ezrei em-
lékeznek. ", írták a Deák tériek. Ha évente csak egyszer is
szól minden véndiák a gyerekkoráról, akkor naponta akár
30-szor is elhangzik Czigány Ferenc neve!

Mi, mai ismerősei, kiket tán nem is tanított, hozzáte-
hetjük: diákjain kívül is sok százan tudják, hogy senkitől
nem vett el, sokaknak adott és ad ma is derűvel, fáradha-
tatlanul.

Gratulálunk, jó egészséget, szerettei, barátai, tiszte-
lői körében hosszú, boldog életet kívánunk!

(Szerkesztőség)

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ
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Interjút kértem Pilisborosjenő új
Kossuth díjasától, hogy személyeseb-
ben m.utathassam be a Hírmondóban,
mint ahogy a díjátadás alkalmára ké-
szült TV fílm, vagy internetes böngé-
szők.

Es azért is, mert 2006 tavasza zűrös
volt e hazában, de más mentsége nincs
községünknek, hogy a Jászai-díjas, ér-
demes művész színész, rendező, Lukáts
Andor úr Kossuth díjáról 2006-ban nem
emlékeztünk meg méltóképpen.

-Professzor úr kérem, én készültem!
Gcogle is sorolja idei Kossuth díjadat
megelőzö, 1969-tol sorban kapott kitún-
tetéseidet: 4 Artisjus díj, Pro Urbe
aranyérem, Liszt Ferenc díj, Lajta
László emlékérem, Érdemes Művész
kitűntetés, Doppler díj, Magyar Köztár-
saság Erdemrend Lovagkereszl, s a
2005-ös Kiváló Művész kitüntetésedet.
Megnevezi a rangos nemzetközi verse-
nyeken nyert győzelmeidel, fényes díjai-
dat, és 13 európai és tengeren túlifran-
cia, spanyol, német, angol nyelvterületü
helyszínt, ahova meghívtak eloadni, ok-
tatni. Felsorolni se tudják, mi sem vál-
lalkozhatunk rá, lemezeid, koncertjeid
végeláthatatlan sorát, a hazaiak mellett
Európa, USA és Japán koncerttennei-
ben. Tele vagy tervekkel, pedig alig sum-
mázható, ami eddig is belefért mozgal-
mas életedbe.

-Valóban, mostanában is sokat uta-
zom, indul a vizsgaidőszak az egyete-
meken, doktori képzésen is, médi i is
gyakran keres, zenei szakinterjúk,
írott és elektronikus riportok. Ha
nem volna ennyire megtisztelő, fá-
rasztana válaszolni a néha sematikus

kérdésekre, melyek érthetően a Kos-
suth díj indoklásában szereplő fuvola-
művészi, professzori, zeneszerzői te-
vékenységemre vonatkoznak. De te
hívtad fel bevezetődben a Google-t
ami ejt pár szót a nekem nagyon fi >n-

tos szakterületről, hangszerem fiziká-
jának kutatásáról. Zeneszerető mér-
nök létedre téged ez is érdekelhet, s
tán néhány olvasót is.
Ilyesmire utal a Doppler-díj? Nem lesz
könnyű közérthetőnek maradni e tárgy-
ban, de örömmel tanulok. Mégoty sz:'k-
ványos is, az élelrajzot nem úszod meg!

- Nagykőrösön születtem 1947-ben má-
sodik fiúként, s 2 húgom van. Apám, s

családban mások, későbbi neves fu-
volatanáraim egyike-másika is jogász
volt. De én gyerekként mindent sze-
reltem, fízika szakkörre jártam, éve-
kig mérnök akartam lenni. 6 éves ko-
romtól tanulok zenét, kitűnő volt a
zeneiskolánk, nem csak hirdette, élte
Kodály szellemét, akinek sokat kö-
szönhettünk, mert nagyhatalmú Ré-
vai Kodály-rajongó volt. 14 évesen a
Szegedi zenei (szak)középiskolába
kerültem, ami zenei érettségit is
adott. Oriások voltak zeneszerzés ta-
náraim, Bozay Attila, Vántus István,
a diákcsapat is remek volt, a harma-
dik Kossuth díjas vagyok közülünk,
Onczay Csaba csellista és Szabó Dé-
nes karvezető után.

Pest következett? 60-as években csak
itt volt felsőfokú oktatás. Zenemwé-
szeti Főiskola volt a neve, de a köz-
nyelv Zeneakadémiának hívta, akár-
csak ma.

Művészképzés csak Pesten volt, de
65-ben nem indult a szakom, még 1
évet tölthettem Szegeden, ahol a
Nemzeti Színházat akkor Vaszy Vik-
tor fémjelezte, káprázatos opera elő-
adásokkal. Nem véletlenül indult in-
nen Gregor József. 1966-tól jártam
Főiskolára, az I-II évfolyamot együtt
végezhettem, így mégis 1970-ben
diplomáztam. Magyar-belga egyez-
mény ösztöadíjasaként 3Tssze3be
jutottam, ahol 1 évre a Királyi Aka-
démia és a magyar állam együtt állta
költségeimet. Elnyertem a Prix
Superior diplomát, amire nagyon
büszke voltam és vagyok, bár érde-
kében még 1 évig apanázs nélkül ta-
nultam. Liegeben a Wallon Opera
nevelte ízlésemet, tudásomat, csi-
szolta a francia tudásomat, sok spa-
nyol kapcsolatra tettem szert. Ekko-
riban "kattantam rá" újra, hogy "mi-
től szól a fuvola".

Hagyjuk még kicsit későbbre a fizikát
és Pierre Boulez párizsi meghívását,
hiszen addig még évek teltek el.
Rendben, bár ugye nyilvánvaló, hogy
nem előzmény nélkül kaptam a kuta-
tási meghívást. Nevezetesen, hogy
hallotta tőlem Benkő Zoltánnal elő-
adva egy művét a serialis fuvolairo-
dalom e nagy alkotója. Szóval: "Kint
maradott" lettem az ösztöndíj lejárta
óta. Elég szalonképesen fogalmaz-

tam? Essen melletti városkában mű-
ködött az un. Philhamonia Hunga-
rica, más szóval a magyar disszidens
szimfonikusok, akiket Doráti Antal is
vezényelt, aki a Minneapolis-i szim-
fónikusok főkarmestere volt akkor.
Csatlakoztam. Haydn 104 szimfóniá-
ját is felvettük. Ligeti, Kurtagh szerzői
estek, sok kamarazenei koncert kö-
vetkezett. Debussit, impresszionistá-
kat is szívesen játszottam - ahogy ma
is - az általam Bartókkal, Kodállyal
egy sorban tisztelt Lajta László műve-
ihez, akit nem csak én, Ferencsik is
óriásnak tartott, szükség volt mindar-
ra, amit akkor én már tudtam a hang-
szerem fizikájáról. Lajta a muveiben a
magyar hangzást régi francia gregori-
ánnal vegyítette, 9 magyar szimfoni-
áját "eklektikusnak" bélyegezte né-
hány fanyalgó, pedig nem véletlenül ő
az első magyar tagja a francia Akadé-
miának. Hadd említsem meg - külö-
nösen itt Pilisborosjenőn, ahol ő ré-
gebben lakik, mint családunk - hogy
szívesen játszom én is, fiam is, a ma-
gyar dodecafon fuvolairodalom egyik
legtermékenyebb zeneszerzőjének,
Szigeti István régi barátomnak műve-
it.

Nagy sikere volt a szellemes "perpetuum
mobile"-nak a hetyi közönség előtt is, s
tudom, más ősbemutatók is készülőben
vannak. De még csak 1975-nél tartunk
az életedben, amikor hazajöttél.
Rottenbiller utcai Uj Zenei Stúdióhoz
csatlakoztam, KISZ Központi Mű-
vészegyüttes ernyője alatt is afféle
avantgard műhely volt ez, melynek
publikuma muvészvilág volt. Itt ját-
szott Simon Albert, Jeney Zoltán, aki
ma a Zeneakadémia doktoriskoláját
vezeti. Itt találtam rá Vas Katalin csel-
listára, 76-ban házasodtunk, és Ger-
gely fiúnk született, akit a falu mint a
zeneiskola tanárát ismeri. Tehetséges,
tevékenysége sokrétű...

. Allj! Ez egy másik beszélgetés... Tovább
magadról!
OK. János 1982-ben született. 1975-
tol tanítok Debrecenben a Zeneművé-
szeti Főiskola Debreceni Tagozatán,
habilitációm óta a ma már Egyetem
Zeneművészeti Kar Fafúvós Tanszék-
vezető professzora, a fuvola szakirány

Folytatás a 4. oldalon
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vezető tanára vagyok. 1978-ban
Pierre Boulez - aki amúgy a New
Yorki szimfonikusok főkarmestere is
volt - szóval ő, meghívott engem Pá-
rizsba az új Zenei Akusztíkai Kutató
íníézetbe.

- Feladom! Sose tudjuk meg, hogyan ke-
rültél Pilisborosjenőre, ha mindigbeléd
fojtom a fizikát. Azt írják rólad, hogy
elsó'vagy, aki bevezette afiivolajátékban
a folyamatos légzést és a permutáción
alapuló ujjrendet.

- Végre! A húrosokon látszik a rezgés,
a fúvósokról pedig sokáig azt hitték,
hogy a hangszer fala maga rezeg, bár
én nem hittem. Azt kérted, hogy pró-
báljunk közérthetők maradni. Nos,
kíváncsian, mint egy gyerek, már ré-
gen szétszedtem a hangszert. A XIX.
század közepén - Böhm, a müncheni
ötvösmester - a nyolchangközu, dia-
tonikus, vége felé enyhén szűkülő ki-
nézetű fahangszer helyett, "csövet"
alkotott, ami már dodecafon
tizenkétfokú lehetett. Ehhez a 17 lyu-
kat billentyuk 16 mm-es párnái fog-
ják le, mert nagyobbak az ujjbegynél.
Hogy ne gyakran hibásodjon, csak
fémből volt megoldható, bár nálunk
még sokáig a korábbi fahangszereket
importálták például a csehektől, én is
ilyeneken tanultam kezdetben.
Bernoulli aerodinamikai törvényén,
és a hanghullám levegőben 340 m/sec
terjedési sebességén alapul a fém-
hangszer 65 cm-ss hossza, amit az 1
segédvonalas C hang rezgésszáma
(262 Hz) longitudinális állóhullámá-
nak 2-szerese határoz meg. Neked
szívesen elmagyarázom, de az olvasó-
kat ne terheljük azzal, hogy a
befúvott levegő örvénylik, fordul, mi-
ként érhető el dinamika, mi a szere-
pe a hangszerjátékos fúvótechnikájá-
nak, "anzatz"-nak azonos billentyűál-
lás melletti eltérö hangmagasságban,
stb. Hogy mégis valamennyire szak-
szerű maradhassak, annyit minden-
képp közöljünk, hogy 17 lyuk nyílt-
zárt, vagyis "bináris", 2-es számrend-
szerű variációja 2 a tizenhetediken,
vagyis 131072 elvi lehetőség, amit
csökkent, hogy a billentyűk nem füg-
getlenek. A sokáig mégoly virtuóz
kézben is egyidejűleg csak egyetlen
hangot megszólaltatni képes hang-
szer az akusztika és kombinatorika
ismeretében pl: kvint, nagyszeptim,
megszólaltatására is képes lehet ava-
tott művész kezében, A szomszédos
hangmagasságok rezgésszámai nem a
terjedelem egyenletes, számtani sor
szerinti felosztásával állnak elő, ha-

nem mértani sorként. Már J. S. Bach

is tudta, hogy ez az érték 1.059463-
ból kerekített 106% körüli, de ne
tárgyaljuk a fizikát tovább. 100 szó-
nak is 1 a vége: 3 évig dolgozhattam
a párizsi Zenei Akusztikai Kutató
intézeí meghívottjaként mindeze-
ken, franciául referáló tanulmányt
kellett leadnom. Nem publikáltam
könyvként, vagy magyarul, mert ad-
digra én már ennél is többet tudtam.
Sok helyen adtam és adok elő ma is
ilyen témákról kül- és belföldön is,
nem egy részkérdés megjelent elő-
adási referátumokban, szűk szakiro-
dalomban, de mindezek csak sze-
melvények, bár sokszor hivatkozzák.

- Mi lesz a sorsa a zene és fizika határ-
területi, interdiszciplinárís kutatásaid-
nak?

- Eddig csak hátrányát éreztem annak,
hogy ennyire tudományközi a kutatá-
si területem. Rengeteg munka volt és
lesz szükséges ahhoz, hogy, ha nem is
a 131 ezret meghaladó elvi variációt,
de belőlük a kreatívan használható
tartományt hozzáférhetővé tegyem a
zeneszerzők és előadók számára.
Most esély van erre, mert a Debrece-
ni Egyetem pályázatát elnyerve fel-
vettem a kapcsolatot az egyetem In-
formatikai Tanszékével, és számító-
gépi kapacitás már lehetővé teszi,
hogy alkalmas szoftver segítségével
ne csak az elméletet, egyes adatokat,
grafikus szemléltetést, hanem a vo-
natkozó lehetőségek hangi szemlél-
tetését is rendelkezésre tudjuk majd
bocsátani. Lelkesíí a feíatíaí.

- Én nagyon élveztem, többé-kevésbé ta-
lán értettem is a mondottakat, mégis
kérlek, szakítsd ki magad e gyönyörü
megszállottság karmaiból még pár
percre.

A lemezeimet, koncerljeimet nem tu-
dom felsorolni. Kedvesek nekem

Jandó Jenővel, Csalog Gáborral kö-
zös lemezeink. Az előadásra kerülő
művek jellegét gyakran a lemeztársa-
ságok, a koncertre meghívók döntöt-
ték el. Mozartot vonós triókkal, sok
klasszikust zongorakísérettel, Lajta
műveket 3 vonós mellett hárfával
szoktuk előadni. J. S. Bach összes
szonátáját előadtuk éveken át a Ze-
neakadémián, Vigadóban, külföldön.
Jeney, Sári, Madarász, Hollós, Szige-
ti mintegy 400 muvét adtuk elő 1976,
86, 96 és 2007 évek 60 koncertbol ál-
ló magyar szerzok sorozatában. A
legközelebbi koncertem Nyíregyhá-
zán lesz, klasszikus művekből.

- Elfogyott a papír! Most már Borosje-
noröl beszélj!

- Pont 10 éve, 2000. március 14-én láto-
gatóba jöttünk Szigeti István bará-
tunkhoz. Eladó volt a jelenlegi ottho-
nunk, megvettük. Feleségem, Vas Ka-
talin csellótanárként kapott állást,
majd az iskola zenetagozat vezetője
lett, tagja a régió zeneiskoláit minősí-
tő csapatnak. Matuz Gergely, idősebb
fiunk is itt tanít, és vezeti a MERCA-
TO zenekart, koncerteket ad. Mind-
kettőjüknek érdemei vannak az isko-
la Artisjus díjában, és a sok díjazott
zeneszerető diák eredményeiben. En
innen járok Debrecenbe tanítani,
Pestre a Liszt Ferenc egyetemre elő-
adni és a nagyvilágba is koncertezni,
előadni. Komoly volt az érdeklődé-
§ed, zárjuk vidáman! Edesanyám
Mikszáth utcában lakik, mi pesti Tá-
mási Aron utcából jöttünk, és most itt
a Gárdonyiban lakunk. Ez rendben
van így, nem kell több író, már ide
tartozunk!

Köszönöm az interjút, mozgalmas nap-
jaidból olvasóink számára szabaddá
tett értékes idődet. Gratulálunk!

Kardos Antalné
<....,....
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Az 1848-as forradalom és szabadságharc eseményeire, hőseire em-
lékeztünk március 12-én, a Művelődési Házban megtartott rendezvé-
nyen.

Közreműködtek:

A Magyar Dalkör a kor dalaiból állított össze egy színes csokrot.
A helyi Altalános iskola tanulói nagy sikerrel mutatták a Petőfí
Sándor János Vitéz című művéből készített kis színházi darabot.
Verset adott elő Endrődi Attila.

Unnepi beszédet mondott Küller János polgármester.
(a szerk.)

(A képeket Paksi Imre készítette.) Küller János polgármester

AzAltalános iskola tanulóinak

előadása
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II. rész majd ősszel, amikor Pilisborosjenőn is megemlé-
kezünk a kerek évfordulóról. Most lapzárta előtti híradás
Rákoshegyről, a dal és barátság szép ünnepéröl.

Rövid előzmények után 2000-ben megalakult, és nyil-
vántartásba vették a pilisborosjenői "Kevélyhegyi Dalkör"
nonprofit egyesületet. Elnök: Czigány Ferenc. 2000-ben jött
létre a "Rákoshegyi Rezedák" is, egyesületüket Udvardi Jó-
zsefjegyzi. Mindkét dalkör muvészetí vezetője Palojtay Érsek
Agnes művésznő.

"Népdalkör, énekkar, dalkör" nem ugyanazt jelenti ám!
Népdalosoktól elvárják, hogy csak "tiszta forrásból", autenti-
kus előadással daloljanak.

Enekkar jellemzően műzenei szerzeményeket ad elő,
minden más számára "kiruccanás".

Es egy Dalkör? Enekel, mint mi, alkalomhoz illon válo-
gatva: népdalcsokrot, feldolgozást, egyházi zenét, programze-
nét, megzenésített verset, magyar-nótát, operettet, slágert...
minden nemzeti ünnepen, községi társadalmi eseményen,
anyák, idősek napján, s mindenütt, ahova meghívják a Dal-
kört.

A lényeg: a dal egymásra figyelő együtthangzása, szemé-
lyes emberi különbözést figyelmen kívul hagyva, mert így a ze-
ne közösséget épít, barátságot szül. Orömmel jutalmazza az
előadókat, és örömet szerez a hallgatóknak.

Ilyen Dalkör a mi Kevélyhegyink, és a Rezedáké is.
Weindorf régen sváb, Pilisborosjenő ma kevert lakosságú agg-
lomerációs falu. Rákoshegy megye-székhelyekhez mérhető

Folytatás a 6. oldalon
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fővárosi kerület, lakossága több, mint 20-szorosa Borosjenő-
nek, csak példa, hogy 9 féle nemzetiségi önkormányzata van.

Voltak szép sikereink "Népdalkör"-ként is. Tiboldaró-
con "országos ezüst minosítést" értünk el. De beláttuk: bár-
mennyi munkával sem válhatunk "arannyá", amihez már elő-
feltétel az autentikusság. Mi lehetne falunk jellegzetes "ma-
gyar" népzenéje? Elnek köztünk Mezőkövesdről érkezettek
és leszármazóik. De a ma is Kövesden élők anyatejjel szívhat-
ják magukba az élő hagyományt, dalaikat, gyönyörű népvise-
letüket öröklik. Erdélyiek is élnek köztűnk, de nem egyszerre
és nem egy helyről érkeztek. Gyalog Magda - szeretett citerá-
sunk - halála is hozzájárult, hogy felhagytunk versenyzéssel,
magunk minősíttetésével, kizárólagos népdal énekléssel.
Nem mondtunk le róla, sőt. Megfelelési kényszer, felelősség
terhe nélkül, gyakran és felszabadultan énekelünk népdaf-
csokrokat, László Pál tamburásunk kíséretével. Más műfajok-
ban országosan ismert Hegedűs Valér zongoraművész kíséri
mindkét Dalkört és "Agit", élő fellépésen és médiában. Ittho-
ni segítőnk esetenként Bagyula Gyula tanár úr.

Kedves Olvasók!

Őszre összegyűjtjük Dalkörünk évtizedének nevezetes
eseményeit. Most érjék be a Palojtay Ersek Ágnes által veze-
tett két Dalkör 10 éves fennállása alkalmából, 2010 április 17-
én, Rákoshegyen tartott, a közös repertoárra alapozott ünne-
pi program beszámolójával.

A mi fellépő ruhánk színe türkiz, a Rezedáké zöld,
"ütöttük" volna egymást, fekete-fehér mellett döntöttünk.
Szabó Katika kedvesen fogadott minket a több helyiséges, de
kicsi Közösségi Házban. A koncert a szemben lévő, régen zsi-
dótemplom, most impozáns Baptista Imaházban zajlott. Zsú-
folásig telten is kiváló volt a nagy karzatos főhajó akusztikája,
jó a hangszer, a technika.

Oltárnak nem kellett háttal állni, mert nincs, a terem
elejének lépcsős kialakítása kedvezett annak, hogy a két Dal-
kör tagjait keverve elosztó sorok már bevonulasnál tapsot
arassanak, mindvégig látható legyenek a szólisták és egyben
az egész csapat, mely félszázat közelített és nagyjáből 1/3
borosjenőiből 2/3 rákoshegyiből állt. Ajubileumi program fő-
yednöke Ríz Levente polgármester, támogató a Rákosmente
Onkormányzat, személyesen Fejér Gyula képviselő úr volt je-
len. Minket Küller János polgármester és Paksi Imre képvise-
lő is elkísért és eljött Rákos-hegyre Balla Erzsébet asszony, a
nekünk oly kedves Tibol-daróc polgármestere.

Palojtay Ersek Ágnes művésznő nem csak mindkét dal-
kör művészeti vezetője, a műsor összeállítója és betanítója, az
egyesített kar karmestere, hanem az egész koncert varázslatos
műsorvezetője is volt. Minden dalcsokor, és egyedi dal előtt
elmondta, amit tudni kellett róla. Fontos gondolatokat osz-
tott meg a hallgatósággal, például Kodálytól is, de pillanatra
sem volt "tanáros", nem magyarázott, hanem beszélgetett az
érdeklődő és befogadó publikummal.

Ha úgy illett a számhoz, kommentárja kedves, szellemes,
ha azt kívánta a műsorfolyam, akkor pedig emelkedett, vagy
megható volt. Bemutatta a Dalköröket, minden szólistát,
amikor rákerült a sor, s a betegség miatt hiányzókról sem fe-
ledkezett meg. A mi Horváth Jánosunk betegsége miatt az ő
csengő szopránján zengett az Adj Uramisten szólója, szunni
nem akaró tapssal jutalmazva. Szólt a szerzőkről, nagy szere-
tettel ünnepeltette a jelenlévő Pálkerti Zsuzsanna asszonyt,
aki a "Memento" és a "Csók, dal, bpr" számok szerzője, de
szólt Kovács Lajos, Bicskey Dániel "Él a magyar... " szerzőpá-
rosáról is.

Közel 2 órás programot kellett végigállni, s bizony nem
20 évesek a kórustagok. Nagyjából félidőben - helyünkön, de
"pihenj"-t vezényelt Agi, pár korty víz vigasztalta hangszála-
inkat, ekkor kaptak szót a polgármesterek és a fővédnök kép-
viselője.

Hajduszováti, Mezotúri és Bükkaljai népdalcsokrokkal
kezdtünk, köztük, ill. mindegyik csokor után 1-1 hazafías dal
szólalt meg: Sárbogárd, Dombóvár, Adj Uramisten dús
aranykalászt és az El a magyar mindörökké. Az Ave Maria
után Bartók gyűjtésu népdalcsokor és az értékes, de legnehe-
zebb Kodály gyujtésű népdalok következtek, közöttükhang-
zott el a Memento, mellyel elhunyt társainkra emlékeztünk.
A szűlőföld, a magyarság tisztelete jegyében következett az
Ez a föld a hazám, a csak borosjenőiek előadásában hallott Ó
Szent István, majd erdélyi dalok következtek, a Csíkországi
Fenyvesekben és Hargita alján lakom én. Rákoshegyen ör-
mények is élnek, nekik énekelték örményül a Rezedák a Je-
reván című dalt. Kalocsai népdalcsokor és Bordalok zárták a
koncertet.

A közönség kacagott is, könnyezett is, és vastapsolt! Tel-
jesült a cél, örömet szereztünk és örömöt éreztünk. Freneti-
kus volt a siker, s éreztuk, hogy megérdemeltük! Leginkább
persze Palojtay Ersek Agnes érdemelte meg, beragyogta e
napját Dalköröknek is, s közönségnek is.

Egy közeli iskolában gulyás, ital, sütemény várta a fellé-
pőket és vendégeket. Ugyanolyan emblémával, mint a kon-
certen viseltjubileumi kitűző, itt az iskolában névre szóló em-
léklapot kapott minden résztvevő. Ezeket is a Közösségi Ház
készíttette. Vidám nótázás közben erősödött a barátság, az-
tán boldog, de fáradtságtól csendes Dalkörösökkel ért haza
buszunk Pilisborosjenőre.

Kevétyhegyi dalkörösök

Indian tábor
2010. julius 5-9
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2010. március 6-án a MUPA-ban Fügedi-Bárd Judit ve-
zetésével a szintén általa irányított Vass Lajos kórus
mellett részt vett Kodály: Pscalmus Hungaricus-ának
előadásában. Az előadás fergeteges volt, a gyerekek
csodásak (és úgy is viselkedtek!) Bravó!

1 <
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Megkezdodött a "versenyszezon"

- Erden március 13-án Regionális Csellóverseny volt, 3
növendékünk indult: Diriczi Anita - különdíj,
Keresztessy Márk -1. díj, Peltzer Anna - III. díj. Fel-
készítő tanári díjat kapott: Vas Katalin

- Gitárverseny március 24. Balassagyarmat: Horváth
Levente I. díj, Négyessy Eszer - III. díj.

- Nagykőrosi Megyei Verseny: Horváth Levente: I. díj,
Négyessy Eszter - I. díj, Slosár Ilona -1. díj.

- Szolfézs verseny április 17. Törökbálint: László Domi-
nik IV. helyezett a 3. korcsoportban, Varga Mária III.
helyezett a 3. korcsoportban, Nemes Kincső III. he-
lyezett a 6. korcsoportban, Horváth Levente I. helye-
zett az 5. korcsoportban (Leventének ez a 3. első he-
lyezése ebben a szezonban).

- Varga Bernadettjüvola szakos növendékünketfelvették a
Váci Konzervatóriumba.

- Szentendrei Regionális verseny április 23-án: Varga
Bernadett fuvola II. díj. (Felkészítő tanár: Matuz
Gergely).

Minden verseny-győztesnek, helyezettnek és a sike-
res felvételt tevőnek gratulálunk!

Itt hívjuk fel a fígyelmet, hogy a jövo tanévre szóló
zeneiskolai beiratkozás és befízetés időpontja 2010. júni-
us 8-9-10, 9:00-15:30, helyszín: Gazdasági Iroda - föld-
szint, Tagozatvezetoi Iroda - emelet.

FIGYELEM!!!

- Május 1-én a már megszokott ZENÉS ÉBRESZTŐ
zajlik, amelyre szeretettel várjuk a falu teljes lakosságát
(adományokkal együtt).

- Zárókoncert, bizonyítványosztás június 11-én,
18:00, Reichel József Művelődési Ház.

- Tanévzáró ünnepség és ballagás: június 15-én.

A még hátralévő versenyek eredményéről tájékozta-
tást adunk a falu lakosságának

Német Nemzetiségi Altalános és Alapfokú
iVlűvészeti Iskola Zenei Tagozat

hallgatóinak versenyeredményei

Regionális csejlóverseny, 2010. március 13-án Érd
Keresztesi Márk I. díj
PelczerAnna III. díj
Diriczy Anita Különdíj

Regionális gitárverseny 2010. március 23. Balassagyarmat
Horváth Levente I. díj
Négyessy Eszter III. díj

Országos konzts fuvola verseny 2010. március 31.
Debrecen

Nemes Réka II. díj (volt növendék)

Regionális gitárverseny 2010. március 31. Nagykőrös
Hetényi Gergety Kiemelt nívódíj

^

^

^

i

Községünk területén a
következő helyeken és idoben:

Muvelodési Ház parkolo
LucfenyQ tér

Kossuth +ér
Mindszen+i u. - Már+on <4. u.

Budai ú+ - Híd u. sarok
Fo út - Ilona u. sarok

8°°
g30
900
930

10°°
1030

^

t^

e

Slosár llona Kiemelt nívódíj

Matuz István fuvolaművész 2010. március 15. Kossuth díj
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Reichel ózsef M&wlődési és Könyvtór hírei

ájusi programok
Május 1. ZENÉS ÉBRESZTÓ

Zenél: a Zeneiskola fúvós zenekara

Május 9-én vasárnap 18 órai kezdettel
C vitaminok koncert

Zeneiskola diákjai és tanárai
*

Május 15. 15 órától KEREKES MAJÁLIS
a Kerekes együttes nyári programjainak támogatása

érdekében.

hlelyszín: Az Iskola udvar
*

Május 16. vasárnap 1 9 óra
"TÁVOL MOSZKVÁTÓL'

ÉS TÁVOL HOLLYWOODTÓL IS
Filmek a perifériáról sorozat keretén belül

DERSZU UZALA
színes szovjet-japán filmdráma, 136 perc, 1974ren-

dező: Akira Kurosawa

*

Május 17-én hétfőn
7 mérföldes csizmában heted 7 határon át

Országos mesevetélkedő döntő Egerben

Május 29. szombat 10-14-ig GYERMEKNAP
a szabadidő parkban a sportegyesület szervezésé-

ben

*

Május 29. szombat 19 óra
"TÁVOL MOSZKVÁTÓL'

ÉS TÁVOL HOLLYWOODTÓL IS
Filmek a perifériáról sorozat keretén belül

TIBETI HALOTTASKÖNYV
feliratos japán-francia-kanadai film, 90 perc, 1994 ren-

dező: Hiroaki Mori, Yukari Hayashi, Barrie Angus
Narrátor: Leonard Cohen

Júniusi előzetes:

Június 4. 18 óra Zeneiskolai koncert
Június 11. 16 óra Iskola Gála

*

Nyári táborok:
Június 21-25-ig: Környezetvédelmi-kirándulós

Június 28-július 02: Színjátszó tábor
Július 05-július 09: Indián tábor

Részletes és bővebb tájékoztató a nagyplakátokon!
Műsorváltozás jogát fenntartjuk.

/ /

Jtinius 21-25-ig
Váronk niindenkit, aki szurctsukat mo^ogni, swretne megisiner-

ni a? erdélí étovilágat, vagy csak eg;szcrüen swretne egyjétékkai teli
hetet a s.'-abadbaii töiteni

RéMtetes prugram:

. luniu!> 21. (hétl'6) Kirdndulás a/ Ezüst-hegybez, Ismerkedés
kíilonlcgtís asvánMikkal. (iyümfllvsgyüjtö
játék.

Jnnins 22, < ttedd) K iTmdnlás a Nagy Kevéh -heg> hCT.
S7Íklamás7ás.

Mmw 23. tsíerda) Kirándulás C'sobánk. ara. Isinerkedés a
kímn e?tftvédeitfin kéi dv^eivfl.

.rónius 24. (wtit<trt8k) Kiránduiás a Hw.iféli-tólw/.. (smcrkcdcs a
kftmyeyo áiiatvilág.ga). Aliati kvíz és
állatüs iátékok

Junius 25, (péntek) Kirándulás a Kövesbérci tífáohe. Ismerkedés a
niivényvitaggal. Srimháború.

Réwételi feltétdek; 7-16 eves kor, mcgi'elclő líoudició
Étkeyés: otthonról hos'ott hidcg életem
MaximáUs Utssam: 30 t8

.letentkrani: köin vtárban, tel:336-377; email:pbjmuvbaz(í('gmail, com

A tábor ingyenes!
S.i'tTtftcttet vár a táborvezctö :Bercczbine Szendre; Eva

Mindazoknak, akik szentnek olwsni, játszoni. szerepeini,
Ürtímajátékok, bcszédfejtesz+és. önisfnere+i foglattozasok,

versmondás, stmpadi nwzgás jatétos tanul&a.
Egy-egy mese. szmíiarab fetdolgozása és szmpadi megjefenftés*1

s 28-j -
Ressiietes progr-ttm;

Junius 28. iMtff) Könyvté"i nap. ismerkedés o kdnyv+Arral, egymassat:
a wiiaszto+t muwktet; olyasási tuddsszint

fetmírése; szerepek kiosztása,
1'unius 29. (tedd) Csoportfoglatkozáaok, a kiválasz+ott muvel

ismertedés, sok jdték.
Jyntus 30. (sxerda) Já+átes szfnjátsztís átdoSgozása & megjeienítése a

munek

Jdius 01. (csStSrtők) Kisnyvtári feladatok és a szfndarab prótólasa

 

w 02 ^énflt) Foproba, sok jd+ék, bemuttt+é, táborzáras!

Réazvételi fclrtflck: 8-16 éves kor
Etkeaís; Ai ávodaban!
ftaximális tétsaám. 30 fo

TéríKsi áü 10000 Ft (50%-o+a jttenttezéskor teit befizctni)
Jelen+hMni: kőnyv+drban, tel' 06-336-377; tibjmwhoz@3nwii. com

Szeretc+tel várrok a taborveze+oi:

Bsreczktné Szendrey Eva és Endrfidi-Mite Attila
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Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-
testületének

1/2010. (III. 17.) Kt. rendelete
a 15/2009. (X. 9. ) és 16/2009. (X. 9. ) Kt. rendelettel

módosított,
az Onkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

10/2009. (III. 13.) Kt. rendelet módosításáról

Pilisborosjenő Onkormányzat Képviselő-testülete az
Allamháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi
XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen
jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjé-
röl szóló 292/2009. (XII. 19. ) Korm. rendeletben megha-
tározottakat - a 2009. évi költségvetés módosításáról az
alábbi rendeletet alkotja:

l.§

10/2009. (III. 13. ) számú rendelet (a továbbiakban: R) 3.
§-át a az alábbiak szerint módosítja:

"Az Onkormányzat a tervévi költségvetési

1. kiadási főösszegét 562 174, - ezer forintban,
2. bevételi főösszegét 562 174, - ezer forintban álla-

pítja meg."
3. a forráshiány összege O Ft.

2.§
A R. 13. §-a az alábbiak szerint módosul:

"13. § A Képviselő-testület az Onkormányzat általá-
nos tartalékát 28 419 eFt összegben hagyjajóvá."

3.§

(1)A R. 2. számú (bevételek) melléklete helyében, e
Az Onkormányzat a 2009. évi

2009. évi költségvetés

költségvetéséről szóló

Bevételek

alcimek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, adatok e., ft-ban

Fő cím

221115
221214
552312

552323
552411

552411
701015
751153
751153
751164
751175
751757
751845
751878
751966
801115

801214

801333'

805113
851242
851297
851967
852018
853233
853244
853255
853266

853311
853344

901116

902113
921815

Mód ei.

Megnevezés

Könyvkiadás
Lapkiadás
Ovodás gy. Etkeztetés

Gyermekétk. Iskola
M. helyi vendégl.Ovoda

M. helyi vendégl. lskola
Sajátv. b. ingatlan
Onk. ig. Tevékenység
Onk. ig. Tevékenys. (Hitel)
Német kisebbségi önk.
Népszavazás
Onk. int. ell. Kis. sz.

Város és közs. g.
Közvilágítás
Onk. felad. nem tervezett
Ovodai nevelés

Alt. lskola n. rendsz. o.

Alapfokú műv. oktatás

Napközi otthonos ellátás
Egészségház
Védönöi szolgálat
Iskola egészségügy
Allategészségügyi tev.
Körz.házigondozó
Családsegités
Szociális étkezés

Nappali szoc.

Rendszeres pénzellátás

Eseti pénzellátás

Szennyvíz elvezetés

Település hulladék

Müvelődési Ház tev.
Polgármest. Hiv. Ossz.:

Bevétel

Összesen

43
405

7, 362
9, 530
4, 037
1, 738
2, 746

87, 288
o

1, 959
600

o

644
o

432, 435
o

469
2, 520

o

o

4, 333
148

o

50
o

1, 346
1, 102

o

o

84
o

3, 335
562, 174

Intézm. Önk.sajátos
mük. bev

43
405

7, 362
9, 530

4, 037
1, 738

2, 746
26,691

o

1, 571
o

o

75
o

o

o

70

2, 320
o

o

o

o

o

50
o

1, 346
1, 102

o

o

84
o

2, 580
61, 750

bevétele

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

279,427
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

279, 427

Felhalm,

bevétel

o

o

o

o

o

o

o

940
o

o

o

o

o

o

10, 022
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

10, 962

Végl. átvet

pénzeszk
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

569
o

o

o

399
200

o

o

4, 333
148

755
6, 404

Önk. Kvetés

támogatás
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

600
o

o

o

142,986
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

143,586

1. sz. melléklet

Pénzforg.nélk. Hitel

bevétel

o

o

o

o

o

o

o

59, 657
o

388
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

60, 045

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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2009. éviKt v.

Szakf

221115
221214
552312
552323
552411
552411
701015
751153
751153
751164
751175
751757
751845
751878
751966
801115

801214

801313
805113
851242
851297
851967
852018
853233
853244
853255
853266
853311
853344
901116
902113
921815

Mód ei.

Megnevezés
Hivatali tevékenység

Könyvkiadás
Lapkiadás
Ovodás gy. tkeztetés

Gyermekétk. Iskola
M. helyi vendégl. Ovoda

M. helyi vendégl. Iskola
Sajátv. b. ingatlan
Onk. Igazgatási tev.
Önk. igazg. tev (Hitel)
Német kisebbs. Onk.

Népszavazás
Ok. int. ell. kis. sz.

Város és Közs. g.
Közvilágítás
Önk.felad. nem terv.
Ovodai nevelés

Alt. lskola n. rendsz. o.

Alapfokú müv. Oktatás

Napközi otthonos ell.
Egészségház
Védőnöi szolgálat
Iskola egészségügy
Allategészségügyi. Tev.
Körz. házigondozó
Családsegítés
Szoc. étkezés

Nappali szoc.

Rendsz. Pénzellátás

Eseti pénzellátás

Szennyvfz elvezetés

Település hulladék
Müvelödési Ház tev.

Pol ármest. Hiv. Ossz:

Kiadás
összesen

o

724
7, 954

13,469
1, 638
1, 029
2, 645

266, 069
o

1, 959
600

3, 667
13, 088
12, 070

o

53, 071
74, 896

22, 809

10, 281
1, 614
6, 698

74
129

1, 974
3, 274

746
6, 497

10, 238

3, 001
10, 414
13, 042
18, 504

562,174

Személyi
juttatás

o

2,4
o

o

54, 623
o

o

356
2, 66

10, 131

o

51,871
16,547

5, 346
780

4, 748
o

1, 159
o

o

3, 116

o

7

197,

Munkaadói

járulék

o

o

o

731
o

o

o

16, 558
o

o

70
751

1, 241
o

o

10, 998
14, 944

4, 986
1, 991

204
1, 395

o

357
o

o

946
o

o

o

o

388
57,560

Kiadások

Dologi

kiadás

o

724
5, 954

10, 310
1, 638
1, 029

2, 645
19, 157

o

1, 382
174
249

1, 716
12,070

o

4, 913

7, 953
883

2, 944
630
555

o

129
458

3, 274
746

2, 435
o

o

84
13, 042

7, 386
102,480

Mükc

pe. Atad

o

o

o

o

o

o

o

13, 585
o

119
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

74
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

13,778

Ellátottak

Juttatása

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

10, 238

3, 001
o

o

o

13,239

Beruházás

ésÁfa

o

o

2, 000
o

o

o

o

109, 552
o

o

o

o

o

o

o

809

128

393
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

4, 810

o

1, 493
119, 185

Felújftás

ésÁfa

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

5, 520
o

o

28,786

2. sz melléklet.
Áfabef.

o

o

1,
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

1,367

Tartalék

o

o

o

o

o

o

o

28, 419
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

28,419

(2) A R. 3. számú (kiadások) melléklete helyébe, e
rendelet 2. számú melléklete lép.

4.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Küller János s. k.
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Pilisborosjenő Község hirdetőtábláján történt kifüg-
gesztéssel 2010. március 17. napján.

Pilisborosjenő, 2010. március 17.

Keresztény Anikó s. k.
jegyzö

Keresztény Anikó s. k.
jegyzö

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-
testületének

2/2010. (III. 17.) Kt. rendelete
az Onkormányzaí 2010. évi költségvetéséről

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-tes-
tülete az államháztartásról szóló, többször módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köz-
társaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX.
törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, vala-
mint az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009. (XII. 19. ) Korm. rendeletben foglaltakra, az
Onkormányzat 2010. évi költségvetéséről az alábbi ren-
deletet alkotja.

l.§
A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, bizottsá-
gaira, a polgármesteri hivatalra, az önkormányzat irányí-

tása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre)
és a helyi Német Nemzetiségi Onkormányzatra terjed ki.

2.§
A költségvetés címrendje

(1) Az államháztartásról szóló törvény (továbbiak-
ban: Aht. ) 67. §(3) bekezdésében foglaltak alapján az ön-
kormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés
szerint állapítja meg.

(2) Pilisborosjenő Község Onkormányzat (további-
akban: Onkormányzat) önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerve a Polgármesteri Hivatal (továbbiak-
ban: hivatal), az önkormányzat önállóan működő költség-
vetési szervei a Német Nemzetiségi Altalános és Alapfo-
kú Művészeti Iskola, a Német Nemzetiségi Kétnyelvű
Ovoda, a Missziós Ház Alapszolgáltatási Központ és a
Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár külön-külön
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alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a Hi-
vatalon belül a szakfeladatok. A részletes cím-
rendet a költségvetési rendelet az 1. számú mel-
léklete tartalmazza.

3.§
A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)A képviselő-testület az önkormányzat
2010. évi költségvetését:

559 221 eFt költségvetési bevétellel
559 221 eFt költségvetési kiadással

83 146 eFt költségvetési hiánnyal
O eFt - ebből működési

83 146 eFt felhalmozási
állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költ-
ségvetési bevételek forrásonkénti, a költségveté-
si kiadások jogcímenkénti megoszlását mérieg-
szerűen önkormányzati szinten, továbbá a finan-
szírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a
rendelet 2. számú melléklete alapján határozza
meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevéte-
li és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleg-
gel - mériegszerűen önkormányzati szinten a 3-
3/a számú melléklet szerint állapítja meg a képvi-
selő-testület.

(4) A normatív állami hozzájárulásokat jog-
címenként a képviselő-testület a 4. számú mel-
léklet szerint hagyja jóvá.

4.§
A költségvetés részletezése

(1) A 3. § (2) bekezdésében megállapított
bevételek és kiadások címenkénti megoszlását,
és az éves létszám előirányzatot költségvetési
szervenként, feladatonként a 5-5/d. mellékletek
tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat költségvetésében sze-
replő felhalmozási kiadások feladatonkénti rész-
letezését az 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében sze-
replő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a
7. száfflú melléklet tartalmazza.

(4) A Hivatal költségvetésének feladaton-
kénti megoszlását a rendelet 8. számú melléklete
tartalmazza.

5.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat
2010. évi tartalékát 35 000 eFt-ban állapítja meg

(2) A tartalék felosztását e rendelet 9. szá-
mú melléklete határozza meg.

6.§

(1)A képviselő-testület több éves kihatással
járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait

Költségvelési rBndslat 1. sz. malléklsle

F5 cim Al cím

Címrend

Cím/Alcim ne' gazdalkodátiloskiir

énáltóan mühodö és
aidalkoda

1 PulgármBBteri Hlvatal

1 n ormányzatijogaikotás

2 rszággyülési képviselöválasztásokhoz kapcsojödötevéken ségek
3 Önkormányzati ké "selöválasztáshoz tcapcsolóctó tevékenységek
4 Országos, Eelepülési és területi kisebbségi önkormányzati választá^ioz
5 Europal parfamentl ké Iselöválasztáshoz kapcsoládá tevékenységek
6 rszá oséshelyiné szavazáshoe hapcsolódótsvélienységek
7 nkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazg&tásí tevékenysége
3 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevéhenysége
9 Űnkormányzatok és többcélú kistérség társulások énzü i igazgatása
10 óigs2 atás
11 ó, illeték, kiszabása, beszedése. adóellenorzés

12 nkorman atok kőzbeszerzési diárasainak lebcnyolltasával osszefü aszdgilt.
13 Közvilágllás
14 ános-, községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatások
15 nkormán atök. valamint tóbbcélú kistérsé I térsulások elszámolásai
16 Központi köitségvetési befizetések
17 Onkormányzatok m. n. s, nemz^közi kapcsolatai
1S Koitertjletrendjenekfennlartesa
19 vodai nevelés, ellátás
20 a'átos nevelésl i ényü ermekek óvodaj nevelése, ellátása
21 Nemzeti és elnikai kisebbségi úvodai nevelss, elKtás
22 alános iskolai tanulók nappali rendszeró nevelése, olrtatása 1-4. évfolyam
23 Sajátos nevelési igényü iá<olal tanulöl^ nappali rendszerti nevelése, oktatása 1-4. évf
24 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerü áitalános iskolai
25 evelése, oktatása 1-4. évfo am
26 talános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. evfolyam

Sajátos nevelésl Igénya általanos iskolai tanulók nappali rendszera nevelése^
27 oktatésa 5-8. évfolyam

Nemzeti és etnifíai kisebbségi tanulók nappali renctezerü általános iskolai nevelése,
28 l<tatésa5-8. évfdyam
29 apfokú müvészetoktatás zenCTnüvészeti ágban
30 alános iskolai napközi olthoni nevelés
31 Sajátos nevelési igényü tanuiók napközi otthoni nevetése
32 Nanzeti és etnikai kisebbségi tanulók na[Aözi otihoní newlése
33 tslános iskolai tanulószobai nevelés

34 Sajátos nevelési ígényü tanufók általános iskolai tanulószobai nevetése
35 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók altalános iskolai tanulószobaí nevelése
36 Haziorvosi alapellétas
37 hláziorvosi ügyeleti eliátás
38 Fo lalkozis egészsé ü atapellátás
39 Fogofvosi alapellatas
40 Egyéb. m n s. járóbeteg-eflát&s
41 Család- és növstíelmi egés^ségügy gondozás
42 l^úságj-egeszségügvi gondofzás
43 IdBseknappaliellátása
44 Rendszeres szcciális segély
45 Idöskorúak járadéka
46 Lakásfenntartási támogatás nornnatív glapon
47 HdyllakEisfenntartásitámogatas
48 olSsldralan^Jogon
49 otási díj méftányossági alapon
50 Rendszeres ermekvéyáelmí pénzb^H ellátás
51 Kjegészítö gyermekvédslmi támogatás
52 Ovodáztatási támogatás
53 Há I esetl lakSsfenntartésl tám a[é3
54 meneti segély
55 emetésl segély
56 Rendklvüllgyennekvédelmltámogatás
57 Mozgáskortátozoltak kiizlekedési támogatása
58 Egyéb önkormányzati eaeti pénzbeii eilátások
58 Kozgyégyellétis
GO Köztemetés
61 BOIcsadel ellátás
62 Családinapközi
63 G ermek'détl szolgaitatás
64 Szocialis étkedetés
G5 Házi seQftsegnyújtás
66 Csaiadseclfes
67 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
68 Kozcélú foglalkoztatás
69 Közhasznú fogtalko2latas
70 Közmunka
71 Civlf szervezetek működési támogatása
72 Kön ari szolgSllatSsok

2 Némel NemzetiséBiAltalárusésAlpfokúlKluveszetllskola Bnnálló működo
1

2 ajátos nevetésí igényű iskolai tanulók nappaN rendszerü nevelése, oktatása 1-4. évf

Nemzeti és efnikai kisebbségi tanulök nappali rendszerü áltaiános islfdai nevelése,
3 oktatása1-4. évfdyam
4 talános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam

játos nevelési Igényü általános iskolai tanulók nappali rendszerü nevelése,
5 ktatása 5-8. évfol am

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerü általános isko^ai nevelése,
6 oktatása 5-8. évfdyam
7 apfokú müvészetoktatás zenemüwszeti ágban
8 talénos iskolai napközi otthoni nevelés
9 ajátos nevelési isényü tanulók napköz otthoni neveiése
10 Nemzeti és etnikai kisefabségi tanulók napkö^i otthoni ne'velése
11 alánosiskolaitanuldszobainevelés
12 Sajátos nev^ési igényü tanulók általános iskdai tanulöszctoai nevelése
13 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
14 likolal Intézmenyétteztetés
15 Munkahelyl étkeztetés
16 l^tolai, diakspwt-tevékenység és támogatás
17 Nemlakóin atlan bérbeadása, üzeneltetése

3 Német Nemzetis^i Ktítann elvü Ovoda önnállö működö
1 Ovodai nevelés, ellátás
2 Sajátos nevelési igényü gyermekek óvodai nevelése, ellátása
3 Nemzeti és etnikaí kisebbségi óvodai nevelés; ellátás
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2. számú melléklet

1. sz. táblázat

Sor-
szam

PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG Önkormányzat
2010. EVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Bevételi jogcím

1

1. I. Onkormányzat működési bevételei (2+3

2. 1/1. Intézmén i műkodési bevételek

3. 1/2. Önkormán atsa'átosműk. bevételei (3. 1+ +3.4
3. 1. liletékek

3. 2. Helyiadók*
3. 3. Atengedett központi adok*

3. 4. Bírságok, egyéb bevételek

3. 5. Epitésügyi bírság

3. 6. Talajterhelési díj

3. 7. E éb sa'átos bevétel

4. II. Támogatások, kie észitések 4. 1+ +4.7

4. 1. Normatív hozzájárulások*

4. 2. Központositott előirányzatokból támogatás

4. 3. Színházi támogatás

4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás
4. 5. Egyéb központi támogatás

4. 6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása
4.7. Fejlesztési célú támogatások (4. 7. 1+... +4. 7. 3)
4. 7. 1. Cél- címzett támogatás

4. 7. 2. Fejlesztési és vis maior támogatás
4. 7. 3. E éb felesztési támo atás

5. IILFeihalmozási éstőke'elle ü bevételek 5. 1+ +5.3

5. 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
5.2. Önkonnányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*
5. 3. Pénzu ' befektetésekből származó bevétel

6. IV. Vé le esen átvett : énzeszközök (6. 1+6.2+6.3+6.4

6. 1. Támogatásértéküműködésibevételek(6. 1. 1. +... +6. 1. 4.)

6. 1. 1. OEP-től áh'ett pénzeszköz

6. 1. 2. Központi fcv-i szervtől átvett pénzeszköz
6. 1. 3. Fejezeü kezelésű elöirán}'zatból átvett pénzeszköz + EU-s tám.
6. 1.4. Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz
6. 1. 5. Elkülönitett állami pénzalapoktól atvett pénzeszköz
6. 1. 6. Működési célú pénzeszköz átvétel

6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6. 2. 1. +... +6.2. 4.)
6. 2. 1. OEP-től átvett pénzeszköz
6. 2. 2. EU-s támogatásból származó bevétel
6.2. 3. Elkülöm'tett állami pénzalapoktól átv'ett pénzeszköz
6. 2. 4. Egyéb kvi szervtől ítvett támogatás

6. 3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson Idvíilről

6. 4. Felhaím. célú énzeszk. átvétel államháztartáson kivülről

7. V. Támogatási kolcsön visszatéritése, igénybevétele (7. 1+7.2)

7. 1. Működésicélú kölcsonvisszatéritése, igénybevétele
7. 2. Felhalmozási célú kölcsön visszatéritése. i énvbsvétele

8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1+4+5+^-7)
9. VI. EIöző évi várható énzmaradvánv igénvbevétele

10. VII. Elöző évi vállalkozási eredmén i nvbevétele

11. VIII. Finanszirozási célú muveletek bevétele (11. 1+... +11. 6)

11. 1. Rövidlejáratúhitelekfelvétele
11.2. Likvidhitelekfelvétele

11.3. Hosszúlejáratuhitelekfeh^étele
11.4. Forgatási célú betföldi értékpapirok kibocsátása, értékesítése
11. 5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapirokkiboesátása, ért.
11. 6. Fü ö, átfütó, kie enlitő bevételek

12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)

2008. évi
tény

3

232 618

48,339

85,640
94, 589

3, 025

1,025

143, 190

124. 383

3, 609

4, 252

10, 946

Ezerforíntban !

2009. évi
várható

4

3282

50, 835

277,3

178, 520

94,744
1,986

411
10

1, 723

143, 2 ^

124,822
12, 848

5, 598

2010. évi
előirányzat

5

304,3

6(

255, 641

144, 65

110, 841

14

108,1
106, 00

56

&

1, 60

25

95

10, 019

2,8

126, 462

124, 562

3, 809

1,887
118,866

95

940

<0

7,8
4,480
1,047

432

137

1, 772

200

500

500

158, 058

1,6

1,611

1, 611

49213-

59, 657

94C

62,0

8, 00

5, 88?

1, 31

36, 000

36,00

3, 00

15, 00

61

61

83, 14
83,1

1, 604

665,277 551, 792 559,221
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2. számú melléklet

PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG Önkormányzat
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK
2. sz. tábíázat

Í szam Kiadásijogcímek

1

1.

1. 1.
1. 2.

1. 3.

1. 4.

J?
nE

1. 7.

1. 8.

1. 9.

1. 10.

1. 11.

\~^2:
i'A^

2. 1.

r-2^-
2. 3.

2. 4.

2. 5.

2. 6.

2. 7.

3.

3. 1.

3. 2.

4.

5.

6.
=^3i*-'2E S^S

6. 1.

6. 2.

6, 3.

6. 4.

6. 5.

--6. eT
7.

I. Működési céiú ksadások 1. 1+ +1. 12

Személyi juttatások

Munkaadókat terheiő járulékok

Dologi kiadások*

Egyéb folyó kiadások

Muködési célú pénzmaradvány átadás

Támogatásértékű működési kiadás

Működési eélú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

Társadalom- és szociálpolitikaijuttatások

Ellátottak pénzbelijuttatása

Pénzforgalom nétküli kiadások
Kamatkiadások

\K. Felliaimozási és tőkejellegű kiadásoit (2. 1+ +2.7)
Felújítás*

Intézményi beruházási kiadások

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Felhalmozási célú pénzeszközátadás állsmháztartáson kívülre

Pénzügyi befektetések kiadásai

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
EU-s támo atásból me alósuló ro'ektekkiadásai

m. Tartalékok(3. 1+... +3. 2)
Altalános tartalék

Céltartalék

IV. Egyéb kiadások

_j_KOLTSÉGVETÉSIJKIADÁSOKÖSSZESEN_(l+2+3-^
|VI. Finanszirozási célújnűveletek kiadásai 6. 1+... +6. 6)

Rövid lejaratu hitelektöriesztése
Likvid hitelek töriesztése

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Forgatási eélú belfoldi értékpapírok beváltása, vásárlása

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírokvásárlása bevált.

Függő, átfútó, kiegyenlítő kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

2008. é\i
tény

L
484,710
194,555

58, 192

87, 166

6,780

119,841

10,349

I
7, 809

18

'. >,646j
, 4791

37, 167

1

549, 356

1, 174

:
:

1, 1741
550, 530

Ezer foríatban 1

2009. évi
várható

4

186,065

52,998

89,402

3, 173

1,772

11,234

13,387

867

35, 384Í|
25,7251

9,659

394, 282

394,2821

2010. évi
előirányzat

5

375, 945
197, 181

50,637

101,742

4,480

10,84C

9, 850

148276
11,375

85,9731

5, 928

45,OOC:
-i?. i)i"i

5, OOC

559, 221

559,221

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat

1 |KöItségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvsíési
Ikiadások 5. sor) (+/-)

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
4. sz. táblázat

1. iFinanszírozásicéÍúmuveÍetekegyenÍegeO. l -1.2) +/-

1. 1. j Fmanszu'ozá8Ícélúműv. íievételei(l. sz. mell. l. sz. táblázatll. 8or)

1. 2. | Finanszu'ozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell . 2. sz. táblázat 6. sor)



14 PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

éves bontásban a 10. számú meliéklet szerint fogadja el
azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az
adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatá-
sokat a 11. számú melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a költségvetési évet követő 2
év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és
áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések is-
meretében a 12. számú mellékletben foglaltak szerint
hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzaí 2010. évi
előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13.
számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló
projektek bevételei és kiadási előirányzatait a 14. számú
melléklet tartalmazza.

7.§
A Német Nemzetiségi Onkormányzat költségvetése

(1) Képviselő-testület a helyi Német Nemzetiségi
Onkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi és ki-
adási főösszegét 1 450 e Ft-ban tudomásul veszi, melyből

a) működési célú bevétel: 1450 eFt,
b) működési célú kiadás: 1450 eFt,
c) ebből dologi jellegű kiadás: 765 eFt.

(2) Német Nemzetiségi Onkormányzat által elfoga-
dott költségvetéstjelen rendelet 15. számú melléklete tar-
talmazza.

8.§

A képviselő-testüiet a 2010. évi költségvetés végre-
hajtása során keletkező valamennyi kiadási megtakarítást
és bevételi többletet a költségvetés forráshiányának csök-
kentésére rendeli felhasználni.

9.§
A költségvetés végrehajtásának szabályai

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásá-
ért a polgármester, a könywezetéssel kapcsolatos felaöa-
tok ellátásáért a jegyző a felelős.

10. §

(1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási elői-
rányzatok közötti átcsoportosítások jogát valamennyi in-
tézmény és feladat vonatkozásában, előirányzat csopor-
tonként 10%-ig a polgármesterre ruházza át a kiemelt
előirányzatokon belül, az intézményvezetőkkel egyeztet-
ve. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási elői-
rányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magá-
nak.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a
polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költ-
ségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(3) Valamennyi átruházott hatáskörben hozott dön-

tés a későbbi években - a Képviselő-testület által jóváha-
gyottnál nagyobb többletkiadással nem járhat.

11. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási elői-
rányzatai felett az intézményvezetője előirányzat-felhasz-
nálási jogkörrel rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési
szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképző-
dés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és
a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt
tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költség-
vetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási
jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem
emelhetik fel, csak a képviselő-testület jóváhagyását kö-
vetöen.

12. §

(1) Az önállóan működő költségvetési szervek a Hi-
vatalban kialakított számviteli rendet kötelesek alkalmaz-
m.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv köteles belső szabályzatban rögzíteni a működés-
hez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét
meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes közpon-
ti szabályozás fígyelembe vételével, illetve a szükséges
módosításokat végrehajtani.

13. §

1) A feladat elmaradásból származó - személyi és
dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-
testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Képvi-
selő-testület egyidejű tájékoztatásával betétként elhelyez-
ze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.

(3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt
előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költ-
ségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önállóan működő
költségvetési szerv tekintetében is köteles betartani. Az
előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga
után.

(4) A Hivatal, valamint az önállóan működő költség-
vetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a
jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyil-
vántartást vezetni.

14. §

A költségvetés végrehajtásának ellenorzése

(1)A költségvetés végrehajtását az önállóan működő
költségvetési szervek tekintetében a Hivatal köteles ellen-
őrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak sze-
rint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zár-
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számadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a
képviselő-testületettájékoztatni.

(2)Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és hozzá tarto-
zó önállóan működő költségvetési szervek belső ellenőr-
zésének megszervezéséröl.

15. §
Záró rendelkezések

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de
rendelkezését 2010. január 1-jétől kell alkalmazni. A ren-
delet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

r~á r

Küller János s. k.
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Keresztény Anikó s. k.
jegyzö

Az SZMSZ 49. §(2) bekezdése alapján Pilisborosjenő
Község hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel 2010. már-
cius 17. napján.

Pilisborosjenő, 2010. március 17.

Keresztény Anikó s. k.
jegyző

Hirdetési árak
A PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓBAN

ALAP
MÉRETE A/4

BEÜV

1/32oldal
1/16oldal

1/8 oldal

Y4 otdal

1/2 oldal

1 oldat.

MM

fekvő: 90x60
álló: 60 x 90

fekvő: 180x60
átló: 96,5x126

fekvő: 180x126
álló: 96, 5x257

198x257

Szalag-hirdetés/a lap alján, 10 szó
Szalag-htrdetés/a iap alján, 15 szó

ÁR

2 500 Ft+ÁFA/alk.

5 000 Ft+AFA/alk.

7 000 Ft+ÁFA/alk.

15000R+ÁFA/atk.

25 000 Ft+ÁFA/alk.

50 000 R+ÁFA/alk.
1 500 Ft+ÁFA/alk.

2 000 Ft+ÁFA/alk.

Minden további folyamatos megrendelés után, al-
kalmanként 20% kedvezményt biztosítunk.

Megjelenés: minden hónap közepén, esetenként
külön szám is.

Példányszám: 1100.

Hirdetésfelvét I: POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖNYVTÁRÁBAN (TEL. : 336-377)
2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

Befizetés a megjelenés után, a kiküldött csekken, vagy
személyesen az önkormányzat pénztárában.

Helyi iparüz. ési adó bevalláshoz

Tisztelt Adózóink!

Ertesítjük Onöket, hogy a 2009. évi éves iparűzési
adóbevallás benyújtásának és az adókülönbözet megfize-
tésének határideje 2010. május 31.

A bevalláshoz alkalmazandó formanyomtatvány le-
tölthető a www.pilisborosjeno. hu honlapunk DOKU-
MENTUMTAR/ADOZAS programpontjából. Szükség
esetén a nyomtatványt az adócsoport, vagy ügyfélszolgála-
tunk térítésmentesen rendelkezésre bocsátja, illetve pos-
tai úton történő kiküldését kérheti az adócsoport munka-
társaitól telefonon, vagy faxon (telefon: 26/336-
028/121, 126. mellék, fax: 26/336-313).

A hibátlanul és hiánytalanul kitöltött bizonylat cég-
szerűen aláírva, lebélyegezve postai úton, vagy személye-
sen nyújtható be az adócsoportnak.

Felhívom szíves figyelmüket a bevallás VII. pontjára.
A következő adóév adóelőleg adatait Onöknek kell beval-
laniuk, fizetési meghagyást nem fogunk kibocsátani.

Ha számításaik szerint a bevallás kitöltése alapján fi-
zetési kötelezettségük keletkezik, akkor az iparűzési adót
a Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal 11742001-
15441276-03540000 számú számlájara, 100 Ft-ra kerekí-
tetten kell a bevallással egyidejűleg, legkésőbb 2010. má-
jus 31-ig banki átutalással teljesíteniük.

Korábban keletkezett adótartozásaikat ugyanerre a
számlára, míg a késedelmi pótléktartozást a Pilisboros-
jenő Polgármesteri Hivatal 11742001-15441276-03780000
számú számlára kell utalniuk. Esetleges mulasztási bírsá-
got a 11742001-15441276-03610000 számlára kell utalni.

Az adók megfizetése bankszámlavezetésre nem köte-
lezett magánszemélyek esetében készpénz-átutalási meg-
bízással is történhet. Az ügyfélszolgálatunkon, vagy adó-
csoportunknál igényelt "csekk"-en is fel kell tüntetni azo-
nosító számukat.

A bevallásban rendelkezhetnek túlfízetésük vissza-

igényléséről, melyet csak a megjelölt bankszámlára uta-
lással teljesíthetünk. Visszaigényléshez a nyomtatvány
"G" jelű betétlapját kell értelemszerűen kitölteni, ami
egyben azt is jelenti, hogy az önkormányzatnál később ke-
letkező adótartozásuk csak ellenőrzésünk alapján lehet,
hiszen az iparűzési adó kezelésével kapcsolatos feladato-
kat az APEH fogja ellátni.

Helyi adófolyószámlájuknak egyenlegéről folyó év
július végétől kezdődően, de legkésőbb október 31-ig ér-
tesítjük Onöket.

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolat-
ban kérdésük merül fel, kérjük, forduljanak az adócso-
porthoz. Az iparűzési adó ügyek intézője Antal Attila.

Pilisborosjenő, 2010. április 19.

Keresztény Anikó s. k.
jegyző
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Kedves Lakosok!

Ezúton értesítjük Onöket, hogy az Onkormányzattal egyedi megállapodás
alapján létrejött együttműködés értelmében, minden hétfőn 13-17 óráig a telepü-
lés Német Nemzetiségi Onkormányzatának irodájában az alábbi, ingyenes szolgál-
tatásokkal állunk rendelkezésükre.

Banki: Lakossági folyószámlanyitás
Vállalkozói számlanyitás
Bankkártya értékesítés
Lakáscélú hitelek és állami támogatások ügyintézése
Jelzáloghitelek ügyintézése
Meglévő hitelek kiváltása, más konstrukcióra történő átváltás
Személyi kölcsönök ügyintézése.

Biztosítási szolgáltatás:

Vagyon-, felelősség biztosítások (cégeknek)
Lakás-, társasház-, gépjármű kötelező-, casco biztosítások kötése
Eletbiztosítások, klasszikus, ill. unit link megtakarítások, -nyugdíj elő takaré-

kosságok értékesítése
Magán-, Onkéntes nyugdíj-, Egészségpénztár szerződések
Kárbejelentések felvétele
Hitelfedezeti igazolások ügyintézése
h-litelfedezeti biztosítások

Külföldi utazáshoz zöldkártya kiállítása és utasbiztosítás kötése.

Egyedi szolgáltatásunkkal, időt, pénzt, energiát spórolnak meg. Teljes kö-
rű ügyintézésünkkel a lakosság kényelmét szolgáljuk, kérésükre otthonuk-
ban is felkeressük, előzetes időpont egyeztetéssel.

Elérhetőségünk: Pálinkásné F. Éva: Tel: 30/894-6177
Bulik Györgyné: Tel: 30/6768-1 253

<.

Ugyeleti szolgálat:
Pomáz Környéki Orvosi Ugyeleti Bt.

Ugyeleti idő:

hétköznapokon: 17. 00 órától másnap 07. 00 óráig
munkaszüneti napokon: 07. 00 órától másnap 07. 00 óráig

Hívószám:
+36 30-99-29-257

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

FELNŐTTRENDELÉS 2008. JANUÁR 1-JÉTÖL
ŰRÖM, ORVOSI RENDELŐ, Doktor u. 21. Tel. : 350-224

Dr. Fehér Eszter Dr. Horti Szilvia Dr. Gelencsér Tamás

.TÁS
Ebek veszettség elleni oltása

2010. május 5-én
(szerdán)

8-9 óra között a Polgármesteri
Hivatalnál.

Díja: 3500, -Ft / eb
(Oltási könyveket hozni kell!)

diua ' 2Í6
Olasz, törók, lengyel,

magyar és kínai
ruha, cipő, táska,
ajándéktárgyak
Nyitva: H-P: 9. 30-18-ig

és Szo; 9-13-ig

Cím: Uröm Iskola u 1.
Postával szemben

Tel: 06-30-411-25-08

PILISBOROSJENŐI
TÜZÉP

Pilisborosjenő, Fő út

Kínálatunk: tégla, cserép,
szigetető-anyagok,

betonelemek, cement,
mész, homok, sóder,

termőföld, stb.

Gáz-cseretelep!
Konténeres és tel|es

köró szállítás, kedvező
áron!

Telefon: 06-30-9-342 838

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

08.00-12.00
16. 00-20. 00
11. 00-14. 00
14. 00-18. 00
07.30-10.30

16.00-19.30
08.00-12.00
14. 00-18. 00
08. 00-11. 00
11.00-14.00

12. 00-16. 00
12.00-16.00
07.00-11.00
11.00-14.00
14.00-17.00

Fekvő beteghez házhoz hívás hétköznaponkéni reggei 8-9 között.

PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZ.W HIVATALOS L.Ü'JA

Feteiős kiadó' A képviselö-tetíület
Tipográfia és nyomda; munkák: Római Bt.

Megjelenik; havonta, lapzána mindeB hónap 25-én
Engedélyszám. 3.4. 1/463/2/lff.

Terjeszti a Magyar Posta
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,
NEBULÓ-A PILISBOROSJENÖI ISKOLÁSOKÉRT-" ALAPÍTVÁNY

Alapítvány adószáma: 18677557-1-13
Alapítvány megnevezése: "Nebuló - a pilisborosjenői is-

kolásokért -" Alapítvány
Alapítvány címe: 2097. Pilisborosjenő, Fő u. 30.
Beszámolási időszak. 2009. jan. 1. - 2009. dec. 31.

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Saját tőke
Induló tőke

Tőkeváltozás

Tárgyévi eredmény
Tárgyévi eredményt befolyásoló tényező
Onkormányzattól kapott támogatás
Magánszemélyektől kapott támogatás
Vállalkozóktól ka ott támo atás

Egyéb bevétel
Magánszemélyek 1 %-os befizetései
Osszes bevétel

Alapítvány saját kiadásai
l%-os támogatások felhasználása sport

célra udvari 'átékok táborok
l%-os támogatások felhasználása oktatá i

célra (szakkörök, tanulmányi versenye )
Egyéb tábori kiadások
Evkönyv kiadás támogatása/naptár kiadá
Egyéb nevelési kiadások
Osszes kiadás

Tárgyévi eredmény

2008.
eFt
380

30
434

-84

o

316
3

6

638
963
57

291

346
140
166

o

1000

-37

2009.
eFt
393

30
397
-34

o

109
50

5

252
416
57

115

137
74

48
19

450

-34

változás

eFt
-34

o

-37
3

o

o

-207
47
-1

-386
-547

o

-176

-209
-66

-118
19

-550

3

Az Alapítvány saját tőkéje 34 eFt-tal csökkent. A
tárgyévben 416 e Ft bevételt számolt el, melyből 252 e Ft
magánszemélyek 1 %-os befizetéseinek felhasznált össze-
ge. Más vállalkozóktól és magánszemélyektől 339 e Ft-ot
kaptunk az iskola udvarának felújítására valamint egyéb
alapítványi célokra. A fel nem használt cél szerinti támo-
gatás összege 130 eFt, mely elhatárolásra került. Az ala-
pítvány részére a személyi jövedelemadó l%-ának jogcí-
mén a költségvetés 504 eFt támogatást utalt át. Az Alapít-
vány a költségvetési támogatásból az előző évi tartalék-
ként kimutatott 260 e Ft-ból 252 eFt-ot használt fel. A ka-
pott támogatásból a fel nem használt 512 E Ft-ot a követ-
kező évi közhasznú tevékenységekre tartalékolja.

Cél szerinti juttatás

Az Alapítvány 2009. évben cél szerinti támogatásban
a vállalkozók és magánszemélyek hozzájárulása révén 130
eFt összegben részesült.

A támogatást az iskola udvarának felujítására kap-
tuk. A felújítás 2009-ben nem történt meg. A tételt, mint
fel nem használt támogatást passzív időbeli elhatárolások
között számoltuk el.

Központi költségvetési szervtől, helyi önkormányzat-
tól kapott támogatás

Az alapítvány költségvetési támogatásban nem része-
sült. Az alapítvány önkormányzati támogatásban nem ré-
szesült.

Az alapítvány részére a személyi jövedelemadó 1%-
ának jogcímén a költségvetés 504 eFt támogatást utalt át.
Az Alapítvány a költségvetési támogatásból az előző évi
tartalékként kimutatott 260 eFt-ot 252 eFt összegig fel-
használta. A tárgyévben a halmozott fel nem használt 1
%-os támogatások kimutatott összege 512 eFt.

Vezeto tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke

Vezető tisztségviselők sem pénzbeni, sem természet-
beni juttatásban nem részesültek. A Kuratórium tagjai te-
vékenységüket díjazás nélkül látják el.

Közhasznúsági tevékenységrol szóló rövid beszámoló

A "Nebuló - a pilisborosjenői iskolásokért" - Alapít-
ványt 1997. július 10-én A Domb Alkotóműhely Baráti
Kör alapította 30 eFt alapítói vagyonnal. A Pest-megyei
Bíróság az Alapítványt 1997. július 29-én, a
4.PK.60.286/1997/2. ügyszámú végzésében bejegyezte és
1416. szám alatt nyilvántartásba vette.

Az Alapító okirat módosítása eredményeként a Pest-
megyei Bíróság 4. Pk. 60.286/1997/4. sz. végzéssel az ala-
pítványt 1998. szeptember 17-i hatállyal közhasznú szer-
vezetnek minősítette. Az alapítvány célja: A pilisboros-
jenői általános iskolások oktatás, sportolás és szabadidő
tevékenységének segítése. Az Alapítvány székhelye: 2097.
Pilisborosjenő, Fő u. 30.

Az Alapítvány kiadásainak 100%-át közhasznú tevékeny-
ségre fordította.

A tárgyévben végzett közhasznú tevékenységeket az
alábbiakban mutatjuk be.

2008. év 2009, év
adato eFt-ban

tanulmányi versenyek támogatása
könyyjutalmakkal

drog prevenciós oktatás
színházlátogatás
könyvtári könyvek, napközis játékok átadása

iskola részére

tanulószoba, napközis játékok
rendezvények, szakkörök támogatása
évkönyv
egyéb
nevelés és oktatás, képességfejlesztés,

ismeretterjesztés

táborozások, kirándulások sportprogramjának
támogatása

udvari játékok átadása iskola részére
sport összesen

bankköltség
egyéb működési költségek
működési költségek

Kelte: Pilisborosjenő, 2010. május 20.

186
10
96

18

31
166

5

512

20
411
431

25
32
57

57
o

o

25
74

o

204

176
13

189

25
32

57

Papp Józsefné s. k.
az alapítvány vezetője

A rokonságunkba számtalan peda-
gógus van, akiknek elmeséltük milyen
különös dolgok történnek a boros-
jenői iskolában. Nem kicsit döbben-
tek meg.

Mint tudjuk ebben a tanévben a ki-
nevezett igazgatót nem lehetett sokat
látni az iskolában, betegállományba
volt, és van.

Szükségessé vált kinevezni egy he-
lyettest. A jelenlevők nem tolongtak,
volt akijelentkezett, de inkább mégse.

Aztán megtörtént a lehetetlen, a
felháborító dolog, hogy a napközis ta-
nító néni, aki a pedagógus kasztrend-
szer legalján állt, egyszer csak a tan-
testület első embere, igazgató lett.

Ezt nem lehetett szó nélkül hagyni.
Jöttek a rendkívüli szülői értekezle-
tek, aláírás gyujtések a gyerekek és a
szülők folyamatos befolyásolása.

Túl azon, hogy a sértett hiúság mi-
atti reakciók jó ízlésű emberek felhá-
borodását keltik, a dolog még etikát-
lan is, sőt törvénytelen.

Viszont a megbízott igazgató Fodor
Alice kinevezése teljesen törvényes
volt. Kihangsúlyozom, hogy rajta kívül
nincs még egy pedagógus az iskolában,
akinek a vezetői képesítése meg van..
Igy igaz! Neki minden képesítése tu-
dása a vállalt feladathoz megvan.

Ráadásul az oktatási törvényt is is-
meri és nyomon követi.

No itt kezdődtek el a bajok!
Kiderült, hogy e német nemzetisé-

gi iskolában nem szaktanár tanítja a
németet.

Egy MAK ellenőrzés esetén ez
elég ok ahhoz hogy az Onkormányza-
tot akár 10 millió forintra megbün-
tessék, mivel a kiemelt támogatásnak
nem megfelelő színvonalat biztosít.

Rosszabb esetben ezért be is zár-

hatják az iskolát. Ez a TORVENY.
A gyermeknapi gála nagyon szé-

pen ináult. A gyerekek megmutatták
mit tudnak, nagyon színvonalas elő-
adást tartottak. Szomorúnak azt tar-
tottam, hogy nag^'on kevés szülő jött
el megnézni a gyerekét. Talán az utá-
na következő beharangozott felvonu-
lásból akartak kimaradni. Azt beszél-
getésekből tudom, hogy sokuknak
elegük van ebből az iskola körüli
harcból. Azt érzik, hogy az igazgató-
nő elleni uszítás néhány pedagógus,
és feltüzelt szülő akciói. Ráadásul a
gyerekek közül sokan merik azt be-
vallani, hogy szeretik az Aliz nénit.

A fáklyás felvonulás a szégyen vo-
nulása volt. Nem a gyerekeké mert

őket a törvény is felmenti a tetteik
következménye alól. Sokkal inkább a
pedagógusoké, akiknek tisztában ké-
ne lenni, hogy nem terhelhetik a gye-
rekeket lelkét önös céljaik elérésé-
vel. Ezt ugyanis az oktatási törvény
tiltja! Azt hiszem, hogy a szülők sem
gondolták végig, nevelésileg hova ve-
zet az ha nem tisztelik a gyerekek
feljebbvalójukat. (Egyszer csak a
szülőket sem kell.)

Kérdezem a szülőket
- Miért nem tiltakoztak azért,

hogy az elmúlt tanítási évben az
igazgatót egy héten csak egy-két
napon lehetett látni?

-Miért nem tiltakoztak ugyan-
ezért az iskolai pedagógusok??
Elgondolkodtató!

- Helyes-e, ha egy igazgató nincs
jelen mindennap az iskolában,
és ha a munkáltató jelenléti alá-
írást kér tőle naponta a hivatal-
ba, akkor elmegy betegállo-
mányba?

- Helyes-e a szülőktől, hogy kiáll-
nak a gyerekeik érdekével ellen-
tétben a nem szaktanár oktatása
mellett?

- Helyes-e, hogy a szülők többsé-
ge tudja, hogy van olyan tanár
aki legalább 25 éve egy életre
önértékelési zavarokat okoz
gyengébb vagy nem szeretett ta-
nítványai között. Például "tőled
nem várom el hogy tudjad, te

hülye vagy"? Ilyen és ehhez ha-
sonló kijelentésekkel. Mindezt
az egész osztály előtt. Még a gye-
rekeim mindig emlékeznek rá,
pedig régen felnőttek, és nem ők
voltak a megalázottak, de az
igazság érzetüket sértette.

-Helyes-e ha a gyerekek óráit
megrövidítik a tanárok, mert
késve érkeznek az órára?

- Helyes-e ha az udvaron a peda-
gógus nem felügyeli a gyereket,
mert kint sincs?

-Hogyan lehetséges az, hogy a
gyerekek majd egy harmada ma-
gatartás zavaros, gyenge képes-
ségűnek van minősítve? A nővé-
rem szerint, aki harminc évig ta-
nított állítja, hogy vagy nem igaz,
vagy a pedagógusi színvonal nem
megfelelő.

- Küller János polgármester miért
akarna ártani az iskolának? Igaz,
hogy a modorán volna mit csi-
szolni, de azt senki el nem vitat-
hatja, hogy több mint egy évtize-
de küzd a faluért, ezért az iskolá-
ért. Hogy van az iskola, abban ré-
sze van neki is.

A Zápor utcai iskolában a
2008-2009-es tanévben a pedagógu-
soknak szavazniuk kellett, maguk kö-
zül kit választanak az év pedagógusá-
nak. Az év pedagógusa az akkor ott
tanító Fodor Alice volt.

Heves Ilona

fc.-^..-^ Inl

1
Az Onkormányzat és a helyi Jótékonysági szervezet gyűjtést
indít az árvízkárosultak javára. Kérünk mindenkit akinek te-
hetősége van, segítsen! A következő dolgokat várjuk:

- feleslegessé vált bútorokat,
- működő háztartási gépeket,
- háztartási eszközöket (edények, poharak, tálak, evő-

eszközök),
- takarókat, ágyneműket,
- téti, nyári ruhaneműt, cipőket.

A gyűjtés hetye az iskola, július 12-17. Naponta 8-12 óráig
várjuk az adományokat.
Akinek a szállításban segítségre van szűksége a következő
tetefonszámokat hívhatja:

336-248, 30/4152897, 20/2333768

Heves llona
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A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom

(HVIM) pilisvörösvári szervezete, és a Püisi Ijaszok Ha-
gyományorző Egyesület 2010. június 4 -én 18:00 orakor
a'z egri vár másoÍatánál tartott megemlékezést a 90 éwel
ezelotti békediktátum aláírásáról.

A rendezvényen beszédet mondott Kopp Csaba he-
lyi vármegyés, valamint Gribek Dániel, a Hatvannégy
Vármegyelfjúsági Mozgalom pilisvörösvári tagszerveze-
tének elnöke.

A résztvevők hallhatták Juhász Gyula Trianon, és
Remé-nyik Sándor Nem nyugszunk bele! címu versét,
előbbit Kopp Csaba utóbbit Rácz Péter előadásában

A családias hangulatú rendezvény őrtűz gyújtásával
záródott, mialatt Lakatos Béla és Gribek Dániel csapott
a húrok közé. Aki ellátogatott, egyebek mellett hallhatta
a Romantikus eröszak Ezerkiláncszázhúz című számát,
melyben a jelenlévők a refrént némileg módosítva éne-
kelt'ék, így á "Szabadságot Magyarországnak" mellett he-
lyet kapott a "Szabadságot Budaházynak" jelmondat is.

(Rácz Péter)

A Pilisborosjenő Weindorf Tűzoltó Egyesület
2010. 08. 28-án tartja az immár hagyományossá
vált Tűzoltónapot.

Mindenkit szeretettel várunk érdekes, szines
programmal, tombolávat.

Örömmel fogadunk adományokat, egy tálca

Pilisborosjeno Község Onkormányzat
Képviselő-testületének

'3/2010. (IV. 30.)
önkormányzati rendelete

a 15/2009. (X. 9.), 16/2009. (X. 9.) és az 1/2010. (III. 17.)
Kt. rendelettel módosított,

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséröl szóló
10/2009 (IIÍ. 13. ) Kt. rendelet módosításáról

Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testülete az Al-
lamháztartásról szóló - többször módosított -1992. évi XXXVI-
II. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, va-
lamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.
(XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározottakat - a 2009. évi
költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

l.§
Az Önkormányzat a 2009. évi költségvetéséről szóló

10/2009. (III. 13. ) számú rendelet (a továbbiakban: R.. ) 3. §-át a
az alábbiak szerint módosítja:

"Az Önkormányzat a tervévi költségvetési
1. kiadási főösszegét 562 295,- ezer forintban,
2. bevételi főösszegét 562 295,- ezer forintban állapítja

meg."
3. a forráshiány összege O Ft.

Tisztelt Adózóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a helyi iparűzesi adoyal
kapcsolatos egyes törvények módosítasáról szolo T/284.
számú törvényjavaslatot az Országgyűlés 2010. június 21-
ei ülésnapján'elfogadta. Az elfogadott törvényjavaslat
alapján a'helyi ipamzési adóban az adoigazgatasi hatás-
kör 2010. júníus 29. napjával az állami adóhatóságtól visz-
szakerül az önkormáhyzati adóhatóságokhoz. A helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény előleg-fizetési időszak-
ra vonatkozó szabályai azonban nem változnak, az
adóelőle-ge(ke)t a 2010. évtől kezdődő adóév(ek)re az
adózónak'kell megállapítania, és megfizetnie, tehát fize-
tési meghagyást nem bocsátunk ki.

A Pilisborosjenő illetékességi területéhez kapcsoló-
dó adókötelezettség keletkezése, illetve változása (pl. új
telephely létesítése/székhelyváltozás esetén bejelentke-
zés^társaság/egyéb szervezet megszűnése, egyéni vállal-
kozási tevékenység megszűntetése/szüneteltetése esetén
záró adóbevallás, ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység
gyakorlásával járó valamennyi adókötelezettseg) adozó
a'ltali bejelentesének befogadása, feldolgozása 2010. júni-
us 29-től ismét a helyi adóhatóság feladatkörébe tartozik.

Pilisborosjenő, 2010. június 29.
Adócsoport

süteményt, tombola nyeremény-tárgyakat, ametye-
ket a Tűzoltóság javára értékesítünk.

Találkozzunk 2010. 08. 28-án 14 órakor.
A szórakozás akkor igazi, ha megosztjuk egy-

mással!
Szervezők

2.§
A R. 13. §-a az alábbiak szerint módosul:

"13. § A Képviselő-testület az Onkormányzat általános tar-
talékát 28 419 eFt összegben hagyja jóvá."

3.§
(1) A R. 2. számú (bevételek) melléklete helyében, e ren-

delet 1. számú melléklete lép.
(2) A R. 3. számú (kiadások) melléklete helyébe, e rende-

let 2. számú melléklete lép.

4.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Küller János s. k. Keresztény Anikó s. k.
polgármester Jegyző

A rendelet kihirdetve:

Az SZMSZ 49. §(2) bekezdése alapján mellékleteivel
együtt Pilisborosjenő Község hirdetőtábláján történt kifüggesz-
téssel 2010. április 30. napján.

Pilisborosjenő, 2010. április 30.
Keresztény Anikó s. k.

jefö'zö

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselő-testületének

4/2010. (IV. 30.)
önkormányzati rendelete

az Onkormányzat 2009. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselo-testülete az
Allamháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi
XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a 2009. évi költségvetési gazdál-
kodásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya
l.§

A rendelet hatálya kiterjed az Onkormányzatra, valamint az
önkormányzat költségvetési szerveire.

2.§
1. Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:
- Polgármesteri Hivatal

b) önállóan muködő költsé^vetési szervek:
- Német Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Művészeti

Iskola

Német Nemzetiségi Kétnyelvű Ovoda
- Missziós Ház Alapszolgáltatási Központ
- Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár

2. Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények külön-kü-
lön címet alkotnak.
a) A címrendet és az előirányzatokat az 3/2010. (IV. 30. ),

1/2010. (III. 17. ), 16/2009. (X. 9. ), és a 15/2009. (X. 9.)
számú rendeletekkel módosított 10/2009. (III. 13. ) szá-
mú Kt. rendelet határozza meg.

Az önkormányzat és költségvetési szervei
2009. évi költségvetésének teljesítése

3.§
1. A Képviselő-testület önkormányzat a 2009. évi költségve-

tésének végrehajtását e rendelet 1-14. számú mellékleteiben fog-
lalt részletezettség mellett:

561 229 ezer forint bevétellel,
406 079 ezer forint kiadással,
153 753 ezer forint módosított pénzmaradvánnyal,
23 578 ezer forint szabadon felhasználható pénzmarad-

vánnyal hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület a 2009. évi pénzmaradvány kimutatását
a 6-6/c. számú mellékletek alapján hagyja jóvá és fogadja el.

3. Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselo-testülete
az összesen 23 577 eFt összegű szabad pénzmaradványt a Pilisbo-
rosjenő Község Onkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
rendelgtében a "költségvetés bevételei és kiadása" címben, a 3. §
(3) belíezdésében meghatározott forráshiány összegét biztosító hi-
telek kiváltására engedélyezi felhasználni.

4.§
A Képviselő-testület a Német Nemzetiségi Onkormányzat

2009. évi zárszámadását a 10. számú melléklet szerint, a Német
Nemzetiségi Onkormányzat határozata alapján hagyja jóvá.

5.§
A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi zárszámadá-

si rendeletének mellékleteinek részletezését az alábbiak szerint
határozza meg:

1. számú melléklet: bevételek alakulása szakfeladatonként -
Onkormányzat összesen

- 2. számú melléklct: bevételek tevékenységenként - Onkormány-
zat összesen

- 3. számú melléklet: kiadások alakulása szakíeladatonként - Ön-
kormányzat összesen

- 3/a. számú melléklet: többóves kihatással járó beruházások
- 4. számú mcllóklet: kiadások tevékenységenként - Onkormány-

zat összesen

- 5. számú melléklet: egyszerusített pénzforgalmi jelentés - Pol-
gármesteri Hivatal

- 5/a. számú melléklet: egyszerűsített pénzforgalmi jelentés - Ál-
talános Iskola

- 5/b. számú melléklet: egyszerűsített pénzforgalmi jelentés - On-
kormányzati összesítő

- 6. számú melléklet: pénzmaradvány kimutatás - Polgármesteri
Hivatal

- 6/a. számú melléklet: pénzmaradvány kimutatás - Általános Is-
kola

- 6/b. számú melléklet: pénzmaradvány kimutatás - önkormány-
zati összesítő

- 6/c. számú melléklet: szabad pénzmaradvány felhasználása
- 7. számú melléklet: pénzforgalom egyeztetése - Polgármesteri

Hivatal
- 7/a. számú melléklet: pénzforgalom egyeztetése - Általános Is-

kola
- 7/b. számú melléklet: pénzforgalom egyeztetése - Onkormány-

zati összesitö

- 8. számú melléklet: személyi juttatások és munkaadókat terhelő
járulékok teljesítése - Onkormányzat össze-
sen

- 9. számú melléklet: állami támogatások, hozzájárulások elszá-
molása - Onkormányzati összesítő

- 9/a. számú melléklet: normatív kötött felhasználású támogatások
elszámolása - Onkormányzati összesítő

- 9/b. számú melléklet: központosított előirányzatok, egyéb kötött
felhasználású támogatások elszámolása -
Onkormányzati összesítő

- 10. számú melléklet: NN0 zárszámadási rendelete
-11. számú melléklet: felhalmozási kiadások bemutatása
- 12. számú melléklet: az önkormányzat adóbevételeinek kimuta-

tasa

- 13. számú melléklet: költségvetési létszámkeret kimutatása
- 14. számú melléklet: az önkormányzat mérlege
- 1. számú függelék: az önkormányzati ingatlanok statisztikája

2009. december 31-i
állapot szerint

A költségvetési létszámkeret
6.§

A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi ténylegesen
felhasznált létszámkeretét 82 főben hagyja jóvá a 13. számú mel-
léklet szerint.

Záró rendelkezések
7.§

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet
kihirdetéséról a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

KüllerJános s. k.

polgármester
Keresztény Anikó s.k

jegyző

A rendelet kihirdetve:

Az SZMSZ 49. § (2) bekezdése alapján mellékleteivel együtt
Pilisborosjeno Község hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel
2010. április 30. napján.

Pilisborosjeno, 2010. április 30.
Keresztény Anikó s. k.

jegyző

Köszönetemet fejezem ki a poigárőröknek és
mindazoknak akik férjem temetésén részt vettek.

Taskovicsné és gyermekei
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massázsrendszcrok,

Tisztelt Pilisborosjenöi Lakosok!
Táj'ékoztatom Onöket, hogy az Onkormányzat Irodahelysé-

gében hétfői napokon már nem tartunk ügyfélszolgálatot, de te-
lefonos időpont-egyeztetéssel továbbra is teljes körű ügyintézést
tudok biztosítani ügyfeleink, illetve leendő ügyfeleink számára.

Ezúton szeretném tájékoztatni Onöket arról, hogy a Grou-
pama Garancia Biztosító keretein belül lehetőség nyílt arra, hogy
az OTP Bank termékeit, partneri megállapodás alapján teljes kö-
rűen intézzem.

Egy kötetlen beszélgetés keretén belül felmérem az igénye-
iket, és elmondom a lehetőségeket teljesen költségmentesen.

Az alábbi esetekben fordulhatnak hozzám:

LAKÁSCÉLÚ HITELEK
. Uj lakás építése
. Uj és használt lakás vásárlása
. Lakás korszerűsítése, felújítása

EGYÉB HITELEK

. Meglévő deviza hitelek átváltása forint alapú hitelekre

. Szabadfelhasználású hitelek
Szeretnénk felhívni figyelmüket a devizahitelek kockázataira,

pi. megemelkedhet a fennálló tartozás többletfizetés lehetséges, a
bank kérhet plusz ingatlan fedezetet vagy kérhet egyösszegű elő-
törlesztést.

Ezen problémát kiküszöbölheti a Forint alapú jelzálog hitelle-
hetöséggel, melyhez állami támogatást is igénybe vehet és nincs
árfolyamkockázata

2010. június 11 .-töl jelentös változások következtek be a hi-
telezésben, ezért ha nem szeretne hiába bankról-bankra járni,
hogy hitelét elintézze hívja kollegánkat.

Továbbá tájékoztatni szeretném arról, hogy lehetöségem van
díjmentesen megnézzem eddigi szerződéseit, azokat aktualizáljam,
illetve a családja pénzügyi kiadásait csökkentsem javaslataimmal.

Amennyiben felkeltettem az érdeklődését, keressen biza-
lommal.

Banki és Biztosítási termékek ügyintézésével kapcsolatban
várom hívását.

Pálinkásné Fehérvári Eva 06 30 / 894-6177

1107 Budapest, Arpa u. 1.
Tetefon: 06-30/519-8633

'/ KÖROTEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ v<-
tanácsadás, ügyintézés

DR. SGHIESZL & TARSA KFT.
Tel. : 06-30-47-615-47

\ E-mail: dr. schieszl@gmail. com /'

Pilisborosjenő, Fö út
Kínálatunk: tégla, cserép, szigetelő-anyagok,
betonelemek, cement, mész, homok, sóder,

termoföld, stb.

Gáz-cseretelep! Konténeres és teljes
körű szállítás, kedvező áron!

Telefon: 06-30-9-342 838

f^í^ rwLő ̂ s^
Minoségi lengyel tüzelőanyagok garantáltan a piac legjobb futőértékével

Lengyel koksz: 6990 Ft/q Lengyel lángborsó: 5100 Ft/q
Lengyeldió: 5200 Ft/q Tűzifa: 2400 Ft/q

Kiszállítás kedvező áron.
Elérhetőség: 06-20-9840-998, 06-20-9833-748 www.lengyelszen.hu

HIRMONDO

PIUSBOROSJENŐ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelos kiadó; A képvisetö-testSIet
Típográfia és nyomdai fnunkák: Római Bf

Megjelenik: havonta, lapzárta minden hónap 25-én,
Ensedélyszám; 3.4. I/463/2/K!

Terjeszti a Magyar Posta
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Az elektromos művek cs más közüzcmi szolgálta-
tók szakembereinek adták ki magukat azok a férfíak,
akik idősek sérelmére követtek el lopásokat közsé-
günkben az elmúlt 1-2 hónap során. Több százezer fo-
rintot vittek el a sértettek lakásából. A tcttcsek egyelö-
re ismeretlenek.

A trükk a következő: azzal az ürüggycl, hogy túl-
fízetése keletkezett, amit kihoztak neki szemólyesen,
egy 20.000 Ft-os bankjegyet vettek elő és kérték, hogy
adjon vissza belőle a károsult. A visszaadás során a
két férfí megfígyelte, hol tartja a sértett a pénzét.
Ezek után pedig közölték, hogy ha már itt vannak, el-
lenőriznék a földelést is, és amíg a sértett cgyikő-
jükkel a "vizsgálatot" végezte, a másik férfi eltulajdo-
nította a pénzét.

Sajnálatos módon a hasonló jellegű trükkös lopá-
snk rendkívüli módon megszaporodtak a környéken,
ezért szeretnénk felhívni ezúton is a lakosság fígyel-
mét, hogyjóval elővigyázatosabbanjárjanak el a hozzá-
juk bármilyen indokkal becsengető idegenekkel. Fon-
tos szem előtt tartani, hogy a közüzemi szolgáltatók
nem fizetnek, és nem vesznek el készpénzt. A pénz-
mozgásokat csekken vagy egyéb pénzhelyettesítő esz-
közök segítségével végzik. Esetleg a túlfízetést a követ-
kező számlán írják jóvá.

A mesék és módszerek változatosak, íme néhány
példa, amivel az elkövetők próbálkoznak:

. Polgármesteri hivatal munkavállalójának adta ki
magát,

. villanyóra leolvasónak/karbantartónak, elektro-
mos művek dolgozójának adta ki magát,

. létező, vagy nem létező közös isnrerősre hivatko-
zott,

. tüzelőanyag árusítást folytató vállalkozónak ad-
ta ki magát,

. jelzáloghitel ügyintézőjének adta ki magát,

. hulladék fém, fa, bútor felvásárlásával foglalko-
zónak adta ki magát,

. a társadalombiztosító, vagy nyugdíjbiztosító
munkatárásának adta ki magát,

* egy pohár vizet kért gyógyszer bevétel, vagy
szomjoltás címén,

. pénzváltás ürügyén keresi fel a potenciális sér-
tettet,

. közlekedési baleset elszenvedésére hivatkozik,
egyben fizetőeszköz váltást kezdeményezett,

. alapítvány, segélyszervezet, illetőleg a segítő
szféra valamely szervezetének munkatársának
adja ki magát.

Altalánosságban azt javasoljuk, hogy semmilyen
indokkal ne engedjenek be a lakásukba idegeneket.
Aki valóban hivatalos ügyben jár el, annak kötelessége
igazolnia magát, illetve a körülményekre is érdemes
odafigyelni (az adott cég nevével, logójával ellátott
egyenruha, felmatricázott szolgálati autó, stb. - bár ez
még önmagában nem biztosíték semmire). Javasoljuk
továbbá, hogy lehetőség szerint nagyobb készpénzt ne
tartson otthon. Készpénzt lakásában is lemez- vagy
pénzkazettában tároljon és lehetőleg több helyen.

Az elkövetők felderítését nehezíti, hogy ezekben
az ügyekben sértettként szereplő személyek az ügyek
jelentős hányadában nagyon gyenge minőségű sze-
mélyleírásokat tudnak előadni az őket megkárosító el-
követőkkel kapcsolatban. A sértettek igen kevés érté-
kelhető információval tudják segíteni a rendőrség
munkáját, az ügyek többségében csak körülbelül tudják
felidézni az elkövetők helyszíni tevékenységét, mozgá-
sát. Előfordult olyan eset is, ahol a károsult a bűncse-
lekményt csak napokkal később észlelte, - fedezte fel
értékeinek hiányát.

Pilisborosjenői
Polgárőrség

Mobil: 06-70-374-9231

Gyetkó Tibor r. törm.
Pilisborosjenő Község
Körzeti megbízottja

Mobil: 06-30-597-5787

v

A Pilisborosjenő Weindorf Tűzoltó Egyesület 2010. 08. 28-án tartja az immár hagyományossá
vált Tűzoltónapot.

Mindenkit szeretettel várunk érdekes, színes programmal, tombolával.
Orömmel fogadunk adományokat, egy tálca süteményt, tombola nyeremény-tárgyakat,

amelyeket a Tűzoltóság javára értékesítünk.
Találkozzunk 2010. 08. 28-án 14 órakor a Budai úti tűzoltó szertár területén.

A szórakozás akkor igazi, ha megosztjuk egymással!
Szervezők

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Ny/rit iyorokról
Amikor arra vágysz, hogy egyjó csapatban legyél,

amikor rájössz, hogy kicsiny faludat alig ismered még,
vagy amikor csak a tavalyi számháborúk ízét szeretnéd feleleveníteni

- a kudarcok és játékos-ösztönös csal(afintas)ágok árán is -,
ha a természetjárást nem unod még,

shaa makramézás és kincskeresés évrol évre idecsábít,
akkor találkownk (rajtad áll, hogy évente kétszer vagy egyszer):
gyerekek, Éva néni állandóan, segítoje változó, idén Attila volt.

20-30-40 gyerkőcnek és kamasz-
nak van egy visszatérő élménye -
évente akár kétszer is. Júniusi, au-
gusztus hátizsákos természetjárás-
okon vehetnek részt (Halastó, Nagy-
Kevély, Kövesbérc, Mackó-barlang,
hogy csak párat említsek a kínálat-
ból), s évről évre nyomon követhetik
kicsiny falunk természeti kincseinek
változásait. Környezetvédelmi, föld-
rajzi, kémiai, fizikai és biológiai isme-
retekkel is gazdagodhatnak; tudás-
próbákon tehetnek tanúbizonyságot
az ismeretek beépüléséről - mindent
a saját bőrükön megtapasztalva. A
tárgyi tudáson kívül talán még hasz-
nosabbak és emlékezetesebbek a tá-
borban szövődött barátságok, bajtársi
helyzetek, erkölcsi és lelki helytállá-
sok, furfangok, ügyességek, "együtt-
rezgések", meglepetések és meglepő-
dések, kacajok és reményteljes vára-
kozások.

A tábor immár 11 éve nyitott ka-
pukkal várja a (leendő) diákokat, fa-

.^

lubelieket és akár a falubeliek isme-
röseit.

Játékos feladványok, közös bográ-
csozások, számháborúk - tavaly min-
den nap kitört a számok háborúja,
idén azért volt viadal, hogy csak min-

den másnap: -, kincskeresések, foná-
sok és makramézások. A zárónapon
pedig ki-ki érdeme szerint érdem-
rendben részesül (süti, oklevél, kézfo-
gás és a büszkeség nyomát hagyva a
szívekben).

Utolsó napon, pénteken,
főzőverseny kövesbércen,
fiuk lányok egymás ellen,
ugyanaz készül mégis más,
mindenki győztes nem vitás!

Környezetvédelmi-kirándulós tá-
borunkat augusztus 23-tól megismé-
teljük, ne feledd, várunk téged, itt a
helyed!

itszunk színházat,
mert játszani jó!

A társas élvezetek egy hét után
sem érnek véget. A könnyed, nap-
fényben úszó túrák után a kemény
(de örömteli) munkával teli neonfé-
nyes vakációé a főszerep. Amikor
bárkiből válhat főszereplő, de egy
biztos: színházban a helye mindenki-
nek. Napról napra egy varázstér te-
remtődik, ahol közösen több darab
megalkotásán munkálkodunk. Kellé-
kesek, díszletkészítők - és íoleg a kö-
zönség - ráérezhet, hogy szó sincs
"hátteres" munkáról: minden munka
gyümölcse és alkotó keze előtérbe
helyezodik.

Egymás személyiségéről, képessé-
geiről még többet megtudunk, renge-
teg (önismereti) játék és készségfej-
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lesztés tesz próbára bennünket, hogy
jobban megismerjük saját határain-
kat - s azokon átlépve egy másik per-
sonát fedezzünk fel magunkban.

5-től 16 éves korig színes a paletta,
az ifjú színészgárda adja magát, a
rendezők (Eva néni és idén Attila)
iliískálhatnak a tehetséges, csillogó
szemű "kínálatban", önkéntes had-
ban.

A hétfő mindig a bevezetőé, a sze-
repek és feladatok megbeszéléséé,
majd minden egyes nappal egyre több
és több kihívás és változás elé né-

zünk; a szövegek pedig napról napra
rövidülnek, különösen az utolsó nap
lámpalázában. 7 óra munkálkodás
után a gyerekek otthon még továbh
fínomítanak "magukon", és szorgal-
masan tanulják egy vagy több szere-
pűk szövegét. Péntekre marad a hab
a tortán, a munka legfinomabb része
és egyben legnagyobb kihívása. Eljöii
a várt18 óra, és fény vetül a képzelet-
beli színpadra, ahol mesék, humo-
reszkek, versek és improvizációk ele-
venednek meg. Négy nap eredménye
lesz egy-két óra varázslat.

Hogyan? Máris vége? 365 napot
kell még várni a következő alkalo-
mig?

Utóhatás: fejzsongás, ingerdöm-
ping, és hiány, hiány, hiány.

Márcsak272nap..

Zamárdiban jártunk,
ahol a színjátszás

folytatódott...
Minden évben immár 18-dik alka-

lommal, Zamárdiban rendezik meg
augusztus első hétében a pest me-
gyei színjátszók táborát 140 gyermek
és 20 felnőtt részvételével. Ebben a
szaktáborban 8 csoportban dolgoz-
nak a gyermekek, s az előadást va-
sárnap bemutatják eg^'másnak és a
lelátogató szülőknek. Elsősorban a
Weöres Sándor országos gyermek-
színjátszó versenyen részt vett és
arany- vagy ezüstminősítést kapott

csoportok tagjai vehetnek részt a tá-
borban. Büszkén mondhatjuk, hogy
Pilisborosjenőről már 6 éve vihetünk
g\'tírmekeket.

Ebben az évben a Pilisborosjenőért
Alapítvány nagy rendezvény sátrát is
letelepítettük, hogy a színpad fölé
"igazi" színházi helyzet teremtődjön.
A mellékelt képek önmagukért be-
szélnek.

Köszönetet szeretnénk mondani
Trmk Zsoltnak, aki a szállítást a kis-
teherautójával megoldotta és Bújdo-
só Zoltánnak a sofőrnek, aki vasár-
nap és hétfő hajnalban a szabadidejét
feláldozza segítette, hogy minden
pontosan a helyére kerüljön.

TÁJÉKOZTATÓ AZ AJANLÁSRÓL
Tisztelt Választópolgárok!

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény rendelkezése alap-
jan-

1. Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képvi-
selőjelölt az, akit az adott választókerület választó-
polgárainak legalább l%-a jelöltnek ajánlott.

2. Polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál ke-
vesebb lakosú település választópolgárainak leg-
alább 3%-a jelöltnek ajánlott.

l^ilisborosjenő település választópolgárainak száma:
2772 fő. Tehát a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáu:

1. képviselőjelölt az, akit legalább 28 választópol-
gár jelöltnek ajánlott.

2. polgármesterjelölt az, akit legalább 83 választó-
polgár jelöltnek ajánlott.

Pilisborosjenő, 2010. augusztus 4.

EK

tör-
310.
'ilis-
jltu-
3-tól
r in-
.lötő
iltek

oda

Helyi Választási Iroda

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Beszámoló az ekégzett munkákról, eredményekről
és a jövo termirffl

Tisztelt Lakosság, kedves Olvasók!

Amint tudják, írásban is be szoktam számolni
rövidebb időszakok eredményeiről, gondjairól.
Most egész ciklusról és ajelenről nyújtok át beszámo-
lót.

Onkormányzati feladatok, határidők nincsenek
tekintettel arra, hogy választások közelednek. Inté-
zem a napi ügyeket, s mindazt, amire ősz közeledté-
vel a polgármester minden évben köteles. Csak kí-
víilről nézve könnyű a közigazgatás, a faluvezetés, a
mindennapi "aprómunka" mellett. Ezt alpolgármes-
terként és polgármesterként szerzett - összesen 12
év gyakorlat - tapasztalata mondatja velem.

Sokat dolgoztunk egyes képviselőtársaimmal a
jövő előkészítésén. Zökkenőmentesen folytatódhat-
nak a megkezdett munkák a falu érdekében, ha min-
ket tisztelnek majd meg bizalmukkal.

1. Külső körülmények és hatásuk
községünkre

Gazdasági: 2004 óta költségvetési deficit-eljárás
alatt áll hazánk. Egyszer sem teljesítették kormányai
a beígért állami költségvetési hiánycélt. A pénzügyi
világválság betegen találta, keményen sújtotta a
nemzet gazdaságát.

Zuhant a versenyképesség, nőttek a megszorítá-
sok, növekedett a munkanélküliség, az állam és a la-
kosság további eladósodása következett be. Ezt
érezzük mindennapjainkban.

Onkormányzatunk a szűkös pénzügyi források
mellett is eredményeket tud felmutatni, néhány
nagy és sok kisebb tervét megvalósította, szigorú éves
költsegvetéseinket betartottuk, és nem adósodtunk el!

Jogi: képviselők száma az Országgyűlésben
2014-től, önkormányzatoknál 2010 őszétől gyakor-
latilag feleződik. Törvények, köztük az önkormány-
zati törvény, és sok felső szintű rendelet változni
fog, részleteik azonban helyi választásig nem ismer-
hetők meg.

Társadalmi, politikai: az etikai válságon úrrá len-
ni nem megy varázsütésre, hanem az hosszú folya-
mat, amihez szükséges, de nem elégséges csupán a
Pénz és a Jog.

A Csodavárás csalódáshoz vezet, a türelmetlen-

séget csak a realitások ismerete tartja féken. őszinte

szó kell, manipulálatlan nyíltság. Bízzunk benne,
hogy valóban megszűnt a kettos mérce az új társadal-
mi-politikai rendszerben, amihez a kormányfő nem-
zeti összefogást kért.

Kis települések nem a nagypolitika színterei. Az ed-
digi mostoha körülmények között is fejlődött falva-
kat csak elkötelezett, hiteles lokálpatrióták tudták mu-
ködtetni, fejlesztés mellett is visszatartani az eladó-
sodástól, csődtől.

Időjárási: felhőszakadás, tomboló vihar, árvíz,
belvíz sújtja hazánkat. Klímaváltozás, vagy csak zord
időjárás? Az mindenesetre tény, hogy ár és aszály el-
len egyaránt megoldást adó tározók és gátak, vízel-
vezető rendszerek hiányoznak. A kormány a csapa-
dékvíz-elvezető rendszerek karbantartását az összes
fenntartótól állami kézbe tervezi vonni.

A Vkelvezetés elosegítése számunkra is fontos. Ka-
tasztrófát falunkban ugyan nem, de károkat és több-
letfeladatot okozott a lakosoknak és az önkormány-
zatnak egyaránt a sok csapadékvíz.

A nyárra ütemezett kültéri munkáknál árkok be-
omlottak, gépi, kézi erő többször felvonult s távo-
zott, ha zuhogott. A kárelhárítás, és munkafeltételek
többször ismételt biztosítása sok időt emésztett fel.

A tervezetthez képest önhibánkon kívül vagyunk el-
maradásban.

2. Afalu és önkormányzati intézményeinek
muködtetéséről

Erről esik legtöbb szó képviselő-testületen belül
és lakosság felé is, minden évben.

Törvény és más jogszabályok írják elő önkor-
mányzatok kötelező, és engedik meg válasstható fel-
adatait, valamint a teljesítés szabályait.

A kötelező feladatoknak különböző jogcíme-
ken van állami normatív támogatása, de messze
nem elég, és cddig évról évre csökkent. Ugyanak-
kor az állam által önkormányzatra rótt feladatok
egyre szaporodnak, amihez nem párosul finanszíro-
zás. Az önkormányzatok a fejlesztésre szánt saját
forrásaik jelentős részót kénytelenek a müködés fi-
nanszírozására furdítani. Nem csoda, hogy az el-
múlt években több száz önkormányzat vált fízetés-
képtelenné.

Folytatás a 6. oldalon
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3. Pilisborosjenő befejezett és folyamatban lévő
beruházásai, fejlesztései

Beruházni, fejleszteni olyan önkormányzat tud,
melynek kötelező feladatai ellátása után, jut errefe-
dezetel Kap, szerez, vagy teremt rá pénzt.

. Kapni pályázat útján lehetséges. Amire lehe-
tett, mindenre pályáztunk az elmúlt években.
Kisebb értékűekre, főleg működésre, és több
nagyobb, beruházásra kiírt pályázatot nyújtot-
tunk be. Sajnos ezek többségére forráshiány
miatti elutasítás volt a válasz. Osszefogás,
együttműködés keretében szülők, civilek,
szponzorok pénzadománya, és munkavégzése
is segítette nemes célok megvalósulását. (Nem
milliós ügyekre kell gondolni).

. Szerezni külső tőke bevonásával lehet. Hal-
lunk hírhedett PPP konstrukciókról, és létezik
bevonható befektetői tőke is, amiről jó és
rossz tapasztalatok is ismertek.

. Teremteni lehetne közvagyon eladással is, de
mi falunk vagyonát nem elkótyavetyélni, ha-
nem gyarapítani akarjuk, a "Magunk értékei-
vel magunk rendelkezünk"! A tőketeremtés
más útját jártuk eddig is, és módját keressük
mostis

A területfejlesatésből - Papi föld közműves telkei-
nek árából - teremtett fejlesztési tőkét jól, használtuk
fel. Abból fízettük a szennyvíztisztító bővítést, bontá-
si munkákat, Iskolánk építési ütemeit, az új Egész-
ségházat, energiatakarékosságot szolgáló intézményi
beruházásokat, felújítási, mélyépítési munkákat, az
alábbiak szerint:

Gyermekek számára:

. Ovodánk nyílászáróit újakra cseréltük, teljes
fűtési rendszerét korszerűsítettük, a fényfor-
rásokat korszerű, energiatakarékos világító
testek váltották fel, új étellift került beépítés-
re. Terület cserével lehetőség nyílt az Óvoda
udvarát a Fő úttól távolabb kialakítani. Por és

hangfogó kerítést, kaput, belül kövezettjárdát
építettünk. Előtte parkoló létesült, viakoloros
járda épült. Az oldal támfal megerősítését, ud-
var gyepesítését szülői összefogás valósította
meg. Az óvodapedagógusok adminisztratív
munkáját új komplex nyomtató-fénymásoló-
val segítettük. (1., 2., 3. kép).

. Iskolánk világítását is korszerűsítettük, és
nyílászáróit újakra cseréltük. A pedagógusok
is új komplex fénymásolót kaptak. A Fő út
felől viakoloros parkoló, teljes hosszban jár-
da épült. Budai út felől feltöltés, új kerítés lé-

tesült. A Fő út és a Budai út felőli kapuktól
az iskolaépületig térkövezett járda épült. A
szülői összefogással korábban megvalósított
sorakozó tér duplázódott, szintén szülői
anyagi segítséggel, melyért itt is Köszönetet
mondok. (4. kép)

A Játszótéren street-ball pályát építettünk, és
szeméttartókat helyeztünk ki. Több új játék települt
külső adományból és javítottuk a régebbi játékokat
is. A vidám avató már megtörtént, de még sok mun-
ka van hátra, (pl. kerítés), számítunk a civilek segít-
ségére, különösen a rendben-tartás terén.

Egész lakosság számára:

. Ut, járda, vízelvezetés: As^faltoztuk a Szőlő,
Szent Donát, (javítandó) Temető (Y-ig) utcá-
kat. Játszótér melletti utcát, Tücsök utca Bé-
csi út felőli részét, Várközt, teljes József Atti-
la utcát, Ezüsthegyi út felső szakaszát, Szent
István utcát, Temetőt körbefogó sávot. Asz-
falttal javítottunk a Bor, és a Petőfí utcában.
A Tücsök utcában útalap készítése zajlik.

Vízvezetéket új vezetékre cseréltük az Isko-
la és Kántor utcákban, aholjelenleg folyamat-
ban van a szegélykövezés és térköves szilárd út-
burkolás, ahol ésszerű, ott betonjárda rekonst-
rukció, másutt a járda és kapubejárók via-
kolorozása. Murváztunk a Posta előtt, bontá-

sok helyén a Bárdi Odön sétány Művelődési
Ház között, Ovoda előtt.

Viakolorral köveztünk az Egészségház al-
só parkolójában (5. kép). Viakoloros járdákat
építettünk (helyenként tulajdonosi hozzájáru-
lással) a falucentrumban, a Fő út két oldalá-
nak márjelentős részén, és az alsó buszmegál-
lónál.

Apatakmeder rézsű-kövezésen kívül vízel-
vezok, keresztezéseknél, torkolatoknál átere-
szek épültek. A Lovarda utcánál nagy áteresz,
Várköz-Budai út keresztezésnél javítottuk az
átereszt, és rácsos befogadót építettünk be az
Olga utcánál, a Kossuth téri rácsos befogadót
újra építettük. Javítottuk az Arok közjárható-
ságát, kiépítettük a vízelvezetését. Vízelvezető
folyókát betonoztunk a Temető mellett.

. Művelődési Ház, Polgármesteri Hivatal épülete
saját otthonunk, a többi intézmény utánra so-
roltuk a nagy munkáit, de bejáratát akadály-
mentesítettük, bankautomata létesült, a
Nagyterem új parkettát kapott, az épület vilá-
gítását korszerűsítettük (6., 7. kép).

. Uj Egészségházat építettünk. Pedig halljuk, má-
sutt egészségügyi intézményeket zárnak be,
sorsára hagyják, eladják. Egészségházunk ma-
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6. kép. A művelődési ház régi bejárata

7. kép. Az akadálymentesftett új befárat

8. kép. A régi orvosi rendelő

9. kép. Az egészségház a még az idén
megvalósuló Fő tér feiől

10. kép. Az egészségház alsó virágos bejárata

11. fcép. Az egészségház alsó parkotójának
vírágokkal díszitett egyik része

12. kép. Vífágsziget Pílísborosfenőn
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1 kép. llyen volt az
óvoda régi
bejárata

2 kép. fis. óvoda új
t)Q}érata

3 kép. Az új /árda az
óvoda
kertjében

4 kép. Az iskola előtti
megújult járda

5 kép. Viakolorozás és
virágosítas
egy részlete az
egészségház
parkolójában

Folytatás a 6. oldalról

gáért heszél, a lakosság nagy része járt már
benne, szép, korszerű és célszerű. Csekély át-
alakítással megteremtcttük a lehetőségét an-
nak, hogy bérlet révén hasznosítható része
csökkentse tetemes fenntartási költségeit. (8.,
9, 10., 11. kép)

. A Temetőben az egyházzal együttműködve a
ravatalozó és szertartástér új tetőt kapott, a
szertartástér viakolorozott, új kolumbárium
épült, mely előtt a viakoloros kövezés a köze-
li jövőben elkészül.

. A Tűzoltó szertár áttelepült a régi Tüzép he-
lyére, idén a hangár hőszigetelést kapott, új
kerítése épül és tovább szépül az augusztus
végi tűzoltó napra. Kevés pénzből, az önkén-
tes tűzoltók és polgárőrök sok munkájával.

. A Fő út 59. szám alatti önkormányzati lakó-
ház belső átalakítással 6 lakást eredménye-
zett, otthont ad jegyzőnknek, rendőrünknek,
a lebontott Fő út 18. volt lakója családjának
és más bériőknek. Uj lakói tették széppé ud-
varát.

. Kisebb munkák folyamatosan zajlanak (pl. a
volt Interprímá-ban). Nem fér jelen helyzet-
képbe az a sok, meglehetősen bürokratikus
munka, melyek terület cserékkel, szerzések-
kel, régi ügyek földhivatali rendezésével kap-
csolatosak.

4. Ajövőtervei

Első kérdés, "MibóT, második "AftÍ", a Mikor és
a Hogyan ezektől függ.

. 10-es úton a biztonságos gyalogátkelok kiépítésé-
re az állammal kötöttünk szerződést.

Az önrészt biztosítottuk, felét már be isfizet-
tük. Nem rajtunk múlik a kivitelezés elkezdé-
se.

. Falucentmm rekonstrukció pályázatunk másod-
szorra, csökkentett tartalommal, de támoga-
tást nyert. A Művelődési Ház - Polgármesteri
Hivatal épület nyüászáró cseréje, homlokzat
rekonstrukció, végleges kövezett parkoló lé-
tesítés a tartalom magja. A Támogatási szer-
ződést megkötöttük, önrészt biztosítottunk,
lefolytattuk a kivitelező pályáztatást (közbe-
szerzési eljárás keretében), szerzodünk, és
hamarosan kezdődik a kivitelezés, ami idén be
isfejezodik.

. Pályázatok: A lejáró ciklusban sokszor ̂ afyaz-
tunk fejlesztéshez, beruházáshoz támogatásért.
Befogadott pályázataink a falucentrum kivé-
telével nem nyertek. Végül, amit tudtunk,

megvalósítottuk saját erőből. Pályázunk tovább-
ra is, bár munka, idő és pénzigényes terveztet-
ni, engedélyeztetni, kötelező külső szakértő-
ket alkalmazni.

Halljuk az új kormánytól, hogy szívügye a sport,
az iskolai testnevelés. Reméljük, lesz újra pályázat
tomaterem, talán sportpálya építésre is.

Egyre szennyezettebb a környezet, drágulnak a
hagyományos energiahordozók. Szennyező kibocsá-
tást mérsékelni, megújuló energiák használatát nö-
velni kell. Energiaprogramban kívánunk rés'zí venni.
Előkészítő lépéseknél tartok. Pályázatkiírásra is szá-
mítok ilyen tárgyban, hiszen nagyban és kicsiben is
köíelesség ekként gondolkodni.

A kormány afelszíni csapadékvíz-elvezetést prefe-
rálja, ilyen kiírást is remélünk, mert e feladat nagyon
költségigényes, önerő nem elég hozzá.

. Hitelkonstrukció: Nincs semmi adósságunk,
szemben más eladósodott településekkel. Elő-
készítettük egy több száz millió Ft-os fejlesztési
hitelkeret konstrukcióját. 200 MFt-ot terve-
zünk a település útjaira fordítani. A hitel tel-
jes összegét és igénybevételi ütemét a szük-
séglet véglegesíti majd. Az adott típusú hitel
felvételére csak önkormányzat jogosult.

A fedezetet és a törlesztést a közművesí-
tendő fejlesztési terület biztosítja, az önkor-
mányzat pedig közművesített területekhez jut,
melyek értékesítési árbevételéből képződik a
tőke aktuális beruházásaihoz, fejlesztéseihez.

5. Helyi közélet, közbeszéd, és néhány
friss hír

Elnek közöttünk, akik számára az alábbi sláger-
témák, vagy épp ellenkezőleg, a közbeszédből méltat-
lanul hiányzó ügyek az "itthon jó", vagy rossz közér-
zet okozói.

. Sok önkormányzat iskolákat zárt be, össze-
vont, megosztott, más szerv kezelésébe adott.
Jövőre nézve is elkötelezett vagyok, hogy meg-
tartsuk 8 évfolyamos német nemzetiségi általá-
nos és zeneiskolánkat önkormányzati fenntar-
tásúként. Tantestület által támogatott, 2008-
ban kinevezett igazgató 2009 szeptembertől
táppénzen van, a szabályos működés igénye
személyi súrlódásokat okozott. Kár, mert azt
azok a nem borosjenői szülők is tudják, akik
ide járatják gyermekeiket, hogy igazi tanítók
és segítőik áldozatos munkájának köszönhe-
tően a mi általános és z.eneiskolásaink élmény-
gazdag tanulóéveket kaptak, helyezettek,
győztesek tanulmányi, zenei, szabadidős tevé-

Folytatás a 10. oldalon
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kenységi versenyeken. Továbbtanulóinkjól ér-
vényesülnek!

. A képviselok és bizottsági kültagok zöme haszno-
san dolgozik. 5 fővel kevescbb képviselő vá-
lasztható októberben. Voltak, ma is vannak,
akik előre nem egészen jól mérték fel, mivel
jár vállalásuk. Természetes, hogy eltérő a sze-
mélyek egyéni ambíciója, munkabírása. Az
már nem egészen magánügy, hogy ki mit mi-
nek rendel alá vagyfölé!

. Többször változott az MO nyomvonala. Szóban
és írásban tervezőnél, kormánynál, mindenütt
sokszor érveltem, hogy a 2x2 sávos 10-es út át-
adásának meg kell eloznie a 11-es 10-es főútvo-
nalak összekötését. A mai 10-es út és a mellet-

te élő lakosság nem visel el forgalomnöveke-
dést. Az összekötő szakasz kivitelének csak

ulyan változatát támogallam, amelyfalunk ér-
tékeitjellegétnem veszétyezteti, lakosságunk élet-
minőségét nem rontja. Ezen elv jegyében ra-
gaszkodtam hozzá, hogy - ha már semmiképp
nem kerüli el Pilisborosjenőt az összekötő
szakasz - akkor területünkön legalább föld
alatt halíidjon.

2008-ra a tervezö is osztotta e véleményt, így a
ma környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezo
változatok ilyenek. Elvem változatlan, minden új,
vagy "régi-új" variáció tekintetében is, amiről félhi-
vatalosan megint hallani lehet.

. Ebben a ciklusban a jobb működésnek és
együttműködésnek köszönhetoen csökkent az
önkormányzat peres ügyeinek száma, de a vá-
lasztásokhoz közeledve újra kezdődtek a felje-
lentgetések.

. Kábeltévé, Jnternethálówt működik, még idén
fogható lesz a Pilis TV kistérségi adása.

. Helyben is hozzáférhetők banki és biztosítási
szolgáltatások.

. Használjuk a szelektív hulladékgyűjtőket, időn-
ként "túlhasználjuk", munkát adva közterület
felügyelőnek, közmunkásoknak, és a már ná-
lunk is alkalmazott településőröknek. Hamaro-
san indul a házi szelektív gyujtés is.

. Az idei évben is folylatódott a falu virágosítá-
sa, clc még nem dicséretcs falunk ápoltsága
(12. kép). Gond a szűk utcákban parkoló sok
autó, ömlesztett építőanyag, kerítésen kívüli
cövekelés, általános kifejezéssel: a közteriiletek
nem rendeltetésszerű hásználata.

. Sikerült megtartani a fovárosi kék és a lielykö-
zi sárga huszokat, - ha rajtunk kívülálló okok
miatt - a menetidőkkel és járatsűrűséggel
nem is lehetünk elégedettek.

. Családok, falunk és intézményei küzd a fizeté-
si kötelezettségekkel, pedig a szolgáltatókkal
zajló évi kemény alku-tárgyalásokkal minima-
lizáljuk a hatáskörünkbe tartozó, csatorna és
szemétdíjakat.

. 2010-ben új, Pomáz központtal működő orvo-
si ügyeleti szolgáltatásra szerződtünk.

. Egyszerű egészségügyi laborvizsgálatokhoz
megoldott a minták leadása, lelet átvétele hely-
ben, arról nem mi tehetünk, hogy az OEP év
elejétől megszűntette ingyenességét. Igy is
előnyös, hogy nem kell ilyen céllal különböző
helyekre, és többször utazni.

. Az Egészségházban (gyermek) orr-fül-gégész
szakrendelés is a lakosság rendelkezésére áll.

. Házi betegápolás, idősek nappali ellátása,
gyermek és családgondozás működik tovább.

. Képviselő, bizottsági kültag tiszteletdíj lemon-
dások segítenek defibrillátor beszerzéshez.

. Erőnkhöz mérten támogatjuk a civileket: tűzol-
tó, polgárőr, sport, kórus egyesületeket, nyug-
díjas klubot, katolikus és református egyháza-
kat.

. Alapítványok müködnek nemes célokért támo-
gatóik adományaiból és saját bevételeikből

. Minden gyermek járt már a Nagykevély nívós
Tanösvényén. Hosszú előkészítés, és az érde-
keltek hozzájárulása után a "Pilisborosje-
nőért" alapítvány megkapta az engedélyt új ki-
látó létesítéséhez a Nagykevélyre, a régen
volt, népszem kilátó helyén.

. Sok rendezvénybol válogathat a lakosság, ön-
kormányzati, művelődési házi, nemzetiségi, is-
kolai, óvodai, egyesületi, klub, alapítványi,
egyéb civil, esetenként közös szervezésűekből.
Aki látogatja ezeket, értékes közösségi élmé-
nyekkelgazdagodik.

. Kis települések zöme rendőrért küzd, nekünk 2
éve van helyben lakó körzeti megbízottunk, rend-
őrautóra is szerződtünk, fedezetét képviselő és
kültag tiszteletdíj lemondás is támogatja.

. A jegyzo éveken át gyakran cserélődött
Pilisborosjenőn, 3 éve felkészült jegyzononk ve-
zeti a hivatalt, ahonnan ugyan többen távoz-
tak, de az újak már beletanultak teendőikbe.

Köszönöm a T. Olvasók megtisztclő figyelmét.

Végezetül Molnár Oszkár úr, - az Országgyűlés
egyetlen független képviselője - Edelény polgármeste-
re köszönetét tolmácsolom lakosságunknak.
Pilisborosjenőról az adományokat szállító kamion
megérkezett Edelénybe. Erről külön írást talál az ol-
vasó ebben a Hírmondóban.

Kiiller János

polgármester
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SaubennacherBicske Kft.
2060 Bicske, Csákvári üt 45.

Tel. : 22/350-111 . Fax: 22/565-277
E-mall: bicske@saubermacher. hu

www.saubermacher.hu

Polgármesteri HIvatal
2097 PilisborosJenS, Fo út 16.

Tsiefon: 26/336-028 . Fax: 26/336-313

PANNON
ÖKO-Pmnon Nonprofit Kft.

1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.
www.okopannon.hu

A Saubermacher-Bicske Ktt., Pilisborosjenő kőzség önkormányzata és az ŐKÖ-Pannon Nonprofít Kfi. közös híríevele

ÚJDONSAfí: örömnrl értesitjük Piltsborosjenő telepütós tal<
hogy Kütler Jáno> poÍEi*mr>t>r úr, és a Saubermacher-Bicske Kft. űqywziitfi 1
megállapodott abban, hogy 4 hőnapos időtartamra, kísérieti jelleggel bevezwté

a hfehoz menö szetoktív huHadékgyfi|tés.
kariH

2019. S LPTEMBERÉTŐL Pilisborosjenő település lakosságának a házhoz menő zsákos gyűjtés bevezetésével.
lehetősége nyílik arra, hogy a háztartásában keletkezö, hasznosítható csomagolási hulladékait akár otthon is
elkülönítve gyűjtse, és átadja hasznosításra. Az Európai Unióban már hatékonyan működö rendszer ma még sok
helyen újdonságnak számft Magyarországon, de bízunk benne, hogy a szelektív hulladékgyűjtés e kényelmesebb és
hatékonyabb módja hamarosan mindennapi rutinná válik mindannyiunkszámára.

Aházhoz menő gyűjtés a műanyag, fém, társított italoskarton és papíranyagfajtákravonatkozik.
Az üveghulladék gyűjtése a kiemelt balesetveszély miatt a gyűjtőszigeteken történik.

KERÜLHET A SÁRGA ZSÁKBA?

í^;j iSö
1 ;Tí'. '^

^Á

Műanyaghulladék
. azásványvizesésüdítőspalackok
. a különböző fóliák, bevásárló táskák, szatyrok, reklámtáskák,

zacskók

. a kozmetikai, illetve tisztítószerek flakonjai, valamint a kiöblí-
tettjoghurtos-tejfölös poharak

Fémhulladék
. alumíniumitaldobozoklapítva
. alumíniumfóliaéstálcatisztán

. konzervdobozokés egyéb fém élelmiszercsomagolások

Italos kartondoboz

. tejes és gyümölcsleves többrétegű kartondobozok tisztán,
lapítva

Agyűjtésszabályai
Aflakonokban, dobozokban maradt vegyszerek nehézkessé teszik
a hasznosítást, ezért kérjük, mindig öblítsük ki, mielőtt a zsákba
dobjuk! Fontos, hogy ha a palackokat, flakonokat, dobozokat
laposratapossuk, úgytöbbférei belőlükazsákban, és könnyebben
tárolható.
Kérjük, üveget ne tegyen bele, mert ha eltörik, könnyen kivághatja e
zsákot, és balesetet okozhat!
Ahulladékoknak minden esetben tisztán kell a zsákba kerülnie,
mert ez a hasznosítös egyik alapfeltétele.

Tö PAPÍRRAL?

A papírhulladék házhoz menö begyűjtésére is lehetöséget biztosítunk.
A papírhulladékok közé tartozik:
.^ kartondobozok(lapítva),
^ színes vagy fekete-fehér újság, folyóirat,
^ katalógus, prospektus,
v^füzet. könyv,
^ írógéppapír, papírzacskó.

!^'§

c% 9

^ _^
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Mint a felhívásban megírtuk, a Polgármester úr, cs a Jó-
tékonysági csoport, egy hetes gyűjtóst kezdcményezett az ár-
vízkárosultak javára.

A szándék meg volt, de az adományok gyűjtésének már
nehezebb volt helyetkeresni. Szerencsére Fodor Alice az isko-
la megbízott igazgatója a nemes cél érdekében felajánlotta,
hogy az iskolaaulajában összegyujthetjük az adomanyokat

Úgy érzem meg kell írni, hogy a gyujtés ercdménye vá-
rakozáson felüli volt.

Nagyon sok tiszta, szépen becsomagolt ruhaneműt kap-
tunk. Rengeteg, a legkülönfélébb kis háztartási gépet. (több
darab az eredeti csomagolásban, használatlan, új volt), hi-
ánytalan tányérkészletet, poharakat, konyhai eszközöket,
kisgépeket.

Kaptunk rengeteg bútort: ebédlőasztalt a hozzá va
kárpitosszékekkeLülőgarnitúrát 3 darabot, sok konyhaszek-
rényt, íróasztalokat, több darab páros heverőt, ruhásszekré-
nyeket- ..... _... " . , . .

A nagy háztartási gépekből: 7 hűtőszekrényt, 3 mosóge-
pet, 2 gáztözhelyet, 1 vlllany tűzhelyet, televíziókat, 1 számí-
íógépet, nem kizárt, hogy valamit kihagytam

Ez az összefogás bizonyítéka az emberek segítő szándé-
kának, és a mindenüket elvesztett emberekkel való együttér-
zésének.

Köszönetet szeretnék mondani:

- legelőször a falu sok-sok lakójának, akik ezt a renge-
teg fontos, értékes dolgot adományozták.

- Fodor Alicének, hogy lehetőséget adott a gyűjtött hol-
mik elhelyezésére, nem volt semmi kitéve az időjárás
viszontagságának

- Küller János polgármesternek, aki a teherautóját köl-
csönadta a beszállításhoz (tudjuk, hogy az önkor-
mányzat sok más géppel együtt az övét használja, és
költs'égébe sem kerül) de ez másfajta segítség.

- A dolgozóknak akik részt vettek a bútorok, gépek
összegyujtésében. Wimme Petinek aki a legtöbb ne-
héz targyat kétszer megemelte, fel és lepakoláskor.

- Bogdán Katinak és Mózes Tündinek (csak így lányné-
ven) ők az iskolában fogadták az adományokat A to-
rékeny dolgokat egyenként becsomagolták, dobozol-
ták, megjelölték, hogy szállításkor külön figyelmet
kell ezekre fordítani. Gondoskodtak arról, hogy csak
teljesen jó állapotú dolgok kerüljenek szállításra.

Külön szeretnék köszönetet mondani Trunk Zsoltnak
aki cgy 13 méter hosszú kamiont bérelt, és kifizetett, így ab-
ban szállíthattuk el a gyűjteményt.

Mivel többen érdeklődtek hova került ez a hatalmas
mennyiségű adomány, és én is tudni szerettem volna, elkí-
sértem a kamiont Edelénybe, az ország messzi. keleti részé-
be. Így éreztem lezártnak ezt a gyűjtést.

A kamion este 8 órakor érkezett oda. Egy óriási gyűjtö
raktárba helyezték el a holmikat, ahol ekkor már nem várt
más a szétosztásra, csak ruhanemű. Helyi férfiak, nőkvégez-
ték a lepakolást, gondosan szétválogatva, törékeny, gépek
ruhaneműk, bútorok.

Végezetül az a dolgom, hogy mindenkinek, aki ebben a
nagy összefogásban részt vett, tolmácsolom az edelényiek
hálás köszönetét.

Heves Ilona

^ . ÖZ 'N-tíE
a 2010. október 3. napjára kitűzött önkormányzati képviselők

és polgármesterek,
valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők

választásához

Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, ho^ a
Köztársasági Elnök a helyi önkormányzati képviselők ésa
polgármesterek általános választásának időpontját 2010.
október 3. napjára, vasárnapra tíízte ki.

A pilisborosjenői FIelyi Választási Iroda vezetője:
Kereszteny Anikó jegyző, helyeltese: Pappné Fehér Anna
igazgatási ügyintezo.

A Helyi Választási [roda elérhetőségci:
Cím: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.
Telefon: 26/336-387
Fax: 26/336-313
e-mail: 'e zo ilisboros'eno.hu

A pilisborosjenői Helyi Választási Bizottság elnöke:
Heltai Péter, helyettese: Fodor Alice.

A Helyi Választási Bizottság elérhetőségei:
Cím: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.
Telefon: 26/336-387
Fax: 26/336-313
e-mail: hvb ilisboros'eno.hu

1. Határidők, tudnivalók a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásához

A Helyi Választási Iroda a névjegyzékbe történő fel-
vételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt 2010.
augusztus 16. és augusztus 19. között kézbesíti a választó-
polgároknak.

A névjegyzéket 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-
ig lehet megtekinteni a Helyi Választási Irodában.

A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a
névjegyzékbe'való felvétel miatt 2010. augusztus 18-tól

augusztus 22-én 16,00 óráig lehet kifogást benyújtani a
Helyi Választási Irodához.

Az a választópolgár, aki lakóhelyén kívül bejelentett
tartózkodási hellyel is rendelkezik, választójogát vagy ala-
kóhelyén, vagy - igazolással - bejelentett tartózkodási he-
lyén gyakorolhatja. Csak abban az esetben szavazhat a tar-
tózkodási helyén, ha azt 2010. június 16-át megelőzően je-
lentette be, és a szavazás napjáig nem szunik meg.

Az igawlással szavazók szavazóköre az 1. számú szava-
zókör (2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.)

Igazolást legkésőbb 2010. október 1-jén 16,00 óráig
lehet kiadni.

A módosított névjegyzék 2010. október 1-jén 16, 00
óráig tekinthető meg a Helyi Választási Irodában.

Jelöltet ajánlani 2010. szeptember 3-án 16,00 óráig
lehet.

A jelöltet legkésőbb 2010. szeptember 3-án 16, 00
óráig lehet bejelenteni a Helyi Választási Bizottságnál.

A Helyi Választási Bizottság megbízott (delegált)
tagjait 2010. szeptember 17-én 16,00 óráig a Helyi Válasz-
tási Bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottságok
megbízott (delegált) tagjait a Helyi Választási Iroda veze-
tőjénél kell bejelenteni. A bejelentés tartalmazza a megbí-
zott tag nevét, lakcímét és személyi azonosítóját.

A választási kampány 2010. október 3-án 00,00 óráig
tart.

Kampányt folytatni 2010. október 3-án 00,00 órától
19,00 óráig tilos.

A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében
elhelyezték, 2010. november 2-ig köteles eltávolítani.

A jelölteknek, illetve a jelölő szervezeteknek a be ne
nyújtott ajánlószelvényeket 2010. szeptember 6-án 16,00
óráig meg kell semmisíteni. Az erről készült jegyzőköny-
vet 2010. szeptember 9-én 16,00 óráig kell átadni a Helyi
Választási Bizottságnak.

Szavazni a szavazás napján 6,00 órától 19,00 óráig
lehet.

Az egyes szavazókörökhöz tartozó utcák:

1. számú szavazókör - Müv. Ház, Fo út 16.

Alma köz, Apor Vilmos utca, Bajcsy-Zsilinszky utca,
Bánya utca, Bem utca, Bodza utca, Budai köz, Budai út,
Búza utca, Erdő utca, Fehér köz, Fenyő utca, Fő utca,
Föld utca, Gárdonyi Géza utca, Határ út, Híd utca, Ilona
utca, Kossuth tér, Kőfaragó utca, Kökény köz, Lovarda
utca, Mária utca, Márton Aron utca, Mester utca, Mind-
szenti József utca, Olga utca, Pacsirta utca, Rákóczi út,
Steinheim utca, Széchenyi utca, Vár utca, Várhalom utca,
Vincellér utca.

2. számú szavazókör - Műv. Ház, Fo út 16.

Ady Endre utca, Barack köz, Bor utca, Cinke köz,
Cseresznye köz, Dió köz, Dugovics Titusz utca, Egres köz,
Eper köz, Ezüsthegyi út, Fácán köz, Fecske köz, Fürdő
köz, Fürt köz, Harkály köz, Hegy köz, Hunyadi utca, Isko-
la út, József Attila utca, Kántor utca, Kert köz, Kevélyhe-
gyi út, Kőfuvaros út, Liliom köz, Lomb utca, Lucerna köz,
Lucfenyő tér, Málna köz, Mandula köz, Mogyoró köz, Na-
pos tér, Patak utca, Petőfí utca, Rigó köz, Rózsa utca, Sas

köz, Sólyom köz, Szellő köz, Szcnt Donáth utca, Szcnt Ist-
ván iitca, Szilva köz, Szőlo utca, Temető utca, Templom
tér, Tcmplom utca, Tölgyfa utca, Tulipán köz, Viola köz,
Víztározó köz.

3. számú sz.avazókör - Téglagyár, Porta
Bécsi út, Hegyalja út, Kavics utca, Kövesbérci út, Ma-

lom dűlő, Panoráma út, Rege utca, Téglagyár, Tücsök ut-
ca.

Azok a választópolgárok, akiknek a lakcímkártyáján
csak a település neve szerepel az 1. számú szavazókörben
(2097 Pilisborosjeaő, Fő út 16.) szavazhatnak.

A mozgásában gátolt választópolgár mozgóurnát
írásban kérhet a Helyi Választási Iroda vezetőjétől, illet-
ve a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól.

Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilván-
tartást a Helyi Választási Iroda 2010. október 3-án meg-
semmisiti.

A helyi választási bizottság a szavazatszámláló bizott-
ságok jegyzőkönyvei alapján 2010. október 4-ig összesíti a
szavazatokat, és megállapítja a választási eredményt.

A szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya a Helyi
Választási Irodában 2010. október 6-án 16.00 óráig meg-
tekinthető.

2. Határidok, tudnivalók a települési kisebbségi
önkormányzatí képviselők választásához

A helyi német kisebbségi önkormányzati képviselők
választását a pilisborosjenői Helyi Választási Bizottság
2010. augusztus 4-ei ülésén 2010. október 3. napjára (va-
sárnapra) tűzte ki.

A szavazásra az e célra létrehozott önálló szavazó-
körben kerül sor (helye: Pilisborosjeno, Foút 30. - ÁUalános
Iskola), melyről a Helyi Választási Iroda értesítőt küld.

A települési kisebbségi önkormányzati választáson
az a polgár szavazhat, aki szerepel a német kisebbségi vá-
lasztói jegyzéken.

Jelöltet ajánlani 2010. szeptember 3-án 16,00 óráig
lehet.

Ajelöltet legkésőbb 2010. szeptember 3-án 16, 00 órá-
ig lehet bejelenteni az illetékes választási bizottságnál.

A Helyi Választási Bizottság megbízott tagjait a ki-
sebbségi jelölő szervezetek legkésőbb 2010. szeptember
17-én, 16,00 óráig jelenthetik be.

A választási kampány 2010. október 3-án 00,00 óráig
tart.

Kampányt folytatni 2010. október 3-án 00,00 órától
19,00 óráig tilos.

Szavazni a szavazás napján 6,00 órától 19,00 óráig le-
het.

A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében
elhelyezték, 2010. november 2-ig köteles eltávolítani.

A helyi választási bizottság a szavazatszámláló bizott-
ság jegyzőkönyve alapján 2010. október 4-ig összesíti a
szavazatokat, és megállapítja a választási eredményt.

A szavazóköri jegyzőkönyv- egy példánya a Helyi Vá-
lasztási Irodában 2010. október 6-án 1600 óráig megtc-

kinthető.
Keresztény Anikó s. k.

HVI vezetője
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10. 00-13. 00 "JARD KI LÁBAM, JÁRD KI MOST..."
III. Nemzetiségi Néptánc Fesztivál
Rozmarmg Együttes /Csobánka, az Ürömi Öröm néptánc műhely /Uröm,
Höcögő/Zsámbék, Rézpatkó/Nagykovácsi, Pántlika-Pilisszántói szlovák ha-
gyományörzö együttes /Pilisszántó, Sienbeuschrítt Tanzengmppe /Solyinár,
Threne Prala roma eQvttes /Csobánka és a Kerekes együttes IPilisborosjenő
11. 00 TRÉFÁS MIHÓK Meskete színház/Cséke - kísszínpad a sátornál
13.00-15.00 DZSEMBE ÉS DERBUKA WORKSHOP -kísszínpad, sátor
14.00 OSZTOVÁTA EGYÜTTES - nag\rszínpad
15.00 HAMUPIPÖKE Duna Művészegyüttes -na^színpad, színházi előa.
16.00 "SZALL A DAL..." Kevélyhegyi Dalkör és Német Dalkör f Pbj. -k. szín.
17.00 KALÁKA EGYUTTES -nagyszínpad
18.30-20.30 TÖRTENELMI BAJVIVOK -a nagytéren benwtató és játékok
20.00-21.00 C-VITAMIN KONCERT - kisszínpad
21. 00 EURÓPAI TÁNCKARAVÁN Duna Művészegyűttes - nagyszínpad
22. 00-23. 00 ERROR KONCERT - kisszínpad
23.00 MAGMA TÜZSZÍNHÁZ ELÖADASA

A rendezvény karszalaggal látogatható, melyek megvásárólhatök az információs sátrakban.
Gyermekeknek 6 éves korig: díjmentes
Diákjegy (diákigazolvánnyal) : 500 Ft
Felnó'ttek részére : 1.000 Ft
Családi jegy (2 í'elnőtt, 2 gyermek); 2.000 Ft

A szórólap felmutatója 50 %-os kedvezménDyel vásárolhat "Pilisborosjenő" feliratos pólőt.
Az estí, színházi dőcidásokra meleg pulóver és takam ajánIatosiNe feledkezxenek meg az ehmlámpáwl sem!

PILISBOROSfENÖ MEGKÖZELÍTESE
Gépkocsival a 10-es úton, Üröm községen ál, az ÁTpád-hídtól 15 km-re.

Kijeló'lt, mgyenes parkolóban hagyhatják a járműveket.
Volánbusszal az Árpad-hídtól a 840-es járattal.

A vÉgálhmástál a jelzett utvonahn 2 km-es gyalogtással érhetó'tsl az "Egri vúr" makettje.
CP.S' 47-37-OG.3 18-58-20.3 223

www.pbj-varjatekok. eoldal. hu
MINDENKIT SZERETETTEL HÍVÉSVÁR PILISBOROSIENÖ ÖNKORMÁNYZATA

ÉS A PILISBOROSJENŐÉRT ALAPÍTVÁNY !
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Pilisborosjenő, Fő út
Kínálatunk: tégta, cserep, szigeteto-anyagqk, betonelemek,

cemerif, rhész, tíomoR', sóder, termőföld, stb.

Gáz-cseretelep! Konténeres és teljes köru szállítás,
kedvező áron!

Telefon: 06-30-9-342 838

HIRMONDO

PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Feteiős Idadó; A képvisetö-testület
TÍpográfía és nyomdaí munkák; Római Bt.

egjelentk' havonta, lapzarta mindeo hóiiap 25-én
Engedélyszám: 3. 4. 1/463/2/1fl.

Teqeszti a M*g)'ar Posta
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Az Osszefogás Pilisborosjenöért E jesül lel'I * i
asztaltam, tanultam sokak-
30k mindent külföldön és itt-

ikorlott vagyok tervezte-
1, pályázásban, közbeszer-
r\, tárgyalásokban, közigaz-
)an, pénzügyekben, szociá-
'ekben, jogszabály ismeret-
sstület vezetésében, hivatali
i irányításában.
ározott elképzeléseim
k, megvalósításuk módjá-
indenkor kérek szakterületi
Snyeket.
zem és vallom:
ymásért jöttünk a világra."
kat tégy a közös asztalra!"
sülöm a MUNKÁT és min-
lagánérdek fölé helyezem
;ÉRDEKET.
lőfalum boldogulása: éle-
lelme.

em önöket, hogy az októ-
ai választáson tiszteljenek
izalmukkal!

Küller János
polgármester-jelölt

Rafai Józsefné
képviselő-jelölt

elt Választópolgárok!

am Rafai Józsefné, szül.
Erzsébet. 55 éves vagyok.
felnőtt gyerekem van. Két

<ú végzettséget szereztem,
/ik szociális szervező, és
higiénés munkatárs. Főnő-
: dolgozom Solymáron, egy

időseket ellátó intézményben.
Pilisborosjenőn születtem, itt nőt-
tem fel, itt éltem fiatalon is, és je-
lenleg, középkorúan is. Itt szület-
tek, és élnek gyermekeim is. Több
évig dolgoztam nővérként a falu-
ban, majd beindítva az idősek el-
látását, az Öregek Napközi Ottho-
nának (Missziós Háznak) a veze-
tője voltam. A helyi hospice szol-
gálatnak jelenleg is tagja vagyok.
Munkám során és azóta is figye-
lemmel kísértem a segítségre szo-
ruló embertársaim sorsát, és
amennyire a lehetőségek engedik,
emberileg és szakmai tudással
igyekszem segíteni őket. Külsős
tagként évekig részt vettem a ko-
rábbi szociális bizottságok mun-
kájában, majd a jelenlegi képvise-
lői testület tagjaként továbbra is
ebben a bizottságban tevékenyke-
dek.

Visszatekint^e úgy érzem, hogy
ahol kértek, ott sikerült segíte-
nünk. A nehéz gazdasági helyzet
ellenére az a véleményem, hogy
jól végeztük a dolgunkat. A falu
talpon maradt, sőt, fejlődött, s re-
méljük, fejlődni is fog. Nincs éhe-
ző, nincs koldus, a ház nem dől
senki fejére, nincs eliátatlan beteg.
A falu lélekszáma is biztatóan nö-
vekszik, aminek én, személy sze-
rint nagyon örülök. Sok a fiatal,
sok a kisgyerek, jó őket látni. Az
elmúlt időszakban képviselőként
betekintést nyertem az önkor-
mányzat irányításának feladatába,
és részt vettem abban. Nem köny-
nyű munka. Sok, évek óta húzódó
folyamatot még áttekinteni is ne-
héz. Mindenkinek megfelelni, min-
den igényt teljesíteni lehetetlen,
de azt tiszta szíwel kimondható,
hogy a leköszönő testület mindig
a falu érdekeit tartotta szem előtt.

Némi tapasztalatot szerezve eb-
ben a munkában a következő cik-
lusban is szívesen vállalnám a
képviselői megbízatást. Tudáso-
mat, gyakorlati tapasztalataimat
és segítői hozzáállásomat tovább-
ra is a falu szolgálatára szeretném
felajánlani, ebben kérem az Onök,
választók bizalmát.

Rafai Józsefné
képviselő-jelölt

Heves László
képviselő-jelölt

Tisztelt Választópolgárok!

Sárváron születtem 1948-ban,
10 éves korom óta élek Pilis-
boros-jenőn egyre népesebbé vá-
ló családommal: feleségemmel,
most már felnőtt gyermekeimmel,
sokat ide járó unokáimmal. Erős-
áramú technikusként végeztem,
majd 1981-ben felsőfokú képesí-
tést szereztem a Művelődésügyi
Minisztérium Főigazgatóságán
filmgyártás szakon. Vállalkozó-
ként az óta is ezen a területen dol-
gozom. Feleségem alapító tagja a
helyi szeretetszolgálatnak, amely
a Jótékonysági Boltot üzemelteti,
lehetővé téve ezzel a rászorulók
támogatását.

1994 és 2002 között, majd
2006-tól mostanáig a képviselő-
testület tagja voltam, az első négy
évben alpolgármesterként. Az el-
ső nyolc év alatt kibővítettük a te-
lefonhálózatot, kiépült a csatorna-
rendszer, a gáz, felépült az új is-
kola. Az elmúlt ciklusban is igye-
keztünk a falu fejlődését szolgál-
ni, úgy érzem, az elmúlt négy év
munkája most érik be, ezt a mun-
kát szeretném tovább folytatni,
ezért döntöttem úgy, hogy az
Összefogás Pilisborosjenőért
Egyesület képviselő-jelöltjeként
újra indulok az önkormányzati vá-
lasztásokon. Hiszem, hogy felül-
emelkedve önös érdekeinken, a
közös célért összefogva igenis
képes fejlődni ez a falu! Most is
olyan képviselő testületre van
szükség ahol az önzetlenség és
az együttműködés szellemében
gondolkodunk a falu érdekében.

Továbbra is fontosnak tartom a

helyi civil szervezetek támogatását,
minden közül kiemelve a társadal-
mi munkát végző egyesületeket:
az Önkéntes Tűzoltóságot, mely-
nek harmadik éve az elnökeva-
gyok. A helyi Polgárőrség alapító,
ma is tevékeny tagjaként Pilis-
borosjenő közbiztonságáért dolgo-
zom, mindig szabadidőm terhére.

Tisztelt Választópolgárok! Ké-
rem Onöket, hogy támogassanak
szavazataikkal a 2010. évi önkor-
mányzati választásokon, hogy a
megkezdett munkát folytathas-
sam.

Heves László
képviselő-jelölt

Szabó János
képviselő-jelölt

Tisztelt Választópolgárok!

Szabó János 50 éves, kétgyer-
mekes, nős Pilisborosjenői lakos
vagyok. Már a nagyapám is - bécsi
úti kocsmája révén- ismert volt a fa-
luban.

Helyi politikával a kárpótláskor
kezdtem el foglalkozni. 2003-ban
megalakítottuk az összefogás
Pilisborosjenőért Egyesületet,
melynek jelenleg is az elnöke va-
gyok. Részt vettem a Lazaret intéző
bizottság munkájában, mely meg-
bízatás a belterületbe vonásig szólt.
Jelenleg sajnos nem tudom befo-
lyásolni; hogy a valójában 160 milli-
ós beruházást ne 260 millióért csi-
nálják meg.

Az előző választásokat az "OPE"
elsöprő többséggel nyerte meg.
Végre a bécsi úti résznek is volt
képviselője. A képviselőtestületi
egység hatalmas eredményeket

hozott, még akkor is, ha ezek első
látásra nem tűnnek látványosnak.

A Bécsi úti bizottság elnökeként,
a pénzügyi bizottság, műszaki bi-
zottság, oktatási és szociális bizott-
ság valamint a fejlesztési és koordi-
nációs bizottság tagjaként dolgoz-
tam végig a ciklust.

Az én tiszteletdíjam felajánlása is
segítette a bécsi úti zebrák közeli
jövőben való megépítését; a rend-
őrautó falunkba kerülését, itt tartá-
sát és az üzemeltetés költségét.
Felügyeltem az önkormányzat 6 la-
kásos társasházának kialakítását
és ingyen építettem ki az elektro-
mos almérős rendszert.

Voltak vitát kiváltó indítványaim
melyekkel a gyermekközpontú is-
kolát kívántam megvalósítani. Ko-
moly ellenállást tapasztaltam bizo-
nyos körökből...

A költségvetések elkészítésekor
és az év közben felmerült kiadások-
nál a pénzügyi bizottságban nagyon
szigorúan megfontoltunk minden fo-
rintot. Rengeteg energiát felemész-
tett a sok összevont műszaki és köz-
ség üzemeltetési és bécsi úti bizott-
sági ülés. Ennek a bizottságnak az
elnöke (Paksi Imre) a község üze-
meltetésért és a Bécsi úti műszaki
gondok megoldása érdekében az
égvilágon semmit nem tett, egyetlen
önálló képviselői indítványa vagy
megoldásra irányuló ötlete sem volt.
Jól jellemzi a kínos munkát: egy na-
pirendi pont elnapolása 26 percig
tartott az elnök úrnak.

Fontosnak tartom megjegyezni,
a falunktól való leválási szándékkal
fellépőkkel sikerült eredményesen
tárgyalnom, elkezdődtek a jó irá-
nyú fordulatok.

Vallom, hogy csak kemény mun-
ka folytatása vezethet a falu igazi
fejlődéséhez! Biztos vagyok benne,
hogy az általunk előkészített és a
jövőben végrehajtott feladatok
nagy vagyongyarapodást fognak
hozni falunknak.

Köszönöm az eddigi bizalmukat
és kérem további támogatásukat!

Végezetül: köszönettel tartozom
feleségemnek, családomnak, hogy
a képviselői feladataimmal kapcso-
latos, heti többnapos távolléteimet
elviselték, és feladataim végrehajtá-
sára ösztönöztek.

Szabó János
képviselő-jelölt
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3orosjenőért Eqyesül t jelölt'ei

Szabó Sándor
képviselő-jelölt

Tisztelt Választópolgárok!

1963-ban születtem, azóta
élek Pilisborosjenőn. Szüleim az
akkor még működő téglagyár-
ban dolgoztak, és az ottani szol-
gálati lakásban éltünk. Autófé-
nyező iskolát végeztem, majd
1989-ben, Olaszországban egy
autófesték-gyártó cégnél techni-
kusi mestervizsgát tettem. Ez-
után sokáig bemutató-fényező-
ként és alkalmazás-technikus-
ként dolgoztam. 1989-ben a Tég-
lagyári utcában vásároltam tel-
ket, amelyre feleségemmel és
három gyermekemmel felépítet-
tük családi otthonunkat és vállal-
kozásomat.

Azóta foglalkoztat igazán a
külső településrész mostoha sor-
sa. Bizottsági tagként részt vet-
tem a leválás - Urömhöz való
csatlakozás - kezdeményezésé-
ben.

Ebben a minőségemben, és
az általam alapított Kövesbérc
Baráti Társaság egyesület elnöki
minőségemben is többször tár-
gyaltunk Pilisborosjenő önkor-
mányzatával, személyesen Küller
János polgármester úrral is.

Megismertem a kütső körül-
ményeket és az önkormányzat
terveit a külső településrész vo-
natkozásában. Ezek megvalósu-
lása felgyorsult a tárgyalások
eredményeként. llyenek pl. : a

Téglagyári utca belterületbe vo-
nása, a Tücsök utcában az út
helyreállítása, mely megkezdő-
dött, s a Kavics utca karbantartá-
sa is folyamatos.

Irásos dokumentumait láttam,
hogy Pilisborosjenő önkormány-
zata mindig azt képviselte, hogy
mielőbb épüljön meg az új 2x2
sávos 10-es út, csökkentve a lég
és zajszennyezést, de addig is
garantált legyen a 10-es út mellett
élők számára a biztonságos gya-
logátkelés. Hatalmas előrelépés-
nek értékelem, hogy az önkor-
mányzat nehéz tárgyalások ered-
ményeként szerződést kötött az
állami szervekkel, költségvetés-
ben biztosította a szükséges ön-
részt, felét már be is kellett fizet-
nie a gyalogátkelőkhöz. Az or-
szág gazdasági helyzetétől függő
mindenkori kormányokon, és
nem Kütler Jánoson mútott és
múlik a jövőben is, hogy mikor
szűnik meg végre a 10-es út mel-
lett élők kálváriája!

Falunk vagyonának és lehető-
ségeinek megosztása nem meg-
oldás!

Ossze kell fognunk! Együtt
többet tehetünk falunkért és lakó-
iért, mint külön-külön. Ezért
örömmel és meggyőződéssel
mondtam igent Külier János úr
felkérésére, hogy dolgozzunk
együtt Pilisborosjenő mindkét te-
lepülésrészének fejlődése érde-
kében. ő polgármesterként, én a
6 képviselő egyikeként.

Kérem Önöket, hogy támogas-
sák szavazatukkal csapatunkat a
további eredményes munka érde-
kében!

Szabó Sándor
OPE képviselő-jelöltje

06-20-415-4590

zavaz^on

jelöltjelre.

Varga István
képviselö-jelölt

Tisztelt Választópolgárok!

1960. július 29-én születtem Bu-
dapesten.

Általános iskolát Újpesten vé-
geztem.

1977-ben karosszéria lakatos
szakmában sikeres szakmunkás-
vizsgát tettem és elhelyezkedtem
a Volánbusz Közlekedési Zrt-nél, a
mai napig ott dolgozom.

1981-ben érettségiztem estin az
újpesti Könyves Kálmán Gimnázi-
umban és még ebben az évben
bevonultam katonának 18 hónap-
ra.

A tényleges katonai szolgálat
letöltése után sikeres felvételit tet-
tem a Bánki Donát Gépipari Mű-
szaki Főiskolába.

1988-ban sikeres vizsgák után
Altalános Gépész Uzemmérnökké
avattak.

Jelenleg a Volánbusz Zrt. Fej-
lesztési és Beszerzési Irodán dol-
gozom, mint közbeszerzési fő-
munkatárs.

Községünkbe 1978-ban költöz-
tünk szüleimmel, felépítettük ál-
maink és lehetőségeink házát
többségében a saját kezünkkel.

Elváltam. Van három fiam, kettő
saját és egy nevelt.

1997 óta a községünkben mű-
ködő Polgárőrség tagja vagyok, a
végzett munka és a tagság akara-
tából 2000-től a szervező titkári

ö

munkát is ellátom a vállalt szolgá-
latok mellett. 2004-től az egyesü-
let elnökének más irányú elfoglalt-
sága miatt a megbízott elnöki te-
endőket láttam el. 2006-ban a tag-
ság megválasztott a Polgárőr
egyesület elnökének.

Az elmúlt több mint egy évti-
zedben a szabadidőm jelentős ré-
szét arra fordítottam a többi pol-
gárőrrel együtt, hogy a közsé-
günkben csökkenjen az elkövetett
bűncselekmények száma és eb-
ben is sikerült jó eredményeket el-
érnünk.

2006 óta a községünk Onkor-
mányzatában is kiveszem a mun-
kát, mint képviselő, és mint a
pénzügyi és közbeszerzési bizott-
ság elnöke. Az elmúl 4 évben si-
került a kollégákkal és a képvise-
lőtársaimmal olyan költségvetése-
ket készíteni ami megvédte közsé-
günket az eladósodástól és lehe-
tőséget biztosított egy nem túl
gyors fejlődésnek is. Feladataink
közé felvettük a pályázatok figye-
lését is és minden lehetőséget ki-
használtunk, pályáztunk minden
olyan pályázatra amire lehetett. A
nagyobb pályázatokon rendre
megfeleltünk de forrás hiány miatt
sajnos nem tudtunk pénzt nyerni.
A kisebbeket rendre megnyertük,
ezek a működést szolgáló pályá-
zatok voltak. Az utolsó nagyobb
pályázaton sikerült pénzt is nyerni
ebből valósul meg a Művelődési
Ház rekonstrukciója és a környe-
zetének a kialakítása.

Most egy kipróbált és jó csapat-
ban a községet szeretném ismé-
telten szolgálni, megtenni min-
dent azért, hogy a falunk a már
megkezdett fejlesztések és az elő-
készíteü munka révén a fejlődés
és a ézépülés útján nagyobb lép-
tekben tudjon előre haladni.

Varga István Csaba
képviselő jelölt

i.avazzon

3 .

jelöltjeire!

Windisch László
képviselő-jelölt

Tisztelt Pílisborosjenőiek!

Engedjék meg, hogy röviden
bemutatkozzam és néhány sorban
a számomra fontosabb képvíselői
céljaimat is felvázoljam. Az is kide-
rül majd soraimból, hogy miért
döntöttem úgy, hogy ismét meg-
méretem magam, mint az Ossze-
fogás Pilísborosjenőért Egyesü-
letjelöltje, ezúttal a 2010. évi ön-
kormányzati választáson.

Windisch László vagyok. 1957-
ben születtem a Fejér megyei Sár-
bogárdon.

Középfokú végzettségem van.
Feleségemmel, Zsuzsával 1978-
ban kötöttünk házasságot, két
gyermekünk születetí, (Viktória
1981. és Violetta 1985.) akikkel
1992 óta élünk Pilisborosjenőn.
Nagyobbik lányom tavaty házaso-
dott meg.

Nem véletlenül kerültünk Pilis-
borosjenőre. Feleségem szülei és
azok felmenői éltek itt. Először fe-
leségemmel való megismerkedé-
sünk után, 1974-ben jártam Pilis-
borosjenőn. Már akkor megfogott
a falu szépsége, varázsa, lakói
személyisége, nyíltsága, közvet-
lensége.

A faluba költözve sikerült beil-
leszkednem, a közösség befoga-
dott. Azóta is folyamatosan részt
veszek a falu társadalmi étetében.
Amikor 1993-ban az Önkormány-
zat rám bízta a művelődési ház
működtetését, örömmel vállaltam

a nem könnyű feladatot. Az ott el-
töltött hét év alatt sok tapasztala-
tot szereztem. Közben megbízást
kaptam a Pilisborosjenői hlírmon-
dó szerkesztési feladataira. Ezt a
munkát némi megszakítással, im-
már 12 éve végzem.

Az előző ciklusban képviselő-
ként a testület mindenkori teendő-
iben aktívan vettem részt és az If-
júsági, Sport, és Kulturális Bizott-
ság elnökeként szívügyem volt
minden, a helyi fiatalokat, a spor-
tot és a kulturális életet érintő kér-
dés. A falum javát szolgáló kezde-
ményezéseket mindig támogat-
tam.

A Bécsi úti gyalogátkelők meg-
valósítása fő célkitűzésem volt, a
kivitelezés hamarosan megindul.
Képviselőségem négy éve (2006-
2010) alatt elvégzett feladatok kö-
zül kiemelném, hogy végre, évti-
zedes halogatás után felépült az
új Egészségház.

A megkezdett munkát szívesen
folytatnám, mert számtalan, álta-
lunk előkészített feladat vár meg-
valósításra. Néhány fontos elem
röviden: a régi, falunkba vezető út
(Budai) felújítása, továbblépés a
falu útjainak szilárd burkolatúvá
tételében, a felszíni vízelvezetés
megoldása, a helyi iskolabővítés
III ütemének megkezdése, befeje-
zése a tornaterem felépítésével.
Különösen fontos számomra a
nyugalom és béke megléte, az
összefogás erősítése a község-
ben.

Mint eddig is, és ezután is poli-
tikailag független képviselő sze-
retnék lenni. Nem tartom szeren-
csésnek a falunkba benyomuló
pártoskodást. A "politikai kapcso-
lati tőke" csak ígéret, annak jó, aki
ígéri. Mire számíthatunk, hiszen
3500 település nyújtja a kezét tá-
mogatásért. Ha továbbra is mi
magunk rendelkezünk értékeink-
kel, elő tudjuk teremteni a forráso-
kat fejlődésünkhöz!

Fogjunk össze ismét Falun-
kért!

Windisch László
képviselő-jelölt

ÖPE



PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

független pojgármesterjelölí
és csapatának képviselőjelöltjei

Paksi Imre, 60 éves, mérnök. Polgármesterjelölt.
"Pilisborosjenő lakosainak joguk van ahhoz, hogy rendezett,
biztonságos és esztétikus környezetben lakjanak, éljenek -
és ebben segítse őket az önkormányzat. Jelenleg sok
területen nagy a lemaradás. Üj célok megfogal-
mazásával hosszú távú terveket kell kidolgozni,
a megvalósításhoz hozzá kelt fogni!"

Vidáné Resch Ti'mea,
40 éves, gazdasági
végzettségu.
"Célom, hogy a nemzeti-
ségi kisebbség és a fa-
lunkba költözött és
költöző lakosok meg-
találják az összhangot,
együtt építsük a tele-
pűlésünket újjá, váljon
Pilisborosjenő egy jó
közösséggé. Az iskola,
óvoda, és az ifjúság hely-
zetének javitásán szeretnék
dolgozni." ^t

OTTHONUNK

A FALU

www. paksiimre hu
Nevelős-Forgács lldikó, 34 éves, főéttású anya, német bölcsész.

"Képviselőként az oktatás és a szociális munka területét szeretném

szolgálni. Végleges megoldást találni az iskola életének stabilizálására:
a jogi lehetőségeket figyelembe véve, a tantestüiettel és a szülőkkel

egyeztetve találni fogunk olyan megoldást, amely mindenki
számára elfogadható. Fetadatomnak tartom, hogy segitsem
a hatékony párbeszédet az oktatási és szociátis intézmények,
az önkormányzat, illetve a szülők között."

Lökkös Krisztina,
39 éves, szociotógus.

Szakterülete: pályázatl
koordináció, kommu-
nikáció.

"A kicsiknek kényelmes
ovlra, a nagyobbaknak
tomateremre, az idősek-

nek biztonságosan j'árha-
tó utakra van szükségük.

Ezt egy telepütés nem ké-
pes öneröbői megvalósítani.

Azon leszek, hogy pályázati
támogatások segitségével fa-

lunkban az álmok kézzelfogható
valósággá váljanak!"

Matoschik Péter,
30 éves, informatikus,
szakterulete: infor-

matika, és környezet-
védelem.
"Az informatika adta lehető- , '

ségek kihasználásával meg-
valósftható a kényelmesebb
ügyintézés, széleskörű tájékoztatás,
nővelhető a hivatali munka hatékonysága. Wetí<amerás
figyeléssel - a clvit összefogás mellett - csökkenthető az
illegális szemétlerakás, összefogással szebbé és
vonzóbbá tehető környezetünk."

Szirtes Gergely,
35 éves, két gyermek apja,
épitész, szakterülete az út és közmú tervezése.
"Szakmai tapasztalatomat szeretném Pilisborosjenőnekfelaján-
lanl azért, hogy a házaink előtt járható utak tegyenek, hogy a
csapadékvíz ne a pincéinkbe érkezzen. Az útépítési és
vízelvezetésl támogatásokat nekünk találták ki, mindent
megteszek ezen források megszerzéséért."

Hudi László,
50 éves, színházi

rendező, szakterülete
a kultúra.

"Minden kultúra értelme a kö-

zösségépítés. Ezért olyan kul-
turális események sorozatát

szeretném megvalósftani, amelyek alka-
Imasak a falu lakosainak bevonására. Pétdául: alapítsunk
közösségi rádjót, amelyen keresztül a közösség min-
den szegmense meg tud nyilatkozni; a képzőművé-
szet dolgozzon a falu épi'tett kömyezetéért; a történelem
és az irodalom dolgozza fel a pilisborosjenői idős em-
berek személyes életutjait..."

Szeretettel várunk minden érde.klődőt egy, programísmertető beszélgetésre
2010 szept. 26. -án vasárnap 16 órára

a Művelődési Ház nagytermébe. Közreműködő vendég: Papp János színművész

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

A részletes program elérhető:

nre

lege van a 8 éve tartó
toporgásból?

A sehová nem vezető

igéretekbő

aksi mrére

atára,
hog

Pilisborosjenőnek új vezetésre van szüksége, hogy
falunk ne csak működjön, hanem fejlődjön is!

* Ígérgetések helyett dolgozni akarunk! Dolgozni azért, hogy min-
dennapjainkban kézzel fogható eredményeket érjünk el!

Gyerekek, idősek, babakocsis anyukák és felnőttek, mindannyian
szenvedünk a nehezen járható utak és járdák miatt. Csak jó minőség-
ben, hps'szú élettartamra megépftett utak kivitelezését támogatjuk.
Azonban, ha a vízelvezetés megoldása nélkül épftjűk útjainkat, akkor
nem teszűnk mást, minthogy a közpénzt szépen lassan lecsurgatjuk a
patakba.
* Mindenki előtt ismert, hogy a csapadékvíz elvezetést eddig a lakók
oldották meg saját maguk, esős nap után szivattyúztak, a kertet, a
pincékst. Célunk a valódi átfogó csapadékvíz elvezetés megoldása.
Ezt önrészből nem vagyunk képesek megoldani, ezért azonnal hozzá
kell látnunk a tervezési munkák elindftásához, hogy a pályázatokról
ne maradjunk le!

Pilisborosjenőnek végre kezdeményeznie kell!
Településünk helyi érdekeit össze kell, és össze
lehet hangolni a térség, a régió, az ország és az
Európai Unió érdekeivel!

R A falu fejlesztését hazárdjáték 850 milliós hitelből finanszírozni, helyette
a pályázati lehetőségeket kell megkeresni. Ha afejlesztéseket pályázati
támogatással valósitjuk meg, akkor több pénz marad működésre.

Igy az önkormányzatnak nagyobb lehetősége van támogatni intéz-
ményeit (iskola, óvoda), a német nemzetiségi kisebbséget, kul-
turális életét.

A hasonló adottságokkal rendelkezo, jobb oldali vezetésű Pilis-
szentiván az elmúlt pár évben több mint 592 millió forintot nyert el
pályázat útján. (Közoktatási intézményeinek rekonstrukciőjához
250+160 millió, sziiárdhulladék lerakójának rekultivációjához 96 millió,
a "Kisléptékű megyei fejlesztések" pályázat keretében Generációk
háza megvalósftásához 86 millló forintnyi támogatást kapott. Ha fl-
gyelembe vesszük a támogatások százalékos arányait, akkor látjuk,
hogy Pilisszentiván 718 millió forint értékű beruhá-
zást 126 millió forint önrésszel valósított meg.
Nagykovácsi és még sok más környékbeli szintén jobb oldali
vezetésű település fejenként közel 20 millió forintot kaptak a "Pol-
gármesteri Hivatalok Szervezetfejlesztése" ci'mű pályázatra, ennek tá-
mogatási aránya 92%-os. Onkormányzati intézmények, mint óvoda,
iskola, idősekotthonainfrastrukturálisfejlesztéséreszámos környék-
beli önkormányzat sikerrel pályázott. Pomáz bölcsődefejlesztésre
90%-os támogatottsággal 235 772 874 Ft-hoz, Leányfaiu áttalános iskola
rekonstrukcióra 84%-os támogatottsággal 250 millió forinthoz,
Nagykovácsi óvoda infrastrukturális beruházására 80%-os támoga-
tottság meltett szintén 250 millió forinthoz jutott.

Voltak és tesznek pályázati lehetőségek,
a mi csapatunk ki fogja használni!



Tisztelt Választópolgárok!
Köszönöm Önöknek a lehetősé-

.

gel',. ho.gy. Pol9ármester és képviserő
jelöltként indulhatok az önkorman'vza"
ti választáson.

Nagy feladatra vállalkozunk, hi-
szen pilisboros-jenő ma nem olyan fa-
J, mjnt amjlyennek látni szeretnénk^

.

",. Az elmúlt évek során bizonyossá
t, hogy nem elegendő csak'vara"

í, abban bízni, hogy
csak majd jobb lesz: Tudomasaul"kel'l
verlnu"l<. hogy a falu önkormányzata
:_szűkös anyagi lehetőségei mÍatt'^
sona nem lesz képes minden iaér
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. Velünk élő tudás és művészet
bemutatása: értelmiségünk,
művészeink, tudós közösse^
gunk^ megbecsülésének kinvN-
vánítása.

' A külső bécsi út a falu része.
nem mostoha gyerek!
Lakosságbarát"szolgáltató ön-
kormányzat működteíése.
"Isten tenyerén": páratlan szel-
lemi, nemzetiségi 'és természeti

védelme és hasz-
nosítása.
Falurendezés

^ht'nem lesz~kéPes minden"i9enyt ,. Hunya Éva ^,l^u':^
okie!tgaenÍ- APOl9ar, kaphaTszakmai függetle"n'poj lglá?mve°ster-és .M!értajánlomma9amat?
SgSéLg^ ies". hatósagi szo'9altatast; 

"^" 

kepv'iseT^jeÍörtl
cl ~ cí' 

^, , Mert . ^em. vettem~részt az elmúlt
de be.ke" latnunl< a2t~is, hogyThTva^ -^. --j<=iu, i ciklusok. yité'ban, "látom"a-fától a'z' 'er-1
Lai nne,m, % m"e?°ldani az'egyesember problémá- haloaatáró F^,OLldo,ntÍsek21Jve/va9^
Ját'nAemJ?nlÍs^^elekszik"aze9ye"^eÍyetiI

IIa- 

^J^nt^?e, Ístá"amJ. ga2gatósL9^^^^
,
Avaltoz. ásho2. mindannyiunÍ<nak^^zá''kelíri ^ul- ^ esietentoLtapasztalatom~'a2"érdek^enye'sííes^

Ste!^l?kotes^^in2^^ !?eSíSO !S"eremiitek:es^s9 ^)S:
?kk?:. megl<e!losztanlötíetei;^t. 'SnSÍS ?iáSí^ks2Íul^ztöse91tse9unk^TS
es_ _munkánkat a közösséggel;~ebben "az" ^'h'panl JaJ,n,Kielere^eberl- Hlszem. h?.gy az itt élőknek'mosrui
nlnclolyan' .akit. nem terhel"feleÍősseg'.'

^módon tisztázni kell - többek között -,
S?^mtyzs^e^n'táma^ebben a m'unkában-kívanok'ró.̂ o^;'ü^ytíKeI. ls'

Lnu;"ezís_se9ítsé9"pkreTeszacél-
^LÍrSeben- Hlsz_em' ho.9yaz'iréiőknek3 m^stcuj

&s?dasa^,uííemléteímód^^l''^S
z, hogy igazi kózösséggé formaÍódra nak!"

Független jelöltként az én csapatom a falu.ebben 'a'munTáh^Z^ T*SZTOTT: 'Senyeket js, -aa-c" ,eioiiKent az én csapatom a falu.^M?^^^^S?ÍÍ b^^^S^sS'^ak,^E, K=^é^^-, ".xoi rvc^visyiuKeni. 4ü eves. férii:

I^c^ogus^zakköz?a^"vagyok:vfé?' ^e
^^^í2;5^^av csaíad^^

tt.,szet'epéhe2 hasonlóan egy"nő is~^ule^eteté^^Ss% ^r^S^y^
SS ̂Skodve ?e^SIS?^
Ízmbs?eStárhT^o^^^elybenai. 1^^ha közossn határ--,^h^i.^"r-''

''.""
csak a közösség iránt érzéttfelelőssegükm^ti^lS'
utols!ph%hezné^ ke.zSnlTzem. ho9y szeptember^Íhnetetb^nlp. olgarmesterJeíoíulre?'i^I'nI yS
^n^annmülktes?elké.Pzeléseínketa~falur°VőK^O^^WSÍ?^^^azt"szerfiÍna^lahT^omyezeLamelyben él. ezért ^^'^ulan:n, 39Law}aswán Konsfruktív vála-ss%nhíi<^hl S?,^ %;sSEá?;:r°"==na:

^Ssss"e^sw^
' h.n<Ttív_gyerekk01' biztosítása: fejlesztő böl-
^deb.enlegés,^é9es ̂ dabaneTbFz^
dást nyújtó iskolában. " ~'~~"' ' "" ""'luo tu- zon rám!
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Bodnár Barnabás
független képviselő-j'elölt

napjait befolyásoló kérdés'ekre.

rót v^^onrI. ^g^.swsJ2"al<arótve2eti- a nem aka-
?ttv^^?Ja;s^melyemben olyan embert támoagaT

ÍoakÍ aJ°rs. má_r me9Próba!rd e"még'so°haunüeam
2VSnnsl°mti Kérem tis2telie^megab^rm ávyaü !sonsS

egé,SJ?orönSnétetében sikereke'. '°

Hunya Éva

.
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BOdnar. Bamabás vagyok, 1969-
születtem. Születésem óta Pilis-

Sn lakom, most már
négy éyes.i(jslány édesaDJakent.

Itt wgeztehi áz általános iskolát,
majd Pestre kerültem középiskoíaba;

az ̂autószerelő szakmát saiatí-
tottam el.

-Ye9ulls a lakatos kovács szakma
3tt koteleztem el magam éskez"

kapuim valámint kova-
csoltyas kerítéseim - talan nem"túÍ-
^as- hozzájarultak a falu szépítésé-

Kisgyermekkorom óta szeretem
az^ailatokat, őstermelőként a kecske-
sajtjaimat sokan ismerik és sze'retik.

í és családos emberként

is a^ környezetvédelmet szívüavem-
tekintem, gyermekemet is'ebben

a szellemben névelem.

^ SzÍYem másik fele az óvodáért és
t^dobpg, hiszen leányom'ide

jár ovodába és'reményeim szerintTs"
^olaD,a, ís. ide fog járni. Amennyiben

bizalmafkapok értük és'a'iö-
vo nemzedékért szeretnék dolgozni^

.

A.kepviselo^löltsé9etlakótársaim,
.

barata'm kérésére váHaltam'erm'e^
választásom esetén műszaki^örnv^-
zetvédelmi területtel szeretnék 'foaÍaÍ-
kozni a fent említettek szeliemebean^
^^Kérem, ^ hogy a választások naoiár
lojlenekel, s2avazni és támogassa'nak
szavazataikkal.
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Tisztelt választópolgárok!

1976-ban születtem Budapesten.
Születésem óta Pilisborosjenőn la-
kom, az általános iskolai tanulmányai-
mat lakóhelyemen végeztem. 2000-
ben szereztem történészi, 2001-ben
politológusi diplomát a budapesti Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Karán.

Edesanyám, Papp Józsefné (Zsó-
ka) 1993-2008 között az Altalános is-
kola igazgatója volt. Munkáj'át az Okta-
tási Miniszter nyugdíjba vonulásakor
Németh László- díjjal ismerte el, amely
igen jelentős kitűntetés, de ennél sok-
kal fontosabb volt számára és csalá-
dunk számára is az itt felnevelt nemze-
dékek, a község lakóinak szeretete és
elismerése.

^\

Papp Akos
független képviselő-jelölt

Diplomáim megszerzése óta különböző munkaterülete-
ken dolgoztam: kezdetben a közvélemény-kutatásban,
majd 2002-2003-ban a Honvédelmi Minisztériumban ál-
lamtitkári tanácsadóként doigoztam. 2002-ben Pest Me-
gye közgyűlése a külügyi bizottság tagjának választott.
2002-2006-ig a pilisborosjenői önkormányzat külső tagja
voltam. 2005-től napjainkig az ürömi önkormányzat teie-
pülésfejlesztési bizottságának tagja vagyok, így részese
lehettem a Laboda Gábor polgármester által vezetett épít-
kező, értékteremtő munkának, amely a mindnyájunk szá-
mára látható, látványos de legfőképpen érezhető'fejlődés-
ben mutatkozik meg.

2006-ban Pest Megye választópolgárai megyei közgyű-
lési képviselőnek választottak. A közgyűlés a jogi, ügyren-
di és összeférhetetlenségi bizottság tagjának választott
meg. Konstruktivitással, Szűcs Lajos elnök úrral és képvi-
selőtársaimmal együtt végeztük intézményfenntartó, szol-
gáltató, hagyományőrző munkánkat Magyarország legna-
gyobb területi önkormányzatánái.

2002- től parlamenti szakértő vagyok. Részt vettem és
részt veszek számos civil szervezet munkájában. 2009- től
a Kövesbérc Baráti Társaság Egyesület egyik alelnöke va-
gyok. Az egyesület elnökünk, Szabó Sándor vezetésével
számos közéleti rendezvényt, civil találkozót szervezett.

Jelenleg PHD (doktori) képzésben
veszek részt a Pécsi Egyetemen (Tör-
ténelemtudomány) levelező tagozaton.
Ennek keretében az elmúlt évben - rö-
vid tanulmányúton - Edinburghban (az
edinburghi, az Egyesült Királyság és a
világ egyik legjobb egyetemének en-
gedélyével) folytattam tudományos ku-
tatásokat a Nemzeti Levéltárban.

Az elkövetkező négy évben - az
Önök bizalmának elnyerése esetén -
az alábbiakban szeretnék fejlődést
elérni:

- Infrastrukturális fejlesztések:
szilárd burkolatú utak és járdák
építése továbbra is főként pályá-
zati forrásokkal, a jelenlegi úthá-
lózat javítása, a vízelvezetés biz-
tosítása

- Intézmények, elsősorban az iskola és óvoda ellá-
tási színvonalának emelése (a jelenleginél na-
gyobb mértékű támogatása)

- Szociális ellátási formák (segélyek, támogatások)
szinten tartása, lehetőség szerint bővítése

- Német kisebbség támogatása, kulturális, közössé-
gi rendezvények területén a meglévő programok
fejlesztése, a Várjáték kiemelt támogatása

- Az ésszerű lakossági kezdeményezések támoga-
tása.

Baloldali kötődésem közismert, de a helyi önkormány-
zati választáson független jelöltként indulok, mert tovább-
ra sem tartom szerencsésnek ha a falut pártpolitikai csatá-
rozások színterévé változtatjuk. Többek között ezért is
szeretném hangsúlyozni, hogy megválasztásom esetén a
leendő polgármesterrel - személyétől függetlenül !!! -
együtt tudok működni.

Onkormányzati képviselőként, szakértőként és tanács-
adóként a közigazgatás különféle szintjein szerzett ta-
pasztalataimat és kapcsolataimat szeretném a falu és ön-
kormányzatunk (minden polgár) érdekében hasznosítani,
ezért ha egyetértenek programommal kérem, hogy októ-
ber 3-án szavazatukkal támogassanak.

Zelei István
független képviseiő-jelölt

Zelei István vagyok, gyerekkorom óta
Pilisborosj'enőn élek, több mint ötven éve.
K"z 1 húsz év t itt helyben dolgoztam: a
fau postahivatal ál, a B d Téglaipari
V lal t ("boro jenői téglagy r") üzemé-
ben és a falu óvodájában. Iskolai végzett-
ségeim: autószerelő szakmunkás, közép-
fok' postaforgalmi tisztviselő, durvakerá-
mia-ipari középvezető. Jelenlegi munka-
helyemen, egy építőipari vállalatnál mű-
szakvezető beosztásban dolgozom.

Tisztelt pilisborosjenőiek, ismét vá-
laszthatunk, ha rosszul, akkor megint
négy évet várhatunk. Én már húsz éve vá-
rok és még mindig ugyanazokról a prob-
lémákról vagyunk kénytelenek beszélni.

Lehetőségek sokaságát hagyták ki a
volt és jelenlegi faluvezetőink. A nem ré-
gen ideköltözött pilisborosjenői lakosok
ezen elcsodálkoznának, hogy helyettünk

lemondtak egy korszerű iskoláról, tűzoltó
szertárról, a falu legelőjéről, a fele művelő-
dési házról és ez csak egy része az elsza-
lasztott lehetőségeknek.

Polgármester Ur 2006-os választási
programja megegyezett a 2002-sel. 2010-
ben is ugyanezt szeretné megvalósítani?

A 2002-es programjában szerepel több
százmilliós bevétel a falu részére, ebből
készült volna el a falu teljes úthálózata és
sportcsarnok az iskolának. Miért nem
használták fel a százmilliókat, mikor a falu
fejlődéséhez szükség lenne rá? Tisztelt
borosjenőiek ezért gondoljak meg kire
szavaznak.

Ezért akarok képviseiő lenni, hogy a
régóta ígért fejlesztések megvalósuljanak.

Zelei István független képviselő jelölt
Tel. : 06 20 318 38 39

Email: zelei. istvan@hotmail. com
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KirályTlbor
független képviselő-jelölt

A település Budapest közvetlen
környezetében... festői környezetben
búvik meg... lakósainak száma közel
3000 tö... zsákfálu. .. csendes, nyugodt
lakókörnyezet.

Aki interneten vagy valamilyen kiad-

ványban akad Pilisborosjenőre, ezeket
az adatokat találja. Nekem azonban
sokkal, sokkal... többet jelent
PILISBOROSJENO.

Nekem a múltam, jelenem és a Jö-
vőm. Kisgyermek korom óta élek eb-
ben a faluban. Ide kötnek gyermekkori
játezótársaim, barátaim, i^úkori kaland-
Jaim, csatódásaim, emlékeim. Sokatját-
szottunk, csavarogtunk a kövesbérci er-
dőben, a ^lvárián, a Csókavárnál, a
Nagykevélyen... ez mind azóta is ben-
nem él!

Ennek a falunak voltam egyik iflúsá-
gi vezére, fociztam és edzősköcttem a
falu focicsapatában.

Színjátszó csoportok egyik mozga-
tója, kulturális rendezvények, bálok
egyik fő szervezője voltam.

Itt talált rám a szerelem, ide nősül-
tem, ide születtek gyermekeim. Bár
munkahelyem Budapesten van, mégis
minden nap jó érzés hazajönni
PILISBOROSJENÖRE.

Kereskedő vagyok. Korábban is Bu-
dapesten dolgoztam. A 80-as években
egy kereskedelmi cég osztályvezetöje-

ként, később igazgatói pozícióban kü-
lönféle kereskedelmi cégeknél.

2003. -ban saját vállalkozást alapftot-
tam, jelenleg ebből élek. Afelségemnek
is saját üzlete van Pilisborosjenön az is-
kolával szemben, ahol méterárut, rövid-
árut, játékokat, műszaki cikkeket és pa-
pírárutforgalmaz.

A munkahelyemen rend van,
a házamban, az udvaromban rend

van,

a családomban rend van,
a lelkemben rend van.

AZT SZERETNÉM, HA PILISBO-
ROSJENÖN IS REND LENNE.

EZÉRT SZERETNÉK KÉPVISELÖ
LENNI!

Az "ÉN TÖKEM": atenni akarásom, a
jó szándékom, a kapcsolataim és a jó-
zan gondolkodásom.

Megválasztásom esetén, fő felada-
tomnaktekintem afaluban élő, hasonló-
an tenni akaró 'TOKÉSTÁRSAIM" aktivi-
zálását a faluközösség javára.

Fontos értéknek tartom a civil össze-
fogást a fálu érdekében.

MIÉRT?
Marton Ferencnek hívnak, a

templommal szemben élek egy ma-
gam építette kőházban, és úgy ér-
zem, nem tudok jó választási szö-
veget írni. Pedig azt mondták, hogy
valamit írni kellT mert Önök arra kí-
váncsiak: miért is kellene erre az
alakra szavazni?

Van ebben igazság és ezért
megpróbálom leírni, mit is szeret-
nék képviselni. ha már képviselő-
nek ajánlom magam. Akik ismer-
nek, tudják, hogy életem egy sza-
kaszában úgy gondoltam lehet job-
bítani a falu közérzetét. Hogy ez
mennyire nehéz azt alaposan meg-
tanultam. Ezért nyolc éve csak tá-
volról figyeltem az eseményeket,
amelyek sajnos eléggé elszomori-
tóak voltak, és azok most is.

Megnyugtatok mindenkit, nem kezdem felvázolni a
szebb'és böldogabb jövőt. Nem ígérem meg, hogy lesz
tornaterem, de minden erőmmel támogatom, hogy
megcsináljuk. Nem ígérem meg az utakat, mert csak
közös munkával és erőfeszítéssel tudjuk megvalósítani.
Nem akarom irányítani az iskolát, hanem hagynám a
pedagógysokat önállóan dolgozni és saját céljaikról
dönteni. Es minden támogatást megadnék, hogy ismét
alkotó légkörben nevelhessék gyerekeinket.

Engem bánt az a légkör, amelyben nem fontos az in-
formáció megosztása, ahol nem fontos a vélemények fi-
gyelembe vétele, ahol utasítanak, és nem kérnek, ahol

Marton Ferenc
független képviselő-jelölt

tényeket közölnek, és nem vélemé-
nyeket egyeztetnek.

Régebben -1995 végén - írtam
egy párszor ebben az újságban
"Polgárok, polgárok!" címmel. Aki
emlékszik rá tudja, aki nem olvasta,
megtudhatja: nem változott meg a
véleményem. Az újság változott,
sajnos nem előnyére.

Hogy miért fontos ez? Mert min-
den tervről, szándékról, tettről
Onöknek tudni kell. Nem internetes,
tényeket mellőző vitákból, hentes-
bolt előtti pletykákból, és rémhírek-
ből. Olyan részletes tájékoztatást
kell nyújtani, hogy mindenki, - akit
érdekel a közösség jövője- hiteles
informácíót kaphasson közös dol-
gainkrót. Ennek ismeretében dönt-
hetnek, akarják egy közösségben,
együtt fejleszteni a falut, vagy nem.

Ha mindezeket sikerülne megol-
dani, elindulhatunk egy úton, ahol a közös erőfeszíté-
seknek eredménye lesz, ahol a gyerekek élvezik az is-
kolába járást, ahol mindenki úgy érezheti: fontos és
megbeszélhető a véleménye.

A lemaradás nagy, az előttünk álló tennivaló temér-
dek. Én ennek tudatában vállalnám az Onök képvisele-
tét. hla úgy érzik, ez együtt sikerülhet, kérem támoga-
tásukat.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket:

Marton Ferenc
Templom u. 12 336-239
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Tísztelt pilisborosjenői lakosok,
és választók!

Látva az elmúlt 12 évet, azt hiszem,
hogy egy erős és stabil polgármester-
nek szakmailag, erkölcsileg tiszta és
tenni akaró, őszinte képviselőkre,
szakemberekre van szüksége.

Ezért vállalkoztam erre a megméret-
tetésre mint független képviselőjelölt,
mert ehhez a faluhoz és annak lakosa-
ihoz akarok tartozni.

2001 óta élek Pilisborosjenőn vállal-
kozó férjemmel és két fiammal, a ki-
sebbik már ide született, ide terveztük
az életünket. Német gyökereim, és a
környezet vonzottak ide.

47 éves közbeszerzési szakember
vagyok, melyben a gyakorlatot az épí-
tőiparban - önkormányzati beruházá-
sok - szereztem. Könnyűipari mérnöki
végzettségem mellett elvégeztem felsőfokon a külkeres-
kedelmi áruforgalmat, vámtechnikát és szállftmányozást
is.

Mivel kisebb fiam most kezdi itt az óvodát, és mert gya-
log, busszal közlekedem, a problémák és gondok szem-
bejönnek velem és beléjük botlom, nap, mint nap.

Minden jelölt elmondja, hogy "ez egy csodálatos falu,
gyönyörű természeti adottságokkal". Tudom, ezeket már
sokszor olvasták, csak a papírok színe és formája válto-
zott.

- Valóban így van ez?
Mi, akik itt lakunk, csak azt látjuk, ha eső van járhatat-

lan a falu, nincs elég szilárd útburkolat, nincs csapadék-
víz elvezetés és ezért az erdő - a falunk tüdeje - ki van té-
ve az eróziónak, romlik, pusztul.

Pedig falunk egyik vonzereje a turizmus, a bakancsos
természetkedvelő turista.

Fontos még számomra a korrekt és állandó idősgon-
dozás fejlesztése, a közösségi terek létrehozása fiatalja-
inknak és klubok fenntartása a serdülő és kamasz gene-
rációnknak.

Markó Eva
független képviselő-jelölt

A múlt megbecsülése a jövő építése.
Meg kell mondani, valóban történtek

előrelépések a falukép kialakításában.
Elkészült a falu minden utcájára kiter-

jedő felszíni vízelvezetési és útépítési
koncepció terve. Elkészült az új egész-
ségház.

Vannak az Onkormányzatnak telkei,
ahol tovább tudna fejlődni az iskolai
testnevelés, és a falu kulturális és sport-
élete. Van elképzelés egy szép faluköz-
pont kialakítására.

Ennél jobban tetsző, virágos,
takaros falura, egy igazi Weindorf-ra
van szükségünk.

Szeretném megkeresni azokat a ten-
ni akaró embereket, akik tudnak és
akarnak együtt dolgozni a falunkért. Azt
kell néznünk, ami összeköt bennünket,

nem azt, ami szétválaszt. Aki itt él, pontosan tudja, mik a
legégetőbb problémáink.

Fontos, hogy megfontolt, ésszerű célokat tűzzünk ki az
adottságokhoz mérten, pl. kátyúzással megóvhatjuk az út-
jainkat, érjük el egy év alatt, hogy ne legyen poros út, csak
járható út.

Adjunk lehetőséget az új útépítő-technológiát honosító
vállalkozásoknak, hogy itt telepítsék ingyen vagy olcsón a
referenciájukat.

Ezeken az utakon legyenek járdák, padok, amiket aztán
mindenki maga szépíthet a saját portáján a saját ízlése il-
letve lehetősége szerint.

Ez a település gyönyörűvé tehető, ma sajnos nem az.
Ezt nekünk kell szebbé, jobbá tennünk, úgy kell tovább

adnunk az új generációnak.
Még egyszer szívből köszönöm az eddigi támpgatásu-

kat, és remélem, a továbbiakban is számíthatok Onökre.
Amennyiben úgy gondolják, hogy független képviselő-

ként is méltón képviselhetem az Onök érdekeit, úgy ké-
rem, szavazzanak rám!

Markó Eva
Mobil: 06-20-9311-855 . E-mail: evamarko@t-online.hu

Budai Zoltán
független képviselőjelölt

Budai Zoltán vagyok, 60 éves, fel-
sőfokú végzettséggel rendelkezem.
10éveélekafaluban.

A művészet és a természet nagy
szerelmese vagyok.

Szeretem a sportot, azon belül a
labdarúgást, melyet 20 évig űztem.

Régi és új barátaim biztatására és
az ők támogatásával független kép-
viselő-jelöltként indulok a 2010. évi
önkormányzati választáson.

Az önök bizalmából kedves vá-
lasztópolgárok szeretném e csodá-
latos adotíságokkal rendelkező kis-
falut a következő években hagyomá-
nyát őrizve fejleszteni, szépíteni, job-
bá, élhetőbbé tenni. Tudom, most
sokan írnak, mondanak nagy prog-
ramokat, terveket, hogy megválasz-
tásuk esetén "megváltoztatják a Du-
na folyásának irányát", hogy
Borosjenő lesz az EDENKERT... stb.

Egy biztos: Nagyon nagy a lema-
radás.

Az elmúlt évek helybentopogása,
megosztottsága, bizonytalansága,
cselekvőképtelensége bebizonyí-
totta, hogy csak erős támogatású,
széles alapokon nyugvó képviselő-
testület lehet a falunk jövőjének zá-
loga!

Azt ígérhetem, hogy megválasztá-
som esetén mindent elkövetek szere-
tett falunk fejlődéséért.

Akik személyesen ismernek, tud-
ják, hogy ezt nagyon komolyan gon-
dolom.

Eppen ezért kérem tiszteljenek
meg bizalmukkal és támogassanak,
hogy a következő négy évben önöket
képviselhessem az önkormányzati
munkában.

Tisztelettel:
Budai Zoltán



12 PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

^ K

Kedves Borosjenőiek!

Köszönjük minden látogatónak, akik 2010 szep-
tember 4-én eljöttek a III. PILISBOROSJENÖI
VÁRJÁTÉKOKRA! A nap folyamán 1500-2000 fő lá-
togatott az egri vár maketthez! A rossz idő ellenére
nagyoo sokan voltunk. Minden betervezett programot
láthattak. Nagy sikert aratott a III. Nemzetiségi Nép-
tánc fesztívál, ahol 9 együttes érkezett Zsámbékról,
Solymárról, Nagykovácsiról, Püisszántóról, Urömről,
CsobánkáróV -3 együttes német szerb és roma, / nem-
zetiségi együtteseit láthattuk s természetesen a Kere-
kes együttest, akik idén már 10 évesek lesznek! A he-
lyi kulturális élet kisközösségei mind-mind helyet és
lehetőséget kaptak a fellépésre.

A Kevélyhegyi Dalkör és Német Dalkör délután
16 órakor szórakoztatta a közel 500 fős hallgatókat.
Este a C-vitamin zenekar és az Error zenekar forrósí-
totta fel a hangulatot.

15 órakor a HAMUPIPÖKE előadás (Duna Mű-
vészegyűttes) nem csak a gyerekeknek nyújtott felejt-
hetetlen élményt.

17 órakor kezdődő KALÁKA koncert minden
korosztálynak szólt!

A Történelmi Bajvívók a várjátékok hagyománya-
it erősítetle, bemutatójukat követően mindenkinek al-
kalma volt kipróbálni ügyességét.

Az esti EURÓPAI TÁNCKARAVÁN (Duna
Muvészegyüttes) nemzetközileg elismert, színvonalas

előadása a tánc nyelvén kalauzolt bennünket egész
Európában! A színpadi produkciókat a MAGMA
TŰZSZÍNHAZ ARC címu előadása zárta, mely azon
a héten SZICILIABAN turnézott, s a kedvünkért tér-
tek haza, hogy a várjátékok eseményét méltón megko-
ronázva, felejthetetlen élményt nyújtva zárhassuk a
napot!

Természetesen a kézműves kirakodóvásár, az ap-
rók bástyája, a borudvar elmaradhatatlan része a nap-
nak. Idén új lehetőség volt a MOZI, mely a filmklub
előzeteseként, alkaünat adott egy kicsit megpihenni, s
filmet nézni. Ujdonság volt a MASSZAZS sátor, ahol
szintén a test és lélek feltöltődésére volt lehetőség. A
parkolóban ismét szűrőprogramok várták az ideláto-
gatókat.

Azt gondolom e széles palettán mindenki talált
olyan kínálatot melyért jövőre is ellátogat a VARJA-
TÉKOKRA.

Ezuton is köszönöm azok segítségét, közel 150 fő,
akik ötleteikkel, két szorgos kezeikkel hozzájárultak a
rendezvény sikeréhez. A Pilis-tv felvételét már Onök is
láthatják, és az Inteneten a képeket megtalálhatja a
www.pbj-varjatekok. eoldal. hu és a www.pbjmuvhaz.
eoldal.hu.

Várom továbbra is az ötleteket, s találkozzuiik
2011. szeptember 3-án szombaton a IV. Püisborosje-
női Várjátékokon.

Bereczkiné Szendrey 3va
szervezö

Augusztus 28-án tartottuk harma-
dik, már-már hagyományosnak
mondható Tűzoltónapunkat.

Sajnos az időjárás nem igazán
kedvezett vendégeinknek és nekünk,
mégsem vette el a résztvevők jó han-
gulatát: reméljük jól érezték magu-
kat a szép számmal megjelent látoga-
tók. A nagy sikerű műsort teljes egé-
szében egyesületünk tagjai szervez-
ték. A fellépők között a helyi szerep-
lőkön kívül a környékbeli táncegyüt-
tesek előadásait élvezhettük.

A rendezvényen emléklapokat
kaptak azok az önkéntes tűzoltóink,
akik kiemelkedő teljesítménnyel mu-
tatnak példát társaiknak.

Az estet a Kiégett Rakéták és a
Memory Motel koncertje és a nézők
tánca zárta.

A nap sikeréhez anyagi és tárgyi
támogatást kaptunk a következőktől:

Gábeli György
Hunya Eva

Iparos Kocsma
Kiss Béláné
Küller János
Nagy Gábor
Osztobányi Antal
Pilipár Ferencné
Pilisborosjenő község

Onkormányzata
Prokon Plusz Kft
Solti András
Stampfné Széplaki Katalin
Tmnk Zsolt
Uröm község Onkormányzata
Zeke és Fia Bt
Zsitnyányi Attila

Elnézést kérünk, ha valakit ki-
hagytunk volna.

Köszönet a sok-sok családtagnak,
akik kitartó munkával részt vettek az

esemény előkészületében és lebo-
nyolításában.

Néhány szó a felkészülésünkről:
Igyekeztünk a szertárt és környékét

erre a napra az alkalomhoz méltóvá
tenni. Befejeztük az egyesület kezelé-
sében és az Onkormányzat tulajdoná-
ban lévő kerítés építését, mely az
anyagáron és a hegesztésen kívül nem
került pénzbe, hiszen a betonozástól
a festésig mindent a tűzoltók végez-
tek el.

Jövő évben fogjuk ünnepelni az
Onkéntes Tűzoltó Egyesületünk 125
éves évfordulóját. Addig sem fogunk
tétlenkedni. Tovább szépítjük a szer-
tárunkat, dísznövényeket ültetünk az
udvarra, hogy kultúráltabb, szebb
környezetet alakítsunk ki. Es persze
tesszük a dolgunkat: vonulunk, ha
szükség van ránk.

Köszönjük a támogatók adomá-
nyait, a résztvevők megjelenését, és
reméljük, jövő évben újra ugyanitt ta-
lálkozunk!

Heves László
elnök
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Értesítés kötelező kéményseprő-ipari feladatok ellátásánafe időpontjáról
Ertesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó fel-

adatokat a Magyar Kémény Kft. alkalmazottai látják el Püisborosjenő közigazgatási területén belül.
A kéményseprők 2010. szeptember 20.-2010. október 7. között keresik fel Onöket.
Részletes tájékoztató megtekinthető az alábbi szórólapon.

Polgármesteri Hivatal

Magyar Kémény Kft.
7400 Kaposvár, Petőfí tér 1.

Telephely: 1126 Bp., Böszörményi út 24/b.
Tel. : 06-1-766-58-50

Ne küldje el a kéményseprőt!
A tüzelőberendezés, a kémény szabálytalan haszná-

lata a kéményvizsgálat és a tisztítás elmaradása miatt
évente több halálos baleset történik. Ezeket a baleseteket

könnyedén meg lehet előzni, ha a lakosság az előírások-
nak megfelelően használja a kéményeket és az előírt
1995. évi XLII. törvény alapján évente előírt kötelező ké-
ményellenőrzést, szükség szerinti tisztítást a kéménysep-
rők elvégzik. Számos alkalommal ugyanis az ingatlanok
tulajdonosai nem merik, vagy nem akarják beengedni há-
zaikba a kéményseprőket, mert bizalmatlanok az idege-
nekkel és féltik a vagyontárgyaikat vagy testi épségüket.

Fontos tisztázni azt is, hogy mire terjed ki a kötelező
közszolgáltatás. A lakásban és más helyiségben épülő,
vagy már használatban lévő tüzelőberendezés égéstermé-
keinek elvezetésére szolgáló kémény - ideértve a tartalék-
kéményt is - valamint tartozékainak műszaki felülvizsgá-
latára, ellenőrzésére, tisztítására és szakvélemény adásá-
ra. Mesterséges égéstermék elvezető berendezések füst-
gázelemzése műszerrel történik. A helyi önkormányzatok
segítségével, 8 nappal az ellenőrzés megkezdése előtt tör-
ténik a lakosság értesítése. A kéményellenőrzési díj a
helyszínen készpénzben fizetendő, számla vagy munka-
igazolás ellenében.

A kéménysepröink az alábbi feladatokat végzik el:

. A biztonságos munkavégzés helyi feltételeinek (ké-
ményseprőjárda, tető-kibúvóablak, létra, hágcsó
stb. ) meglétének és állapotának szemrevételezéssel
történő vizsgálata.

* Az előző tisztítás, ellenőrzés és műszaki felülvizs-
gálat során megállapított és a tulajdonos tudomá-
sára hozott hibák, szabálytalanságok megszünteté-
sének szemrevételezéssel, illetve a hiba, a szabály-
talanság jellegétől függő kéményseprőszerszámmal
történő vizsgálata.

. A kémények és tartozékainak rendeltetésszerű és
biztonságos használatában bekövetkezett hibák,
szabálytalanságok szemrevételezéssel, illetőleg
szükség szerint kéményseprőszerszámmal történő
megállapítása

. Az átjárhatóság vizsgálata a kéményjárat teljes
hossza mentén kéményseprőszerszámmal.

. Gáz-tüzelőberendezés égéstermék elvezetésére

szolgáló kéményeknél a keletkezett égéstermék
maradéktalan eltávozásának vizsgálata, szükség
esetén műszer segítségével.

Kéménytisztítás esetén az. alábbi feladatokat végzik el swkem-
bereink:

. A kéményjárat teljes hosszban történő tisztítása, a
kémény típusának és anyagának megfelelően

. Bekötőnyílás, koromzsák, füstcsatorna, továbbá
mellékcsatornás gyűjtőkémény mellékcsatornájá-
nak - a kéménytartozék anyagának megfelelően -
kéményseprőszerszámmal történő tisztítása, vala-
mint a keletkezett szilárd hulladék (korom, pernye,
faltörmelék stb. ) eltávolítása és edénybe helyezése

. Ha az égésterméket hagyományos kéményseprő
tisztítóeszközzel nem lehet eltávolítani, akkor ké-
ményégetés végzésére van szükség, kiégető beren-
dezéssel.

Nem terjed ki a kötelezo közszolgáltatás:

* Olyan tüzelőberendezés égetésének elvezetésére
szolgáló kéményre, ami nem lakásban vagy nem
helységben van - kerti sütőkemence, épületen kívü-
li tűzhely, szabad térben elhelyezett kazán.

. Arra a kéményre, amely használaton kívül áll, és
amelynek bekötőnyílásait és tisztítónyílásait befa-
lazták, vagy nem éghető anyaggal tömören, illetve
egyéb nem oldható szerelési technológiával (kötés-
sel) lezárták, és a kéménytisztítás helyén jól látható
módon megjelölték

. A levegő bevezető elemek karbantartására, tisztítá-
sára.

* A tüzelőberendezések karbantartására, tisztítására
. A tüzelőberendezést a kéménnyel összekötő füst-

cső karbantartására, tisztítására.

Alapdíjaink: Bruttó

. Egyedi hagyományos kémény 1840.-

. Egyedi gázos kémény 1840.-

. Tartalék kémény 1050.-

. Zártégésterű (turbós) kémény 3835.-
A kéményszerkezet egyszerűsége miatt ne becsülje le

a veszélyt, ne feledje, a kémény állaga romlik leggyorsab-
ban egy épületen belül. Az On családja, valamint az ottho-
na biztonsága megéri ezt a kis törődést.

Bankszámlaszám: CIB Bank Rt. 10700206-22544508-51100005
Adószám: 11226710-2-14
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Kevélyhegyi Dalkör és a Rákoshegyi Rezedák hangversenyéről.
2010. szeptember 11-én, szombaton páratlan, meghitt, érzelmekben gazdag,

élményben lehetett része mindazoknak, akik jelen voltak a Kevélyhegyi Dalkör és
a Rákoshegyi Rezedák színvonalas hangversenyén.

Ezt a hatást a dalok sokszínű stílusa árasztotta, mely vidámságot és megha-
tottságot közvetített. A szóló énekesek még fokozták ezt a hangulatot. Mindezen
túl olyan közösségi miliőt teremtett a hangversenyük, amely érezhetően magával
ragadta a hallgatóságot, akik vastapssal tisztelték meg a kórus előadását.

A dalok kiválasztása érzékeltette az igényes, érzelmekben gazdag és színes,
szakszerű összeállítást.

Ehhez külön gratulálunk Palojtay Ersek Agnes művésznőnek!
Természetesen, minden kórustagnak köszönjük ezt az élményt! Azt kívánjuk,

hogy a továbbiakban is ilyen energiával, jókedwel és kitartással folytassák ezt a szí-
vet melengető dalolást.

Tisztelettel:
Az óvoda dolgozói nevében: Pápai Istvánné óvodavezető

n ' '

rendezvény Pilisborosj'enőn
. Kecskesajtok
. Bográcsételek
. Kürtöskalács
. Méz
. Lekvár

. Zöldség, gyümölcs

. Helyi borok
Helyszín:

Budai út18. udvar

Minden pénteken
18-21 óráig.

s. yes

ÖPE
', />v

nyww. fatunkert. gportal. hu

+36-20^54. 9408

/
Küller János

^o tg áí*" mo >t-er
lelölt

A-
varaa Istv^

Csaba

w

Heves l-a6*16
Windisch Lasrié

ta

s"b° Sano,,,

Pénzintézet Dunakanyar Igazgatósága
pénzügyi taaácsadóíat és csoportvezető-
ket keres.
Követelménye-k: Minimum érettségi, dip-
loma előny. Felhaszaálé szintu számító-
gép ismeret, kreatív, önálló munkavég-
zés, tanulási készség.
Amit kínálunk Garantált jövedelem,
magasszintű szakfflai képzés, ügyféllíör.

Tel: 06 70 384 73 84

AL-KO lombszívó
ELADÓ!

Ideális az öszi lomb
felaprításához,

összegyűjtéséhez.

Tel. : 06-30-333-3330

HIRMONDO
. ^ - '

PIUSBOROSJENŐ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT HIV'ATALOS LAPJA

Felelős kiadó: A képviselS-testület
Tipografia és nyomdai munkák. Rőmai Bt.

Me^eleník' havonta, lapzárta mináen hómp 25-én
EBgedélyszám; 3.4. l/463'2/lű

Tfcqoszti a Magyar Püsta
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Két óvodás korú kisfiú, Zsombor és Csanád édesanyja,
jelenleg főállású anyuka, egyébként jogi szakokleveles
közgazdász, a bankszakmában dolgozik. Pénzügyi
tapasztalata, szakmai tudása adta talán az alapot el-
határozásához, hogy sokak közös vágyának meg-
valósífásához fogjon, de önmagában ez biztos, hogy
kevés lett volna. Kellett hozzá valami más is: az el-
határozás, a kitartás, a hit önmagában, másokban,
abban, hogy a dolgok alakulhatnak másképp is, mint
ahogy hosszú évek óta vannak, hogy hatni tudunk a
körülményeínkre, a világra, ne másoktól vagy a rend-
szertől várjuk a megoldást, hanem vegyük kézbe a
sorsunkat, és fogjunk össze.

Hogyan indul CI egy ilyen példaértékű
közösségi vállalkozás?

Pilisborosjenőn régi hagyománya van a közösségi össze-
fogásnak. A játszótér kalandos története is egy 1 2 éwel
ezelőtti jótékonysági szervezésig nyúlik vissza, Utána-
jártam a részleteknek, mert én is csupán 7 éve élek itt.
"Apróknak aprót!" Biztos sokan emlékeznek a frappáns
szlogenre, és persze a helyi tanárnőre, Dienes Dórára,
aki akkor sokak közreműködése mellett félvállalta a játszó-
tér építésének szervezését, melyet a Pilisborosjenőért
Alapitvány, a helyi faművesek, Kati, a helyi virágos és
még sokak adománya és társadalmi munkája segített.
Az évek során azonban az akkor beépített ját-
szóeszközök többsége amortizálódott, a gondozás
nélkül maradt területen csak az esőbeálló, a padok és
a régi mászóka maradt meg. Aztán 2008-ban egy
újabb összefogás révén elkészült a jelenleg is népszerű
kosárpálya, ami ugyan odavonzotta a sportolni vágyókat,
de a játszótér a kicsiket, játszóterezni vágyókat már nem
tudta kiszolgálni.

Tavaly májusban mentem be először az önkormányzathoz
érdeklődni arról, hogy miért nincs a mi falunknak használ-
ható jáfszótere, és hogyan leheta szomszéd falunakmár
nem is egy. Megtudtam, hogy évekkel ezelőtt készültek

Felegdy Balázs

riportja

ugyan kivitelezési tervek, de sajnos nincs pénz a meg-
valósításra, még az esetlegesen szükséges pályázati ön-
részre sem. Ekkor kerültem kapcsolatba a Jövő Jenő
Alapítvánnyal, melynek néhány kuratóriumi tagját régről is-
mertem már, és különösen Klinger Magdolna és dr. Csányi
Márta által addig is végzett önkéntes szervező munka
remek ajánlás volf, hogy meghozzam a döntést: dolgozzunk
közösen a játszótérügyén! Elkezdtükvégiggondolni, hogy
milyen cégeket lehetne megkeresni és egyben megnyerni
a játszótér kivitelezésénektámogatására. Fontos szempont
volt, hogy a felkeresett cégek között legyenek olyanok,
melyeknek üzleti tevékenysége önmagában gyermek és
ifjúsági területre koncentrálódik, aztán olyanok, akikről
köztudott, hogy szívesen támogatnak gyermekekhez
kötődő programokat, célokat, és nem utolsó sorban
végig kellett gondolni azt is, hogy melyek azok a cégek,
akiknek feltehetően pénze is van ilyen célokra.

A társadalmi felelősségvállalásról sokat
hallunk/ de konkrétan hogyan adtak
a cégek a mi közösségünknek?

Idén márciusban indultel a gyűjtés, mintegy száz cégnek
küldtünk 10 oldalas pályázati dokumentációt, melyben
bemutattuk az akkori helyzetképet, leírtuk, hogy fizikális
és szociális fejlődés szempontjából mennyire ]ó lenne a
gyerekeknek a játszótér, hiszen ott szövődnek az első
barátságok, a gyerekek itt szembesülnek először a
közösségi szabályokkal (például hogyan illik elkérni
egymás játékát, vagy hogy bizony a csúszdán ki kell
várni a sorukat). Nem mellékes az sem, hogy miközben
a gyerekek játszanak, az anyukák is el tudnak beszél-
getni egymással, tehát fontos közösségi tér lehet a falu
játszótere. Az első körben a cégek 65%-a utasított el arra
hivatkozva, hogy más célokat támogatnak. Körülbelül
harmincöt cég maradt a listán, akik közül a további dön-
téshozatali szinteken történt elutasítások miatt újra sokan ki-
estek. Végül hosszas levelezés és számtalan telefonhívást

Group4S ft.
TP Bank Nyrt.

Burkoland Kft.
FHB Jelzálogbank Nyrt.
Horváth S. Attila Ugyvédi Iroda

Ingatl' n-Özön Kft.
Meditop Gyógyszeripari Kft.
Omninvest Kft.
Promobil Zrt.

SMP Kft.
Tmnk Zsolt

Pilisborosje ' Közsé
nkormányzata
ilisborosjenőért Alapí ány

Nebuió- a Pilisborosenő'
Iskolásokért Alapítvány
Pilisborosj női Óvodásokért

lapítvány

Magánszemétyek: dr. Ács Zoltán, dr. Csányi Zsolt, Domokos Dóra, Nagy Attila, Rábai Attila,
Sidló Ferenc, Simon Judit (Néhány támogatót kifejezett kérésükre nem nevezünk meg.)

követően 15 támogató maradt, akik kitartottak, komolyan
gondolták, hogy segítenek. Ezek között sok a helyi cég,
civil szervezet, legalább a támogatók fele. Ezek a helyi
cégek sokat segítettek a kapcsolatépítésben, elérhetet-
lennek tűnő kapcsolatokat tettek számomra elérhetővé,
kézről-kézre adtak egymásnak. Rengeteget tárgyaltunk,
támogatási szerződéseket írtunk. Mintegy fél évig tartott,
amíg összegyűlt a pénz a külön erre a célra nyitott szám-
lán. Időközben a szerencse is mellénkállt, merta Közösség
Szíve (KOSZI) programon a CBA üzlethálózat és a
Procter&Gamble összefogásával megvalósuló jótékony-
sági kezdeményezésen 1 millió forintot nyert településünk
kifejezetten játszótéri célra, így már tavasszal beépülhetett
pár játék a tervezett helyére. Ehhez tudtuk rendelni a
beérkezett 5 millió forint összegű támogatást, mely a
G4S Kft. jóvoltából tartalmazott egy másfél millió forint
értékú' kerítésadományt is.

Hogyan lehet elérni/ hogy egyáltalán
döntéshozó elé kerüljön a kérelem,
és ne azonnal a papirkosárban
végződjön a pályázat sorsa?

Ez a nehéz dolog. Szükség van ismeretségekre, ezt gyorsan
megtapasztaltuk. Idegenül, ismeretlenül, vagy úgy, hogy
ha semmilyen kötődést nem lehet teremteni a potenciális
támogató és a cél között, szinte lehetetlen vállalkozás a
meggyőzés. Sokszor már az is segítségnek bizonyult,
ha valaki legalább azt meg tudta mondani, hogy kit keres-
sünk szponzoráció ügyben az adott helyen. Rengeteg
cégnél tapasztaltam, hogy a honlapjukon feltüntetik a
társadalmi felelősségvállalás címszót, felsorolják meg-
valósult támogatásaikat, de sehol nem szerepel, hogy
kit lehet felkeresni ezzel kapcsolatban. Jelentős kutató-
munka volt már csupán az is, hogy a megfelelő személy
kezébe kerüljön a pályázatunk. Mindenkit más hívószóval

en em egy pi llanatig
sem merült feS, hog/ e

küfdeté^ lehetet en.

sikerültmegérinteni.
a meglévő szemé
településünknek ez
és ez a kapcsolat
a gyerekek nagy lé
nagyarányú jelenlf
az iskolának ninc
mozgási lehetőség

Az önkormányzaf szerepe mi volt ebben
a projektben? Mennyit segítettek?

Bár sok vita volt, a
testületi szavazásol

a munka folytatását
erre a célra biztosí'
sem tudta felvállalni
gatásokból mégis r
megóvhassuk a ját
Jenő Alapítvány k
Ennek értelmében
játszótér területét, h
egyben ideiglene;
meltetési és karbant
vezetés is beszáll
vállalta, hogy 20
megoldja a világíh
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Ha jól tudom száxnál is több szülő
és gyerek jelent meg a hívásodra?

Meghirdettünk egy közösségi tereprendezést a játszószerek
beépítése előtt. Először arra gondoltam, hogy ha
leszünk néhányan, mondjuk nagyjából tízen, akkor jól
fogunk haladni a kitűzött munkával. Es akkor megjelent
az a rengeteg dolgos, szorgalmas, telkes ember: apu-
kák, anyukák, gyerekek. Megdöbbenfő volt. Több mint
százan vottunk. Hirtelen az volt a legnagyobb aggodal-
mam, hogy jut-e egyáltalán mindenkinek munka. Azért
persze jutott. Es dolgoztak a gyerekek is, óriási elszánt-
sággal. Biztos, hogy meg is fogják becsülni a ját-
szóteret, hiszen a létrehozásához ők is jelentősen
hozzájárultak. Nemcsak egyszer történf meg az is, hogy
valaki látta, hogy munka folyik, jött és beállt.

Kezdetben nem sokan hittek ebben a kezdeményezésben;
volt, aki kifejezetten lebeszélt, mondván, úgysem fog sike-
rülni, nincs értelme, ne vesztegessem rá az időt. Bennem
viszont egy pillanatig sem merült fel, hogy ez a küldetés
lehetetlen. Ami utólag meggondolva azért meglehetősen
nagy bátorságnak tűnik. Mert mi lett volna, ha gyűjtünk-
gyűjtünk, de végül nem elég a pénz egy életképes projekt
létrehozására? Visszaadjuk a támogatóknak az adomá-
nyokat leszegett fejjel... Hát az milyen kellemetlen végki-
fejlet lett volna, nem? Erre az eshetőségre valamiért nem
is gondoltam. De az a tapasztalatom, hogy ha az ember
halad a munkával, és mindig csak a következő lépésig
néz előre, akkor mindig az a fontos, hogy az az adott
lépés legyen meg, a cipö orra eggyel legyen elörébb.
A többiért majd aggódunk később. Ez volt az oka annak is,

hogy eleinte nem meséltem senkinek a tervemröl, aztán
később, a munka folyamatának állásáról sem tájékoztattuk
hivatalosan a lakosokat, csak amikor már biztosan láttam,
hogy lesz valami belöle. Aztán szépen lassan, ahogy
gyűltek a pénzek, egyre több anyukával és apukával
kezdtem el beszélgetni arról, hogy mit szólnának, ha
lenne nekünk is egy jó kis játszóterünk. Az első remény-
sugár akkor csillant az emberek szemében, amikor meg-
nyertük az egymillió forintof érő jáfékokat, és beépítésre is
kerültek. Mert ez már valóság volt, nem álomkép. Engem
nem sokan ismernek a faluban, de akkor néhányan
megszólítottak, kérdezték, hogy "Tényleg lesz játszótér?
Milyen lesz? Mikor lesz?" Aztán amikor toboroztuk a közös-
ségi munkára a lakókat, már érezhető volt a lelkesedés.
látták az emberek, hogy ez atakul, ebből lesz vatami.

Ettől a ponttól kezdve a legkülönbözőbb felajánlások ára-
datáttapasztaltam. Volt, aki azzal lepett meg bennünket,
hogy a közösségi munka előtti délután "titokban" lenyírta
a füvet, csak mert másnap nem tudott jönni segíteni. Volt,
aki felajánlotta a teherautóiát, volt, akitől konténert kaptunk.
Trunk Zsolt és csapata folyamatosan segített, nem egyszer
a sötétben világíh/a, bőven munkaidő után ásták bobcattel
a játékok alatti tükröket, hogy haladjunk. Mindig adódott
segítség. Közben bekapcsolódtak más helyi alapítványok is,
és az összefogás jegyében mindegyik vállalta, hogy
segifa jövőbeni karbantartásban: azegyika régi játékok
lefestését, felújítását vállalta, a többiek a terület rendben
tartásában való részvételt. A polgárőrség pedig vállalta
a rendszeres felügyeletet. Ez egy ízig vérig közösségi játszó-
tér, a közösség hozta létre, ezért pedig nagyon meg kell
becsülni. A gyerekek is... Az a gyermek például, aki festette
a mászókát, biztos, hogy rá fog szólni arra, aki nem rendet-
tetésszerűen gondolná használni, hogy ezt- ne csináld,
mert ezt én festettemi Ennyi mindent nem is lehetett
volna egyedül csinálni... Együtt építettönk játszóteret!
Köszönet a fámogatóknak!

Akiknek a segitségét személyesen külön
ki szeretném emelni:

férjemnek, Attilának és gyermekeimnek, Zsombornak és
Csanádnakjövőjenő Pilisborosjenő Ifjúságáért Alapífvány
(Varasdy Viktor elnök, dr. Csányi Márta, Szecsányi Berta-
lanné Eszter, Sidló Ferenc, OmarSaad, Klinger Magdolna,
Paksi tmre), Aczél Ferenc, dr. Acs Zoltán, dr. Greskovits
Dávid, Dalosiné Molnár llona, Dr. Kecskeméti Sándor.
Keresztény Anikó, Küllerjános, Mészáros Emese. Nyulász
Melinda, Paksi Imre, Szabados Enikő és családja, Takáts
Árpád, Trunk Zsolt, Varga Anikó.

A játszótér fenntartására szánt segítségeket
az alábbi bankszámlára várjuk:

JÖVÖJENÖ PILISBOROSJENÖ

IFJÚSÁGÁÉRT ÁLAPÍTVÁNY

sz'mlaszám: 65700 9 -10138 29

Dr. Korom norbert
külsős alpolgármester

Dr. Korom Norbert sokoldalú ember; jogász, a Magyar
KéményKft ügyvezetője, ezen kívül energefikai, inhr-
matikai tanácsadó, egy csatomázási és egy filmes cég
vezetője. Otthona Pilisborosjenő, amelyérí személyes
indinatásból, társadalmi felelősségvállaSásbó! szeretne
mÍnéTtöbbet tenni, amire ebben aciklusban mint külsős
alpolgármester lesz lehetösége.

Mi a feladata az új csapatban/ és hogyan
kell értenünk, hogy külsos alpolgármester?
Munkámat társadalmi fefadatnak tekintem, tiszteletdí]amról
lemondtam, felét a német nemzetiség ügyeire, a másik
felét az iskola és a helyi oktatásügy támogatására ajánlot-
tam fel. A polgármester urral és Szirtes Gegely alpolgár-
mesterrel együttműködve szeretnék segíteni a falu problémáin
kapcsolatrendszeremet, személyes baráti kapcsolataimat
feíhasználva a megyei önkormányzat és a ko-rmányzat felé
képviselem a falut, és próbálom a lehető legtöbb forrást
megszerezni. A négy alapprobléma, ami több mintegy
évtizede megoldásra vár; az utak állapota, az iskolának
nincs tornaterme, az óvoda szűk és kényelmetlen, már-már
az alapfeladatát sem tudja ellátni, a művelodesi ház és
az önkormányzat pedig egy térben működik. Ezek azok
a problémák, amiket más önkormányzatok, elsösorban
páíyázati pénzből, korábban márvalaho9y. n,1e,90ldottaki
Sajátos helyzet, hogy miközben 3000 feletti lakossaggal
rendelkezünk, viszonylag magas helyi adó bevételünkvan,
eddig nem élt az önkormányzat a pályázati lehetősegekkel.
Ébben próbálok én segiteni, hogy megtaláljuk ezeket a for-
rásokat, és lehetőleg olyan pályázatokat adjunk be,
amelyek eredményesek tudnak lenni.

Nem veszélyes/ ha túl nagy mértékben
hagyatkozunk a pályázatokra?
Nem^ mert ezek a pályázatok közvetlenül a térségbe, a .
ialkozásoknak, adott esetben a lakosoknak juttatják a for-
rást, nem a központi költségvetésen keresztül osztják a pénzt,
ez a rendszer logikája. Függővé csak annyira tesz, ameny-
nyi.re minden önkormányzatot Az persze más helyzet
lenne, ha lenne egy 4000 főt foglalkoztató üzem Pilis-

borosjenő határában, mert akkor a helyi iparuzési adó
önmagában eltartaná a falut, de ez nem cél mert ugyan
növeíni kell a bevételeket, decsakolyan. határokon belül,
amit a település jellege, fekvése, környezete, természeti
értéke lehetővé tesz Szóval nem volt rossz gondolat,
amit az előző faluvezetés gondolt, az előző^ciklus nagy
részében képviselt, azaz hogy védeni kell a falu értekeit,
mert ezeket az értékeket valóban óvni, ápolni kell, de
közben a fejlesztési forrást is biztositani kell a településnek,
mert különben el fog sorvadni.

Hogy látja a helyi gazdaság helyzetét?
A fejlesztésterületileg behatárolt, mert egyrészt a nemzeti
park, másrésztazMÖ-ás nyomvonala korlátozza a beruhá-
zásokat. Meg kell találni tehát azokat a fejlesztési területe-
ket, amelyek helyi adottságainkra épülnek llyen a sport
a rekreáció és a turizmus. A természetjárókmost is híd-
főnekhasznál]ák a települést, innen indulnak, és ide jönnek
vissza, de itt is lehetne fogni őket, ha lenne erre infra-
struktúra. Én ezt úgy álmodtam meg, hogy a nemzeti park
határa, a falu északi vége lehetne a sport és^rekreációs
központ, a középső rész, azófalu a kulturális és közigazga-
tási központ és az Üröm felé esö oldalon pedig a kis át-
menő forgalommal járó, nagy hozzáadott értékkel biro,
magasan kvalifikált munkaerőt alkalmazó manufakturalis
beruházások helye. Nagy, ipari beruházásokat nem tudok
elképzelni Pilisborosjenőn.

Milyen lehetőségeket lát a mezőgazdaság,
a h'elyi gazdálkodás területén?
Minden település próbálja megtalálni a saját arcát. Rlis-
borosjenőnek már a nevében is ottvan ez a sajátossag:
a bor. Minden segítséget meg kell adni ahhoz, hogy a
szőlészetek helyére ne húzódjon rá ]obban^ajakó-
övezet. A borosjenői szőlőültetvények összterületéből nagy
termelést nem lehet kihozni, mert kevés a használható
földterület, de összekapcsolva a rekreációs fejlesztésekkel,
kóstolásokat szervezve érdekes helyi szolgáltatásokat
lehetne kinálni. A probléma az, hogy amennyire én
tudom, a szőlősgazdák nem főállásban csinálják^
hobbigazdálkodás folyik, pedig a borok mjnősege kjf&
jezetten magas, ezt bizonyitja hogy a gazdák
rendszeresen nyerni szoktak a Pest megyei bormustrán és
más borversenyeken.

Mennyire gondolkoznak térségi összefogá-
sokban/ milyen példák vannak erre?
Ván egy konkrétterv is. Pilisborosjenőt a kerékpársportban
számon tartják. Felvetődött az ötlet hogy a Budapestről
Szentendrére vezető kerékpárútról Budakalászon és Urömöti
keresztüTlehetne egy leágazást építeni, ami egy hurok
lenne, dea bringásokakkor ide tudnának jönni, közvet-
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lenül be lehetne hozni a faluba őket. Másrészt az Agglo-
meráció Szövetség és a Kisférségi Társulás is összefogá-
sokat támogat, de nekünk Urömmel kell összefogjunk
leginkább, mert ez adódik elsősorban Pilisborosjenő el-
helyezkedéséből. A falunknak az a jó, akkor fejlőd-
hetünk, ha össze tudunk fogni. Kicsik vagyunk ahhoz,
hogy pártoskodással, belső polifikai harcokkal tovább
forgácsoljuk az erőt. Inkább az összefogás. Utat is,
például, hiába építünk, ha Urömnél megáll az út, és ki-
marad egy szakasz.

Nagy feladatok, melyekhez mind sok idő
kell. Nem vállalt tól sokat az önkormány-
zaf? Meg lehet ezeket valósítani egy ciklu-
son belül?
Ha a négy alapproblémából a ciklus alatt kettőt meg-
valósítunk, akkor már sokat tettünk a faluért, de ezf részben
a pályázati források, a pénzügyi helyzetünk fogja eldönteni.
Ne felejtsük el azf sem, hogy vannak függőben lévő ingat-
lanfejlesztési ügyek, a Lazarét, Malomdűlő, Tücsök utca,
és sorolhatnám. Az én személyes véleményem, hogy min-
denhol a megállapodásra kell törekedni. A háború, ami
a borosjenői önkormányzat és a befektetők viszonyát
jellemezte nyolc éven át, az nem vezet sehová Az önko-
rmányzatnak a köz érdekeit kell elsősorban figyelembe

venni, de az az érdekünk, hogy induljanak meg a
beruházások, jöjjenek a lakók, fizessék ide az adót, je-
lentsék be a vállalkozásaikat. Valahogy meg kell találni a
közös pontokat, ahol az egyéni érdek és a közérdek is
kielégül.

Az a baj, hogy ezek a régóta húzódó ügyék már túlsá-
gosan jogi ügyek lettek. Sajnos, az elmúlt évek rossz don-
tései sok szempontból megkötik a felek kezét. En
azonban abban bízo. m, hogy ha a befektetők is olyan ru-
galmasak, ahogy az önkormányzat is viszonyul most
ehhez, akkor lesz megállapodás. Célul tűztük ki, hogy
ezeket az ügyeket belátható időn belül le kell zárni, hogy
végre a falu fejlesztésével, építésével, a jövővel lehessen
foglalkozni. Hiszen rengeteg megoldandó feladat vár
ránk. Nincs értelme háborúskodni, mert ez nekünk is
rossz és a befektefőknek is rossz. Annak örülnék igazán,
ha négy év múlva elmondhatnánk, a falu jó irányba moz-
dult és változott, és ebből a változásból mindenki, min-
den pilisborosjenői polgár, függetlenül pártállásától,
egyéni szimpátiájától, tehetsége és lehetősége szerinf
kivette a részét.

Telegdy Balázs riportja

meditop
ŰJ CSO OLÖÜ E ET ITOTT E EDITOP K T.

A válság ellenére a Meditop Gyógyszeripari Kft.
ónas/ beruházásba fogott Pilisborosjenőn, mellette
2 millió forintos pénzbeli adománnyal segítik az
iszapkárosultakat.

A két magyar üzletember tulajdonában lévő Meditop
Gyógyszeripari Kft. átfogó beruházásba kezdett itt Pilis-
borosjenőn. Közel fél milliárd forintot forditottak kor-
szerűsítésre. A tegjelentősebb fejlesztésnek az új csomagolár
üzem kialakítása tekinthető, amely legkorszerűbb
építészeti és gépészeti megoldásokat felhasználva került
kialakításra, így üzleti partnereiket magasabb szakmai
színvonalon és gyorsabban ki tudják szolgálni.

A csomagolóüzemet Botos Balázs, a Nemzetgazdasági
Minisztérium külgazdaságért felelős helyettes államtitkára
adta át november 10én. A projekthez az unió két pályázat
révén közel 1 23 millió forintot adott, amelyhez a cég
369 millió forintot tett hozzá - hangzott el a helyszíni bejá-
rást követő megnyitón. A Nemzetgazdasági Minisztérium
helyettes államtitkára több szempontból is példaértékűnek

üp

nevezte a magyar munkaerőt foglalkoztató, a térség
fejlődését rendszeres anyagi támogatással segítő Meditop
törekvéseit. Az ünnepélyes megnyitón a Meditop az iszap
károsultak megsegítésre 2 millió forint pénzbeli adományt
ad át a Magyar Okumenikus Segélyszervezet részére.
"A fetelősségteljes vállalati magatartás része a társadalmi
szerepvállalás, ba|ban az összefogás, amely cégfilozófiánk
alapja"- emelt ki Dr. Acs Zoltán.

Dr. Dobó Katalin írása

A MÜSZAKI ÉS FEJLESZTESI

BIZOTTSÁG ELNOKE

Október 3-án az önkormányzati választásokon meg-
győző fölénnyel döntöltek az emberek arról, hogy Pilis-
borosjenőn legyen végre változás. A választások éj-
szakáján, amikor bizonyossá vált számunkra, hogy
tőlünk várják azt a nem kicsi, ám cfe annál meg-
fisztelőbb feladatot, hogy Pilisborosjenőt elindítsuk a fej-
lődés útján, már az ünneplés ideje alait az elvégzendő
feladatok uralták gondolatainkat. A bizalom és támo-
gatás mellett éreztük és érezzük a feielősséget ís, ami
ezzel jár. Tisztában voltunk vele, hogy sok és nehéz
munka vár ránk.

Mindannyian tudjuk, sokan saját bőrünkön tapasztaltuk
meg, hogy egy házépítés nem a falaknál kezdődik.
Mielőtt elkezdünk valamit építeni, először rendezni kell
a terepet, ahol majd biztosan állhat az, amit megálmod-
tunk magunknak. Ezután következik a biztos alapok
megépltése, s csak aztán a falak, a tetö, amiből már a
környezet számára is láthatóvá válik az alkotás. Az ál-
talunkvégzett munkában a tereprendezésnél tartunk, ám
a kívülálló számára tűnhet úgy, mintha nem történne
semmi, azonban ez elengedhetetlen része annak, hogy
hamarosan neki tudjunk állni a kemény alapok meg-
építésének. Majd ezen az úton tovább haladva alaposan
megfontolva, a falu egészének érdekét szem előtt tartva
következhet a valódi építkezés.

A választások utáni héten sokan tapasztalhatták, hogy
a falut korábban soha nem látott módon öntötte el a szemét.
A törvény szerint az előző polgármesternek ekkor még
ügyvezetőként kellettvolna működnie. Ö azonban a válasz-
tások másnapján visszavonult a munkától, s emiatt alakul-
hatott ki ez a sajnálatos állapot. Amikor Paksi Imre
polgármester átvette a falu ügyeit, akkor szembesült
azzal, hogy a falu tulajdonában egy árva fűkaszán kívül
semmilyen tulajdon nincs, amivel a közterületeken bár-
miféle munkát lehetne végezni. Ezért haladéktalanul intéz-

kedéseket tettünk afelé, hogy beválfsuk egyik választási
ígéretünket, s megbízást adtunk falugondnoki munkák
elvégzésére. Ma már rendszeresen ellenőrzik közterületein-
ket, s reméljük nem fordul elő többet ilyen eset.

Az előző vezetés örökségét alaposan meg kell ismernünk,-
fel kell dolgoznunk. Ennek érdekében elindítottunk egy
teljes jogi és egy teljes pénzügyi átvilágítást. A jogi
átvizsgálást azért tartottuk szükségesnek, mert világosan
kell látnunk a belterületbe vont területek körüli jogi viszo-
nyokat, valamint azt is, hogy ezen a féren mit hagyott
ránk a korábbi testület. Döntésünket megerősítette az a tény,
hogy már két alkalommal került elénk testületi ülésen
olyan határozati javaslat, amely szerint az előző ciklusban
született törvénysértő határozatot kellett visszavonnunk.
A pénzügyi átvilágitás szükségességét az indokolja,
hogy szeretnénk tudni, milyen módon lehetne racionalizálni
az önkormányzat működését, hogy az minél kevesebb
pénzébe kerüljön a falunak.

Megvizsgáljuk azt is, miképpen történhet meg, hogy a
szelektív hulladékgyűjtő szigetek környékét rendszeresen
ellepi a háztartási hulladék. A Saubermacherrel közösen
átnézzük a meglévő lakossági szerződéseket, s követ-
kezetesen be fogjuk tartafni a törvényben előírtakat, vagyis
hogy minden háztartásnak kötelessége szemétdíjat
fizetni és szemeteskukát tartani. Ezeken kívül számos, a
falu sorsát meghatározó ügyben folytatunk tárgyalásokat,
amelyekről későbbi lapszámainkban folyamatosan beszá-
molunk Önöknek, csakúgy, ahogy a vizsgálatok ered-
ményeiről is.

Lökkös Krisztina
képviselő

Részesítsük előnyben a helyi vállalkozókat!

Célunk, hogya helyi kisvállalkozásokat is megismerjék, megszeressék
a falu lakói. A faluban sok kisvállalkozás érzi a válság hatását, bizony
a szekér elakadt. Pilisborosjenőn is lehet friss zöldséget, húst, kenyeret,
virágot venni, ilt is van jó fodrász, kozmetikus, műkörmös, fogorvos, [ü\-on-
gégész, logopédus... Sokszor inkább a városba megyünk, órákat ülünk
az autóba, képesek vagyunk többet fizetni valami jobb reményében.
Ha az itteni szolgáltatásokat vesszük igénybe, az önkormányzathoz
több iparűzési adó folyik, a vállalkozó jobb szoigáltatást tud biztosítani.
A vállalkozókat arra szeretnénk batorítani, hogy az újságban adjanak
hirt magukról, a lakókat pedig arra, hogy használják ki a helyi
lehetőségek tárházát.

Hirdefési árakról, lehetoségekrol érdeklodhef:
Perlinger Györgyinél (Györgyi butik)
vagy a szerkesztőségnél tel. : 06 30 241 8177.
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velős-Forgács lldikó
A HUMÁN BIZOTTSÁG

ELNOKE

Szükségesnek tartjuk, hogy munkánkról időről-időre
beszámoljunk mégpedig úgy, hogy ne csak száraz
határozatok formájában, de érthető, emberi hangon
;5 elmondjuk, mi történt Pilisborosjenő önkormányzati
életében, képviselőként hogyan látjuk az eltelt időszakot.

Az eltelt rövid idő természetesen nem telhetett másként,
mint a megörökölt helyzetek felmérésével. Ennek egyik
legkaotikusabb pontja az iskola helyzete. Falunk egyik
nem csak oktatási, de legfontosabb kulturális intézményé-
ről is szó van, így elengedhetetlen, hogy nyugodt, 'kiegyen-
súlyozott szakmai munka folyhasson falai között, és a
tanárok, a tanulók kulturális energiáikat Jó szíwel tudják
a falu rendelkezésérebocsátani. Igya Humán Bizottság
egyik legfontosabb és legnagyobb hordere|ű feladata
volt az örökölt fegyelmi eljárások lefolytatása. A rendel-
kezésre álló tények és dokumentációk ismeretében, illetve
munkajogásszal történt konzultáció után a képviselő-
testület megszüntette a Barnás István iskolaigazgató ellen
indított fegyelmi eljárásokat. A vádakat egyik ügyben
sem találta megalapozottnak. A megbízott igazgatónő
Fodor Alice munkáját a Humán Bizottság ülésén a bizottság
elnöke és a polgármester köszönte meg.

Feszengve, reménykedve és nagy elvárásokkal kezdtük
a közös munkát a tantestülettel, akik annyiszor hallották már,
hogy "nekünk nagyon fontos az iskola", és utána falak-
ba ütköztek. A hivatali dolgozók arcán is erős érzelmek
suhannak át, bármely oldalról is érintjük az iskolaténnát.
Miért jutottunk idaig? Hogyan fognak begyógyulni a valós
és vélt sebek? Ügy, hogy elkezdjük lebontani a falakat
tiszfelettel, megbecsüléssel, őszintén meghallgatva egymást;
és úgy, hogy tisztázzuk a félreértéseket, problémákat,

és nem építünk újakat. En hiszek abban, hogy lehet változ-
tatni, mert nekünk nemcsak nagyon fontos, de szívügyünk
az iskola. Minden tőlünk telhető segítséget bizfosítani
fogunk számukra a törvényes, gazdaságos és örömteli
légkörű működéshez.

l'
."<?.

Olyan faluban élünk, ahol a szegénység és a gazdagság
harsogó ellentéte rajzolódik ki elénk. A szociális segélyeket
tárgyalva, és a családsegítő szolgálati, illetve nagycsa-
ládos egyesületi beszámolókat hallgalva döbbentünk rá,
hogy a segélyek osztásánál többre van szükség, hogy
az égető problémákat orvosolhassuk. A családsegítővel
karöltve szeretnénk alaposabban áttekinteni a falu szociális
területét, egységesen kezelni a különböző szinteken
és intézményekben megvalósuló aktivitásokat, egységes
koncepciót kidolgozni és megvalósítani. Olyan rendszerrel
szeretnénk a falu közvéleménye elé állni, ami mindenkinek
áttekinthető és átlátható, így alkalmas arra, hogy azok,
akik tehetik, személyesen és rendszeresen kapcsolódjanak
a társadalmi szolidaritás nagyszerű eszméjéhez.

Elindult a párbeszéd az egészségügyi dolgozókkal is.
Munkálkodunk egy falura szabott népegészségügyi prog-
ram kidolgozásán,"illetve az egészségház szolgáltatá-
sainak bővítésén. A védőnői szolgálat körülményeit is

szeretnénk javítani, akik remélhetőleg biztosítani
tudják majd a nőgyógyászati rákszűrést is.

Osszeült egy munkacsoport, amely a falu elkötelezett
civil erőinek bevonásával igyekszik a helyi sport és turisztikai
életet komolyabb koncepciók kidQlgozásával is fej-
leszteni. Orömteli fejlemény, hogy végre falunk is csat-
lakozni tud a Pilisi Zöldút mozgalomhoz, amely
településünket a Pilis hegység térmészeti értékei,
kultúrája, történelmi hagyományai elérésének kapujává
teszi. (További információk: www.zoldutak. hu) Régi vágya
a pilisborosjenőieknek, hogy az a csodás természeti
környezet, mely .egészen a kertjeinkig kúszik, valódi
védelmet, elismerést és figyelmet kapjon. Az új képviselő-
testületelhatározottszándéka, hogysegítsen megteremteni
a szükséges feltételeket ahhoz, hogy tiszta, nyugodt
környezetben, értékeinkre figyelően, azokat megőrző
módon élhessünk. A Pilisi Zöldúthoz való csatlakozás az
első lépéseink egyike, hogy Pilisborosjenő igazi "zöld"
településsé váljon.

Mint minden faluban, Pilisborosjenőn is a kulturális élet
fó szervezője a művelődési ház. Tevékeny szervező-
munkája nélkül nem lehet rendezvényeket lebonyolítani.
A választásokat megelőző egyik utolsó képviselő-testületi
döntésként Bereczkiné Szendrey Eva kerültaz intézmény
élére sokéves megbízatással, ami egyáltalán nem nevez-
hető sem elegáns, sem korrekt megoldásnak az előző
testület részéről. Ezzel természetesen nem Bereczkiné
kvalifásait bíráljuk, csupán az előző vezetés módszereit
illusztrálja jól a kialakult helyzet. Az egyértelmű, hogy
az igazgatónő kulturális kitekintéséről, kapcsolatrend-
szeréről, szervezői képességeiről még nem kaphattunk
teljes képet az eltelt idő rövidsége miatt, de a falu
hagyományos értékeiről való tudása vitathatatlan.

A megszokott szabadidős tevékenységek mellett a
művelődési ház egy kiemelt eseményt rendezett meg az
elmúlt időszakban, az október 23-i ünnepséget, még-
pedig alapvetően a hagyományoknak megfelelően:
polgármesteri beszéddel, fáklyás felvonulással a templom-
kertbe, koszorúzással. Ezt a sort egy mozzanattal sikerült
kiegészíteni, az iskolások 30 perces előadásával, mely
az "56 csepp vér" című musical alapján készült. Majd-
nem miriden jelenlévő nagy szeretettel fogadta a produkciót,
megérdemelt vastaps zárta az előadást. A koszorúzásnál
történt egy apró incidens. Az OPE felkonferálása elmaradt,
koszorújukat külön felszólalásra fudták csak elhelyezni:
Számonkérésünkre a művelődési ház igazgatónője
elmondta, hogy a hagyományos rend szerinti, előzetes
megkeresésére a szervezet nem válaszolt, nem jelezte,
hogy koszorút kíván elhelyezni, így nem is szerepelt
a koszorúzni kívánó szervezetek listáján.
November 1 8-án az idősek napját ünnepeltük. A hagyo-
mány alapján szeretetcsomagot kaptak falunk idős pol-
gárai, szerényen vendégül láttuk őket, és ehhez egy
kulturális műsor kapcsolódott, amit az óvodások, az

iskolások és a dalkör adott elő. A rendezvény
összetettségére való tekintettel, a szervezést az önkor-
mányzat szociális ügyekkel foglalkozó munkatársa és a
nnűvelődési ház együtt szervezte néhány helyi civil szer-
vezet segífségével. Eddig az idősek megajándékozása
a kulturális műsorral összékötve történt, ami azt ered-
ményezte, hogy az kapott szeretetcsomagot, aki meg-
jelent a művelődési házban. Ez a gyakorlat - már
csak az idősek korára nézve is - kirekesztő, és kezel-
hetetlen helyzeteket teremtett. Ezért azt tervezzük, hogy
jövőre szétválasztjuk az idősek napja ünnepi programját
és a szeretetcsomagok kiosztását.

Orvendetes kezdeményezés, hogy a művelődési ház
igazgatónője kulturális kerekasztal létrehozását kezdemé-
nyezfe a falu érdekelt civil szervezeteinél. Egy ilyen kultú-
'rával foglalkozá kerekasztal lehefőséget nyújtarra, hogy
a falu kulturális sfratégiáját befolyásol|a, ötleteket adhat,
igényeket fogalmazhat meg, összegezve: rendszeres kom-
munikációt biztosíthat a falu vezetése és a a falu kulturális
életét meghatározó civil szervezetek között. Egyrészről
érdekes, hogy eddig ez fel sem merült, másrészről fontos
fórum lehet a falu életében, ezért a Humán Bizottság támo-
gatja a kezdeményezést, és várjuk a javaslatokat.

Elkezdődött a falukarácsony, illetve az adventi időszak
szervezése is. Egyeztettünk a civil szervezetekkel, ismé-
telten áttekintettük a hagyományokat, kialakulta program
egy része. A német nemzetiségi műsorok uralják az
időszakot, a német nemzetiségi idősek napja, valamint
a Német Nemzetiségi Dalkör rendezvényei által, de
természetesen lesznek koncertek, " 1 O éves a Kerekes"-
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buli, adventi gyertyagyú|tás, Luca napi vásár, NOE-
mikulás stb. Mind olyan rendezvények, amik a falu
szokásos, rendelkezésre. álló kulturális kapacitásából
táplálkoznak. Ennek a kínálatnak a kiegészítésére, a
karácsonyi időszakra és a gyerekekre tekintettel olyan
bábszínházi előadások meghívásával igyekszünk
színesíteni az adventi programot, amely nem csak a
gyerekek számára lehet az ünnepi készülődés üdítő
pontja.

Általánosan értékelve első tapasztalatainkat, kulturális
rendezvényeink szervezésében nagy hiányosságnak véljük
a mobilitás, a kulturális vendéglátás hiányát, ami'a bezár-
kózásnak egy módja. A szokásos, rendelkezésre álló kul-
turális kapacitás kizárólagos használata nyilvánvalóan
költségkímélő, kockázafmentes és nem túl munkaigényes
megoldás, viszont egysíkúvá teszi a kínálatot, ami a kultúra-
fogyasztást negatívan befolyásolja, valaminf az egyes
kulturális aktivitások fejlődését is limitálja. Ezért ezúton
is kérjük egyrészről a művelődési ház szervezését, más-
részről a kulturális területen érintett szervezeteket, hogy
- a programoknak, valamint sajót területüknek meg-
felelően - igyekezzenek vendégeket ajánlani és hívni,
akár a különböző művészeti ágak keverésével is.

Mindezeken túl, igyekszünk folytatni, megalapozni és elő-
készíteni további programokat is, mint például a Színházi
Esték és a kisközösségi rádió.

/ o

^fidáné esch Tímea

A PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI

BIZOTTSÁG ELNOKE

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint 2010. október
8-án Pilisborosjenő Község Onkormányzatának aktuális
pénzügyi helyzete az egyéb számlákkal és lekötött
betétekkel összesen: 1 86.958. 146, - Ft volt.

Ez annyit jelent, hogy az Onkormányzat likviditása meg-
marad.

Kedves Érdeklődők!

Keressük azokat, akik tevékenyen részt vennének egy pilisboros-
[enői közösségi rádió léfrehozásában és működtetésében.

Független közösségi rádiót szeretnénk létrehozni, amely civil, non-profit
alapon, a helyi közösség ügyeivel foglalkozik, személyes kapcsolatok áifal
hozza közelebb egymáshoz a falu közösségét és a világof, és (nem utolsó
sorban) jó zenét közvetít. A szakértelem hiánya nem akodály, viszonf
a megbizhatóság és tenni akarás fontos.
Ha van mondonivalód; ha ismersz jó zenéket; ha foglalkozol bár-
mivel, ami érdekes lehet másoknak is; ha érdekel a falu; ha érdekel-
nek az emberek, ha érdekelnek a közügyek; ha rendelkezésedre
állnak oiyan információk, amivel mindannyian gazdagabbak lehet-
nénk, akkor csinálj velünk és nekünk rádiót!

Kérjük a jelentkezéseket, 2010. december 8-ig, néwet és telefon-
szómmal, a hudi. laszlo@pilisboros]eno. hu cimre elküldeni.

Köszönettel:
h-ludi László

Az elmúlt évek tapasztalata, hogy az önkormányzat
szép lassan feléli magtakarításait, ha nem törekszünk
arra, hogy forrásokat teremtsünk, ami természetesen a jelen
képviselő-testület fő céljai közé tartozik.

Továbbra is nagyon át kell gondolni a kiadásokat,
és keressük a megoldásokat a bevételek növelésének
lehetőségeire.

A (Zene) Iskola híre:

2010. november 1 7-én ARTISJUS díjjal tünfették ki
dr. Fügedi-BárdJuditszolfézs, Matuz Gergely fuvola,
Peltzer Ferenc gitár szakos tanárokat.

Gratulálunk!

irtes

FÖÁLLÁSU ALPOLGÁRMESTER

Településközpont
Orömmel tájékoztatjuk Pilisborosjenő polgárait arról, hogy
az Uj Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi
Operatív Program KMOP-5.2. 1/A09-20090024 jelű
"Településközpont-fejlesztés Pilisborosjenőn" című elnyert
pályázatának kivitelezését rövidesen, határidőre lezárjuk.
A beruházás, a bírálati folyamat eredményeképpen
az elszámolható 44. 342. 144 Ft összköltség mellett
36.432.930 Ft összegű támogatásban részesül..A beruhá-
zást, mely magában foglalja a művelődési ház és önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatalának homlokzatfelújítását,
a Fö tér alatf elhelyezkedő 1 34 m2 alapterületű kőboltoza-
tú pincehelyiség részleges felújítását és a téren elhelyez-
kedő parkoló szilárd útburkolatának kialakítását, az előző
önkormányzat elképzelései alapján végzik. Uniós projekt
lévén a jelenlegi önkormányzatnak nem áll módjában
megváltoztatni a tervdokumentációban leírtakat, s a kivitele-
zés elkészülte után további ötévig nem lehet változtatni rajta.

A faluközponttal kapcsolatosan felmerült
gyakori lakossági kérdések:
Miért nincsenek fák és bokrok telepítve: Sajnos a
tervdokumentáció nem tért ki az okkal várt vegetáció kér-
désére, a tervtől nem lehet elférni.
Míért kellett a pince fölé egy ilyen méretű vasbeton-
lemezt készíteni: Az eredeti elképzelés szerint, a vasbeton-
lemezt eltakaró, kialakított füves terület rendezvény-
helyszínként is hasznosítható. A lemez elegendő te. r-
helőképessége miatf alkalmas mobilszínpad elhe-
lyezésére. A másik feladata az, hogy az alatta
elhelyezkedő pince beázását meggátolja, ennek
érdekében a lemez tetejére szigetelő teknő készült.
Mít helyeztek el az egészségházi alsó parkoló felszíne
a/a: Különböző építési előírások szabályozzák, hogy a
parkolók felszínén összegyűlt csapadekvizeket hogy és
milyen formában kell tisztítani. A felszin alatt elhelyezett
két részből álló tárgy egy olajfogóból és egy iszap-
ülepítőből áll. A tisztításon átjutott csapadékvíz ezzel a
kezelési eljárással tisztán fud továbbhaladni a patakba.

Kántor utca
Az Iskola utca és a Kántor utca beruházása kapcsán
nem tudunk jó hírrel szolgálni: a beruhózást idén a közbe-

szerzési törvényekben foglaltak alapján nem folytathatjuk.
Előzetes becsléseink szerint a beruházás törvénysértően
meghaladta jelenlegi állapotában a közbeszerzési határ-
értékeket, amelynek következtében a befejezés átcsúszik
a 201 1 -es évre. Pontos és bővebb tájékoztatást a gazda-
sági és jogi áfvilágítást követően fogunk tudni adni. Az elő-
ző faluvezetés ígéreteit a lakosság felé azonban mi betartjuk
és a kapubejárókat a hrsz. 489 önkormányzati ingatlanon
keresztül megépítjük, ahová szoborral ellátott közparkot is
tervezünk.

Szent Donát utca
A Szent Donát utca 50 méteres erősen kályús úfszakaszát
részben leaszfaltoztuk ideiglenes szándékkal, azzal
az anyaggal, amelya Főtér beruházása kapcsán meg-
maradt. Ennek a szakasznak a teljes és szakszerű út-
építését 201 1 -es év tavaszára tervezzük.

Malomdűlő, Lazarét fejlesztési területek
Az önkormányzat igencsak nagy erőbedobással dolgozik
szakértők, jogászok segítsége mellett azon, hogy a több
éven át húzódó peres ügyeket megszüntessük, és meg-
találjuk a mindenkinek legelőnyösebb megoldásokat.
Célunk az, hogy az önkormányzat és az ingatlantulaj-
donosok elégedetten és elvarásaiknak megfelelően
kezdhessék meg beruházásaikat.

Tücsök utca
A Tücsök utca végén található hosszú lépcső a téli
hónapokban állandó balesefek helyszíne volt. A lépcső
aljánál és tetejénél, meglévő anyagokfelhasználásával, pár
lépcsőfok kiegészífésével elkerülhetővé tesszük a h^lesefeket.
A tetejénél a lépcsőt már befejeztük, és korláttal elláftuk.

Kövesbérci út
A Kövesbérci út csapadékvíz elvezetését a választásokat
megelőző időszakban átgondolatlanul összecsapva
"valahogy" megoldották, figyelmen kívül hagyva azta tényt,
hogy itt csapadékvíz fog lefolyni. Még idén kialakitunk
azokon a helyeken nemes padkákat, ohol a meglévő
aszfaltutakat az alámosások veszélyeztetik.

10-es útra tervezett gyalogos
átkelők és járda
Felvettük a kapcsolatot a gyalogosátkelők engedélyezésé-
ért és kivitelezéséért felelős Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel,
és biztosítottuk őket az önkormányzat szoros együtt-
működési készségéről, amelynek következtében a beruházás
ügymenete új lendületet kapott. Az áfkelők által igénybe-
vett földterületek kisajátítása miatt a kivitelezés pontos
kezdési időpontja még nem tisztázott.
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^nor'62, §í4), bel<ezdésében megfogalmozott 1957. IV. törvény elnevezést
.. évi CXL. törvény elnevezésremödosítja, .

13.§
AzOr. 68;§(1) bekezdéseazalábbiakszerintmódosul:

^selő:testület az alabbi állandó bizottságokat'hozza létre:
° Pénzugyi és Gazdasági Bizottság
b]J°9i. Vogyonnyilatkozat-kezelő ésÜgyrendi Bizottsái
c) Mú'szaki és Fejlesztési Bizottság
d) Humán Bizottság."

4.§
AzOr 69. §(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

lizottság tagiait és elnökét a képviselő-testület választ|a meg és menti fel."

15.§

Az or-7J-.§121bekezdé;ie az alóbbi el' fl. 9) Pontokkal egészül ki:
"e| Kapcsolatot tart:

- a feladatköréf éynfő ferületen mú'ködő társodalmi szervezetekkel:
- a fest Megyei Onkormányzal hosonló feladalkörben fevékenykedő

)izottsáaávc

f| Figyelemmerkiséri:
a szakterületéf érinfő kozségi szintú' nemzetközi kapcsolatokat;

-a^szakterületén mú'ködő intezmények, szervezetek'tevé'kenvseaét.
. ladatok: ' --.-.---.~l-"117--a-'

-áttekinti éyente legalább egyalkalommal a feladata szerinti intéz-
menyek, önkormanyzati tula|donú gazdasági fársasá;
alapílványok működését. " ' " " ---o-1-.

6.§
AzO. 75. §(1J bekezdése az alábbiak szerinl módosul:
l'l'l^. b'.zottsa?-OLh°t°sá?' i°gkörükben eliarva^a'kozigazgatósi hatósági
e][órasésszolgaltatásálta~íános'szabályairorszolo20o3"é;írCXL"tö^e'n9,
a,ta?!a,r1LQf.Nhazo!l_hotasköf esetében peciig a2^SZMSZ'aiapianl hatálrozanÍory
mábon hozzák meg dönléseiket.

17.§
Azor, 86'§11,l..és 12,1 bekezdése oz alábbiak szerinf módosul:

3"v!?olo'testület. af?019órm?sterhelyettesitésére.. mu'nl;ái°"aksegitésére
Í.oglc"to?tatósi í°gviszp"Yban álló alpolg'ármesfert választ, "es"tovabi &il ''nem
ke,Pyisel°-teslületi ta9 alpolgármestereket valasztha't. ' ' 'i~~1'
!^)AÍ&AtósLITTyhn iólloalP°19a^ a Polgármesler irányitásával.\a el teladatait, mefyek a fovetkezők:'

a) a polgármester helyetlesitése,
b) a polgármesler munkáiának seqítése,
c) mindazon feladat ellátása, amellyel a polgármesfer megbízza."

18.§
Az^Or. 92. §(5) bekezdése az alúbbiak szerint módosul:

kormanyzaf által letesítelt és fenntartolt önállóanmú-ködő költséavefési szer-
VAIre"ben onáll°,an gazdálkodo intézmények) a dologi kiadásokra'bizSsitottD'ér

;csaka Polgarmesferi Hivatal (önálfoan mu-kod§ésga2dalodó-'kö'lteéc]^d'?i
iz^láltalmeghafáro20lütembenes. mertékfcn'ha""^^^
a-Képv'selo'testülel által kötele2°s" előirt bevételi'össze^n'ferül; ̂ 10^1"^^

w rendelkeznek, azt alapfeladalaik sérelme nélkül fe^asznalhatfáL'7
19.§

AzSZMSZ
15. §(4) bek<l-.§lllbLckezdés blpo?jabon' , a' 3:§r 1 bekezdés b) pont|ában, a

kezdéreben, az 54. §(2)^ bekezdésében, továbba' a 96-'§Í5]
ílmafoft^özep'Magyarorsza,9i Re^ionális ÁllamigazgatósiHivafal" elnevezéseket Pesf Megyei KözigalgatasTH^aiafeín'el/'ezé^e '^SsTc

20.§

21.§.
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

szovegrész lép:
.zattal módosíthafó

^ss Keresz^ikós-k.
^rebnodeols1^i^d2e0hle0. po&1e6nő Község hirdetőfábláián történ' ^üggesztéssol 2010. október 16. nap, án.

Végérvényesen beköszöntött az ősz, a természet
csodálatos színekben pompázik, már érezhetjük, hogy
a napok egyre hűvösebbek, és rövidebbek. Szerve-
zetünknek azonban nemcsak az időjárás okozta vál-
tozással kell szembenézni, hanem fáradság és
kimerültség lesz úrra rajtuk, immunrendszerünk tartalékai
lassan kimerülnek, és megfázástól már nem véd meg a
sapka és a sál Hiába minden, itt az ősz, ve!e együtt
beköszönt a nátha is.

Náthás orrdugulás súlyos
szövődményekhez vezethet
A nátha egyik kellemetlen tünete az orrdugulás és az orr-
folyás. Ha az orrlégzés zavart szenved, szájon vesszük
a levegőt, így az orr nem fudja tisztítani, nedvesiteni és
felmelegíteni a beáramló levegőt. Atarfósan gátolt orrlégzés
a légutakat védfelenné teszi. Számos esetben hiába fujjuk
az orrunkat, abból bizony nem jön semmi, a sűrű váladék
az orrjáratokban bennreked. Az orrváladékban lévő bak-
tériumok aztán könnyen bejutnak az arcüregbe, onnan ki-
jutni azonban csak nehezen tudnak, végül komoly nagy
kiterjedésű hurufos szövődményekhez vezethet. Kiterjedhef
az orrcsúcstól egészen a legapróbb hörgőkig, szinte a
légutak teljes hosszában.

Kisgyermekek esetében az orr-
váladék eltávolítása különösen fontos
Míg egy felnőtt képes kifújni az orrát, a gyermekek azon-
ban három éves koruk után képesek ezt megtanulni. A kis-
gyermekek orrfújása, még ha ügyesen csinálja is, nem
elég hatékony. Afertőzöttváladékazorrüregben marad-
hat, ami a kisbaba alvását, táplálásat egyaránt
zavarhafja. Ezért az első és legfontosabb a fertőzött orr-

váladék alapos és gyakori leszívása. Ezáltal az orrjáratok
szabaddá válnak és a fertőzés fovaterjedésének
lehetősége csökken. További teendő az orrnyálkahárfya-
duzzanat csökkentése másrészt a maradvany váladék
oldása.

A Nasopax magyar
fül-orr-gégészek fejlesztése
Miriszlai professzor úr és munkacsoportjának fontos fel-
ismerése volt, hogy az orrfújás, sőt a leszívás után is
marad reziduális váladék a gyermek orrában, és ez a
további szövődmények forrása A duzzadt nyálkahártya
fokozott váladékképződéssel jár, ezért hiába cseppen-
tünk az orrba duzzanatof csökkentő szert, az nem tudja
kellő módon kifejteni a hatását a nyálkahártyára, mert
az orrváladék film formájában elzárja attól. A munka-
csoport felismerfe, hogy komplex kezelésre van szükség,
és kifejlesztettek egy kettős hatóanyagtartalmú készít-
ményt, amely duzzanafcsökkenfő és váladékoldó
hatású. A készítmény technológiai hátterét a pilisböros-
jenői Meditop Gyógyszeripari Kft. kutatói'biztosították,
igy Nasopax orrspray néven minden beteg részére
hozzáférhetővé vált a készítmény.

Osszel-oglalva a NasopaxR orrspray, amely érössze-
húzó és váladékoldó hatással egyidejűleg segít a
náthás orr békéjét helyreállítani, és a szövőd-
ményeket elhárítani.

További információ: \www. nasopax. hu
A Nasopax orrspray oximetazolin-hidrokloridot és brómhexin+idrokloridor tartalmazó vény
nélkül kapható gyógyszer. Gyártó: Meditop Gyógyszeripari Kft. Alkalmazási elölrás dótumo:
2009. március 3. Forgalomba hozatali engedélyszama: ÖGYI-T-8270/0), OGYIT-8269/01
Azanyag lezáfásánakdátuma: 2010. november 1 1

A KOCKAZATOKROL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEG-
TAJEKOZTATÖT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

ORVOSI RENDELÉSEK

Felnőtt háziorvosi
rendelés
Hélfő: 12-17 óra
Kedd: 8-12óra
Szerda: 16-19 óra
Csütörtök: 8-1 1 óra
Pénfek7-1 1 óra
Dr. Kovács Levente
Bejelentkezés rendelési időben:
0026-336-308

Felnőtt ügyelet
Hétfő: 12-1~7óra
Péntek: 7-14,30 óra
Dr. Kovács ievente
Tel: 0626-336-308
0620-773-53-65

Hétfő: 7-1 2
Kedd:7-17
Szerda:7-17
Csütörtök: 7-17
Pentek: 14, 30-17
Urömi ügyelet

Tel: 3-350-224

ik háziorvosi
S

^e/és
1 1 óra Uröm
i-18 óra Pjlisborosienő
Í-1 1 óra Uröm
: 15-18 óra Pilisboros-

-I 1 óra Uröm

es rendelés:
4-16 óra Pilisboros-

1, 30-14 óraUröm
35 lldikó
>zés rendelési időben:
.-536033

Gyermek háziorvosi
ügyelet

tfő:7-12óra
Kedd: 12-17 óra

Szerda: 7-1 2 óra
Csütörtök: 12-17 óra
Péntek: 7-1 2 óra
Dr. Kerekes lldikó
Tel: 0670-292-22-69

Hétfő. 12-17 óra
Kedd:7-12óra
Szerda: 12-1 7 óra
Csütörtök: 7-12 óra
Péntek: 12-1 7 óra
Dr. Gaál Gabriella
Tel: 0620-438-1 8-07

Felnott és gyermek
ugyelet hétvége és
ejszaka
Este 1 8-tól reggel 8-ia
Tel: 0630-9-<72'-92-57

Védőnői rendelés
I. körzet
Csecsemö tanácsadás
Szerda: 14-16 óra

Várandós tanácsadás
Szerda: 16-18 óra
Szú'rővizsciálatok
Héffő 14-16 óra
Csalód, növédelmi és
iskolavédőnői fogadóóra
Kedd: 8-IOóra'
Baba-mama klub
Szerda: 10-1 2 óra
7a5( Zsaneft
Bejelentkezés rendelési időben:
Tel; 0026-536-033
0630-332-76-15

Védőnői rendelés
II. korzet
Csecsemő tanácsodás
Szerda: 14-16 óra
Várandós tanócsadás
Szerda: 16-18 óra
Baba-mama klub
Szerda: 10-12 óra
Szűrovizsgálaf
bejelentkezés aiopján

Szecsányi Berfaianné
0620-4Q-46-948
Be|elentkezés rendelési időben:
Tel: 0626-536033

Magán laborvizsgálatok
Szer^a 8-9 óra
Elozetes bejelenfkezés alapján
l̂el:
i.qénv szerint
1el: 0670-5 2 8-81-2 8

Fül-Orr-Gégészet
Magánrendelés
Hétfő: 8, 30-10, 30 óra
Kedd: 16-18 óra
Szerda: 8-9 óra
Csütörtök: 16-18 óra
Péntek: 1 3-14 óra (csak
megbeszélés]
Dr. ^Csányi Márta
Tel: 0620-322-67-76
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Uj rovatunk célja, hogy rendszeresen értesítsük Önöket a községünkben zajló szociális és gyerkvédelmi
tevékenységekről, rendezvényekről, kezdeményezésekről, ezzel lehetőséget adva az ellátások igénybe
vételére és a közös munkába való bekapcsolódásra is.

GYÖGYÍTSUK MEG EGYÜH DUDUST!

Együtt vagyunk végre, és még sokáig együtt kell lennünk Dudusért, Andrisért. Gondolom, mindenki
hallotta Balázscsalád kálváriájáról. Andris, hála Istennek, a párizsi műtéten szerencsésen túljutott.
November 1 8-án már haza is jött a Túzoltó utcoi gyermekklinikára, ahol tovább folytatódik a kezelése.
Pilisborosjenő minden lakosa összefogott érte Az iskolában a rendezvények Andrisért folynak
(kürtőssütés, Jenő napi koncert, András napi bál, Luca napi vásár, ... ). Adomá.nyokból könyveket
és szőlőmagolajat árusítunk. A rendezvényekhez sós- és édes süteményeket kaptunk. A Kerekes
együttes a novemberi fáncházának bevételét is a gyógykezelésre ajánlotta fel. A helyi tűzzománc
szakkörtől is kapott pénzt a család. A templomban Ándrisért szóit a mise, s emeliett sok pénz
gyűlt össze. A gyerekek a spórolt pénzükből, a szüleik a saját pénztárcájukhoz mérten adakoznak
az iskolán keresztül vagy közvetlenül az édesanya bankszámlájára. Andris egy helyi lakos segítségével
egyalapítványon keresztül egy laptopot kap, amely segitségével kicsit közelebb kerülhetazelszakított
barátaihoz. Biztos vagyok benne, hogy ezeken kívül is még sok segítséget kap a család.
Fantasztikus ez az összefogás omelyből tudomásunk szerint eddig több mint 900. 000 Ft gyűlt
össze. Ez az összeg az összefogást, az egy emberként a család mögött állók táborát dicséri.
Bárkihez mentem, mhdenhol csak támogatást kaptam, láttam. Jó így élniBorosjenőn, hogy tudjuk,
ha bajban vagyunk, nem kell félnünk.
Az egyetlen baj, hogy ez a sok pénz, ami összegyú'lt, még messze nem fedezi a kezelések költ-
ségeit Tehát kedves Emberek, kérlek Benneteket, kérem Önöket, hogy ne áltjanak meg! Nagyon
sokat kell még tennünk, hogyAndris újra köztünk lehessen Nagyon sok heíyszín és rendezveny
vár még arra, aki tud még tenni azért, hogy a család fájdalma mellett legalább, az anyagi gond-
jaikon segítsünk. Andrisban tartanunk kell a lelket, hogy kibírja azokata kezeléseket, amik vár-
nak rá. Nagyon jól esik neki néha egy-egy sms! (06-30-842-3 1 82 a telefonszáma) Borzasztóan
hálás érte! (Szívszorongató sms-váltás történt.egyszer Andris és az osztálytársai között: ".. .matek-
ból dolgozatot írtunk... " válasz rá: "Mázlisták vagytok!")
Tudnod kell Andris, hogy mindenki nagyon vár már vissza: az ismeretlenek, az ismerősök,
a barátok, az osztálytársak, a tanárok és kivált képen az osztályfőnököd.

I ste n h ozott Ma gya ro rszá g o n!
A cikkírója: Vetró Tünde osztályfőnök

Pilisborosjenő Község Onkormányzata,
a Pilisborosjenői SzentVid a 14 Segítőszent Plébánia,
a Pilisborosjenői Nagycsaládosok Egyesülete,
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
valamint a Jövő Jenő Pilisborosjenő Ifjúságáért Alapítvány
szervezésében:

egíts velünk

Családom nevében hálás szíwel köszönöm a szeretetet és az együttérzést.
Czigányné Erika

Az immár másfél éve
Az adományokat olyar
élő, hátrányos munkae
őszi/téli időszakot csa
élelmiszer kiadás rászo

nyújtásra volt szükség
szervezettől élelmiszer i
tott élelmiszert. Az akci
ismét az Onök segítsé
elhelyezkedésére és ezi

látáso továbbra is bizo

Az elhúzódó krízishelyz
Segítsünk közösen a lec

1. A Családsegítő Szc
ételek) gyűjtését szerve
gálatnál, a templomná
köny^elést vezetünk.
2. Az önkormányzat H
nyújtására alkalmas alc
Bizottság döntése alapj;
az adományozókkal. T
tűzifasegély kérelme vai

3. A Jövő Jenő Alapítvi
(ezt a közlemény rovat
tüz&lőt, és egyéb sürgő;
tételről elszámolást kés2

Címünk: Családsegítő é

Nyitva tartás: Hétfő: 9.

Telefonszámaink: (hét közben egész nap hívhatók)
Szabóné Ludasi Eva: 06-70-947-98-84
Klinger Magdolna: 06-70-269-89-50

3en jelentett mentőövet.
.zülőknek, illetve egyedül
ottuk el, akik a sanyarú
a 96 alkalommal történt
^ládnál többszöri segély-
magánszemélytől vagy

:ervezet többször biztosí-
tudjuk tevékenységünket,
szorulók munkaerőpiaci
mélyek napi élelmiszerel-

.tően száraz-, konzerves
at a Családsegítő Szol-
és kimenő tételről napi

ceretből egy gyorssegély
=ini. Ezen kívül a Humán
en telefonon egyeztetünk
slőírások miatt elutasított

íts velünk" megjelöléssel
liből szintén élelmiszert,
'en az esetben is minden

iút 13

)-15.00
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ovember 27-én,
szombaton 10 órától a a faluközpontban

t e eme Ués
^ f \ ^

1' a díszi

15-17 óráig ^

December 3-án,
pénteken 17 órakor

Művelődési Ház nagyterme

az iskola szervezésében

Bevételét BAb^ZS ANDRIS
gyógykezelésének

támogatására fordítja
a Nebutó Alapítvány

ovember 2 -án,
advent első vasárnapján

15 órakor Művelődési Ház

^émet Nemzetiségi
alkórök Találkozója

a Német Dalkör szervezésében

18 órakor
közös gyertyagyújtás a falu

adventi koszorójánál a szabadban

December 4-én,
szombaton 15 órától

Művelődési Ház nagyterme

a Német Onkormányzat
szervezésében

December 4-én
szombafon, 17-19óráig

jubileumi műsor Pilisvörösváron
a Művészetek házában:

J /j K e.

jubileumi műsor

Este 20 óráfól táncház a pilisborosjenői
Művelődési Ház nagy termében.

Jegyeket elővételben vásárolni lehet
a könyvtárban.

December ^-én,
advent harmadik vasárnapján

5 órakor Mövelődési Ház

NémetDalkör

^evélybegyi Dalkör
közös dallamok az ünnep jegyében

1 8 órakor

közös gyertyagyújtás a falu
adventi koszorújánál a szabadban

embe -én
péntek 18 órakor

ÉVZÁ Ö ULI

A KE^EKES

CGYÜTTESSEL

r 5-én,
advent masodik vasárnapján

11 órakor.

a ZIRANO társulat

15 órakor:

a NOE szervezésében
a Kálvária dombnál

1 8 órakor

a f lu adv ti koszorújánól
a szabadban

Decelnb> ̂ ,
's^-an-

Fil^vetítés
Művel^Ha7

December 11 -én

17-20 óráig Faluközpont

December 19-én/

advent 4. vasárnapján

(i r s n

10.30. Mise

16.00. Betlehemi játékok a templomban
Dienes Dóra vezetésével az iskola S. osztályosaival,
majd a családok közös éneke
17. 00. Karácsonyi dallamok a Művelődési Ház
nagytermében és a faluközpontban - a zeneiskola kórusa
17. 30. Bábjáték A halhatatlanság országa
18. 00. Gyertyagyújtás/ adventi dalok közösen
18. 30: Pásztortűz körbetáncolása

Kerekes Néptáncegyüttes
Kézműves foglalkozás a kisteremben folyamatosan
17-19-ig az óvónénik vezetésével

December 11 -én 20 órától
Művelődési Ház nagyterme

Zene, tanc, buli
Lorscy Péter hip-hop oktató szervezésében
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Pilisboros enői hagyomá lyos é p'ek
nsze tek nnepén

Régi pilisborosjenői szokások egyike a következő:
A szárnyas állatok közül az utolsó kacsát a kemény fagyok beállta
előttig azaz mindenszentek ünnepéig tömték, és az ünnepre a spar-
herdben szép pirosra megsütötték. Belsejébe általában birsalmát,
illetve más ízű almát is tettek. Az ünnepi sütemény amellyel a rokon
gyerekeket kínálták az úgynevezett Allerheiligenstritzel, helyi
dialektusban "Ollehaulingstricl" volt, ami valójában kis kelt, fonott
édeskalács, tetején gazdagon mákkal megszórva, hisz a mák és a
dió minden ház kamrájában fellelhető volt, leggyakrabban ezeket
használták a téli süteményekhez.

Perlinger Györgyi

Igy cs ná j m ...
cs pkebogyó lekvár

A csipkebogyó szedésének és főzésének van itt az ideje a fagyok körül.
Egy kiló csipkebogyóhoz 14 dkg cukor szükséges. Az érett csipkebo-
gyót leszedjük a száráról - ebben az évben a sok eső miatt ducik a bo-
gyók, megmossuk, és szitára téve jól lecsurgatjuk. A bogyótdarabonként
kettévágva, magházát, magját kikaparjuk, és a magját összetartó
szőrös részt is eltávolítjuk. A kettévágott bogyótzománcedénybe téve
annyi vízzel öntjükfel, hogyellepje. Allandó keveréssel addig főzzük
amíg a bogyó héja meglágyul, és szitán könnyen áttörhető. Ha át-
törtük, lemérjük. Minden kilogramm áttört csipkebogyóra számítsunk
14 dkg cukrot, melyet nagyon kevés vízzel felforralunk. Forrás közben
adjuk hozzá a gyümölcsöt, és állandó keveréssel főzzük fel. A lekvárnak
tejföl sűrűségűnek kell lennie. Forrón üvegekbe rakjuk, és másnap
kötözzük le. A csipkebogyó C-vitaminban igen gazdag gyümölcs.

Perlinger Györgyi

EVSZAKOK ÉS KORS kOK
Fotópályázaf

zata fotópályázatot hirdet minden helyi lakos
)dáf, amiffalunkés környezete nyújt számunkra
iegítségével. A pályázat célja, hogy a be-
sgyen képadatbázisa az önkormányzatnak
és falunk hivatalos honlapjának készítéséhez.
yek megmutatják Pilisborosjenő arcáf a külön-
.ülönböző korszakokban.

A pályázat ben) jj asának határideje
2010 decem er 1 5

inyzat a pályaműveket, amelyek lehetnek
észletek, portrék, események, tájképek, ter-
sk, faluképek. Egy pályázó több képpel is
ehet adni elektronikus adathordozón, illetve

jják le
lyzat Ugyfélszolgálatán,
nti iroda
ZAKOK ÉS KORSZAKOK - Fotópályázat.

el egy lezárt borítékot személyes adataikkal,
rt borítékra is írják rá pályázati jeligéjüket!

:empontjai: a pályázatok elbírálásánál figye-
3tf képanyagok minőségét, illefve a képek
ágát. A pályázó tudomásul veszi, hogy a
t az Onkormányzat szabadon felhasznál-

./

A pályázók között az alábbi
díjakat osztjuk ki:

I. helyezeft:
Fuji digitális fotópapír
és memóriakárfya összesen
tő.OOOezerFtértékben

1 helyezet+'
Fuji digitális fotópapír
és memóriakártya összesen
10. 000 ezer Ft értékben

III. helyezett:
Fuji digitális fotópapír
5.000 ezer Ff értékben

P SKAMRA
Egy új férségi pályáza i
e L A 'jködés lehetősége
Pilisborosjenő Onkormányzata partnerként társult a november elején benyújtott "Piliskamra" fantázianevű kistérségi
pályázathoz. A pályázatot Solymár Önkormányzata nyújtotta be mint főpályázó széles körű összefogással, szakmai
szervezetek, onkormányzatok civil szervezetek együttműködésével. A pályázat legfontosabb célja, hogy segífse a helyi
termelők és a fogyasztók közti kapcsolat kialakítását, felhívja a lakosság figyelmét asaját településen és a szomszédságok-
ban férségben termelő gazdaságokra és a környezefvédelem, fenntartható életmód értékeire. Nyertes pályázat esefén
Pilisborosjenő gazdasági, természeti és kulturális értékei és eseményei szerepelni fognak egy térségi internetes
portálon, oktatási programok, ismeretferjesztő előadásokérkezhefnekafaluba, hírdetőtáblákat kaphatunkhelyi vállal-
kozóinknak, és sok más térségi fejlesztésbe kapcsolodhatunk be

PILISBOROSJENÖI HÍRMONDÖ 201 0/NOVEMBER 21



OSZTOBANYI
ILDIKÖ

férfi- és gyermek

FODRASZ

Sok szeretettel várom ksdvező árakkal
kedves vendégeimet a Szépségkuckóban
(Pbj., Hunyadi út 1.) Bejelentkezés személyesen vagy telefonon-

06 20/918 7169

I O P r L K
Ízelítő szolgáltatásainkból:

Gyógyító talpmasszázs 3000 Ft/60p Mágnesterápia 2500 Ft/30p
Testmasszázs 3600 Ft/60p Méregielenítés 1800 Ft/30p
Nyirokmasszázs 4800 Ft/90p Lélekmasszázs 8000 Ft/60p
Fogyasztómasszázs 5400 Ft/120p Csontkovács 8300 Ft/60p

Rádiófrekvendás fogyasztás 6000 Ft/testtájék

Szombatonként
biztosítási

ügyintézés! Sz

Bejelenrkezés:
06 30/281 5789
Üröm, Fő utca 54.

Kedves Vásárlók!
A papír-írószer bolt /PENGŐ/ árukészlete

átköltözött az iskolától 100 méterre
az"Ö KE L M E" boltba!

Itt változatlanul kapható
mindenféle papíráru.

Nyomtatványok, KESZPENZES
és ÁTUTALÁSOS

SZÁMLATÖMBÖK, NYUGTATÖMBÖK is!

Ugyanitt kaphatók hivatalosan
a RUMPOLD (saubenmacher)

SZEMETESZSÁKOK!
A korábbi árukészlet változatlan!

Ebédszünet változás!
Az iskolai órákhoz igazodva: 12-12. 30-ig

Gyermek- és felnőtt

magánrendelés Pilisborosjenőn
minden munkanapon!

Új környezetben, a Pilisborosjenői Egészségházban
(Pilisborosjenő/ Fő u. 18., a Művelődési Ház mellett)
várom kedves betegeimet a következő rendelési időben:

hétfő: fél 9-fél 11-ig

kedd: 1 ;-ig

szerda: -ig

csütörtök: 16 ; -ig

péntek: 13-14-ig
(pénteken csak megbeszélés alapján)

Bejelentkezés:
20/^822- - 6
dr. Csányi Márta

1 103 Budapest, Gyömrői út 19-21 Tel. : +361-505-7032
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Kellemes környezetben, kedvező árakkai
várom szerefettel régi és leendő

vendégeimet Pilisborosjenőn.

Bejelentkezés telefonon:

AÍcé/^i 06 70, 77^ 9 '2
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STERII IZOTÓNIÁS ADRIAI
TFNGERVIZET TARTALMAZÖ

ORRSPRAY NÁTHÁRA
ES MEGFÁZÁSRA

Vásárláskor kérje az
ajándék nyakmelegítőt
gyógyszerészétől az akciós

kártyával ellátott
AQUARMARIS orrspray-hez!

Az akció 2010. október 1 5-től
a készlet erejéig tart.

Adnai
ten 'z

.l ^
ARIS

Orc'prav

ORRÍ^Y
30mlP

, 20T<"'"
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Az Aqua Maris orrspray egészségpénztári káríyával
is vásárolható orvostechnikai eszköz.

'ng rn i
tiszta

lélegzet

él erenc földmérö mérn^
06 70 3C 33 925 A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!
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A BOGÁR ÉTTEREM HELYÉN - FÖ UTCA 27. TEL: 26 336-390

8

NAPI MENU

NYITVA: 11 0-tól 21. 00-ig
A HÉT Mirj EN NAPJÁN
Nap/ menü hé ő-péntek 1 1 ^ -1^ Qr^i
házhozszáliítással isl
Céges rendezvények, szü! - és '. p
lebonyolításáf is óllaljuk!

MEG Y TOTTU K

is^telt ilisborosjenői a osokf
Tájékoztatom Önöket, hogy az Önkormányzat Iroda-
helységében hétfői napokon már nem tartunk ügyfél-
szolgálatot, de telefonos időpontegyeztetéssel
továbbra is teljeskörű ügyintézést tudok biztosítani
ügyfeleink, illetve leendő ügyfeleink számára.

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket arról, hogy
a Groupama Garancia Biztosító keretein belül
lehetőség nyílt arra, hogy az OTP Bank termékeit,
partneri megállapodás alapján teljes körűen intézzem.
Egy kötetlen beszélgetés keretén belül felmérem az
igényeiket, és elmondom a lehetőségeket tetjesen
költgégmentesen.

ifc bank~- Groupama Garancia

Biztositó

Az alábbi esetekben fordulhatnak hozzám:

LAKÁSCÉLÚ HITELEK

- Uj lakás építése
- Uj és használt lakás vásárlása
- Lakás korszerűsítése, felújítása

EGYÉB HITELEK

Szeretnénk felhívni figyelmüket a devizahitelek kocká-
zataira, pl. megemelkedhet a fennálló tartozás
többletfizetés lehetséges, a bank kérhet plusz
ingatlan fedezetet, vagy kérhet egyösszegű
előtörlesztést.

Ezen problémát kiküszöbölheti a forintalapú jelzálog
hitellehetőséggel, melyhez állami támogatást is
igénybe vehet és nincs árfolyamkockázata.

2010. június 11-től jelentős változások
következtek be a hitelezésben, ezért ha
nem szeretne hiába bankról bankra járni,
hogy hitelét elintézze, hívja kollegánkat.

Továbbá tájékoztatni szeretném arról, hogy lehetőség
van rá, hogy díjmentesen megnézzem eddigi
szerződéseit, azokat aktualizáljam, illetve a családja
penzügyi kiadásait csökkentsem javaslataimmal.

Amennyiben felkeltettem az érdeklődését, keressen
bizalommal. Banki és biztosítási termékek ügyin-
tézésével kapcsolatban várom hívását.

- Meglévő devizahitelek átváltása forint alapú hitelekre
- Szabadfelhasználású hitelek

Pálinkásné Fehérvári Éva 06 30/894-6177
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Pilisborosjenó Onkormányzata
kellemes karácsonyi ünnepeket kíván On
és egész csaiádjának.

A Német Nemzetiségi Onkormányzat
a falu minden lakosának kellemes karácsonyi ünnepe

és boldog új esztendőt kiván.

Die Deutsche Minderdeii

atien Dorfbewohnern fröchlichc

und ein giückliches neuesjahr.

is

Tájékoztatom Önöket, hogy az Önkormányzat Iroda-
helységében hétfői napokon már nem tartunk ügyfél-
szolgálatot, de telefonos időpontegyeztetéssel
továbbra is teljeskörű ügyintézést tudok biztosítani
ügyfeteink, illetve leendő ügyfeleink számára.

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket arról, hogy
a Groupama Garancia Biztosító keretein belül
lehetőség nyílt arra, hogy az OTP Bank termékeit,
partneri megállapodás alapján teljes körűen intézzem.
Egy kötetlen beszélgetés keretén belül felmérem az
igényeiket, és elmondom a lehetőségeket teljesen
költségmentesen.

bankGroupama Garancia ^
Biztositó

Az alábbi esetekben fordulhatnak hozzám:

LAKÁSCÉLŰ HITELEK

- Uj lakás építése
- Uj és használt lakás vásárlása
- Lakás korszerűsítése, felújítása

EGYÉB HITELEK

osjenöi

Szeretnénk felhívni figyelmüket a devizahitelek kocká-
zataira, pl. megemelkedhet a fennálló tartozás
többletfizetés lehetséges, a bank kérhet plusz
ingatlan fedezetet vagy kérhet egyösszegű
előtörlesztést.

Ezen problémát kiküszöbölheti a Forint alapú jelzálog
hitellehetőséggel, melyhez állami támogatást is
igénybe vehet és nincs ári:olyamkockázata.

2010. június 11.-től jelentős változások
következtek be a hitelezésben, ezért ha
nem szeretne hiába bankról - bankra járni,
hogy hitelét elintézze hívja kollegánkat.

Továbbá tájékoztatni szeretném arról, hogy lehető-
ségem van díjmentesen megnézzem eddigi szerződé-
seit, azokat aktualizáljam, illetve a családja pénzügyi
kiadásait csökkentsem javaslataimmal.

Amennyiben felkeltettem az érdeklődését, keressen
bizalommal.

Banki és Biztosítási termékek ügyintézésével kapcso-
latban várom hívását.

- Meglévő deviza hitelek átváltása forint alapú hitelekre
- Szabadfelhasználású hitelek Pálinkásné Fehérvári Eva 06 30/894-6177

acsony unnepe

Bakos Zsolt plébános úr gondolatai

la az egyház ünnepeit megnézzük, akkor egy ellipszis két fókuszpontját kell elképzelni fő ünnepként: az egyik
a tegnagyobb ünnepünk, a föltámadás, a húsvét, a másik maga a karácsony, a megtestesülés ünnepe, amikor az
Isten emberré lett, és ezf azért tette, hogy bennünket valóban szabaddá tudjon tenni, megmutassa azokat
a lehetőségeket, amikre az ember képes.

1 ermészetesen a karácsony nemcsak erről, hanem a szeretetről is szól, amit általában meg szoktunk fogalmazni,
és emellett kiemelnék még egy gondolatot, ez pedig a béke. Ha az emberek elött a karácsonyi kép meg|elenik, akkor
mindenkinek a szívében békesség is keletkezik, akár a Betlehemnek az elképzelésével, ahogy ott a Szent Család
jelen van a pásztorokkat, a királyokkal, az angyalokkal, vagy mindenkinek a saját életében eddig megélt kará-
csonya, amiben mindenki egyfajta békét talált meg. A mai világban nehéz békességben élni, nehéz a békét meg-
találni magunk miatt is és a világ miatt is, de talán a karácsony az a pont, amikor az emberek így az egyházon
keresztül vagy a karácsony emlékén keresztül igyekszenek ezt a békét megélni.

[ámomra mint katolikus papnak szintén a legíontosabb ez a béke illetve az a csönd, ami ilyenkor az embert át
tudja hatni, meg tudja erősíteni a hivatásában, küldetésében. Ennek a békének a megtalálása az adventi időszak,
felkészülés a megtestesülés megünneplésére. Ez úgy működik a keresztény közösségekben, hogy ilyenkor az ember
igyekszik minél több jót tenni, hiszen maga a megtestesülés Isten legnagyobb jósága az emberek iránt.
Ezt valahogy úgy tudja az ember átélni, ha ő maga is mások felé meg tud nyítni, a legjobbat tudja adni a többiek
számára. Ez a négy adventi hét pont arról szól, hogy valóban tudatos legyen számunkra, hogy ünnepelni akarunk.
Sajnos a mai világban az őszinte ünnepek, amikor valóban egymóst ünnepeljük, egymást őszintén szeretjük azok
kivesztek, mert az ünnepekre rátetfe a kezét a kereskedelem. Pontosan emiatt az ünnepek lényege veszett el. En azt
szoktam a híveknek tanácsolni, hogy nem kell beleesni abba a hibába, hogy mindent készen megvásároljunk, és
főleg az ünnepek nem vásárolhatók meg.

A családban kéf nagyon fontos dolgot meg kell élni: az egyik a kiengesztelődés, a másik maga az ünnep. h-la ez
a kettö nincs meg egy családban, akkor meg fog hasonulni ez a család, szenvedések, nehézségek lesznek.
Es a karácsony erre mutat rá a Szent Családon keresztül, hisz az Isten, amikor megtestesül, az már annak ö műnek
a kezdete, hogy Ö ki akar engesztelődni az emberiséggel, és közben felkészíti a világot arra, hogy be tudja
fogadni a második isteni személyt, Jézus Krisztust. Advent is egy ilyen tudatos készülődés: egyrészta kiengesztelődés,
amikor arra törekszem, hogy ne legyen már haragosom ebben az időszakban, másrészt arra készülök, hogy
őszintén és tisztán tudjak ünnepelni, felkészülök az ünnepre. Nagyon sokszor ezt az őszinteséget és tisztaságot
a túlzott vásárlással próbáljuk elütni, mert érezzük, hogy vannak hiányosságaink, és azt hisszük, ezek a tárgyak
elegek, de valójában ez nem elég. A legfontosabb az egész család számára, hogy ott legyen az a csönd, amikor
ott vannak a fa alatt, vagy a közös vacsoránál. Ma nagyon sok család nincs együtt, erről nemcsak ők tehetnek, ezt
tudjuk, de nekünk igyekeznünk kell, hogy minél több család együtt tudjon lenni, együtt tudjon ünnepelni, együtt
tudjunk kiengesztelődni. Ez a kettő egyébként összetartozik, hisz az ünnep kiengesztelődés, és a kiengesztelődés
egyben ünnep is, hiszen újból egymásra találnak az emberek, és a karácsonynak ez a legfontosabb üzenete, hisz
maga az Isten azért jött, hogy ünnepeljen velünk, illetve hogy kiengesztelődjön.

/mpresszum: Pilisborosjenői Hírmondó. Megjelenik: havonta 1100 példányban. Kiadó: Pilisborosjenő Község Onkormányzata.
e-mail: hirmondo@pilisborosjeno.hu. Szerkesztés, nyomdai elokészítés: Artwork Pharma, 2097 Pilisborosjenő, Kökény köz 1. Hírdetésfelvétel:
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éves Kerekes éptánc-
együttes. Ebből az alkalomból
beszélgettünk Jávor Csabával,
arí együttes ve-tetőjével.

A Kerekes fogalom. Pilisborosjenő kulturális életének
egyik meghatározó érféke. Eletre szóló barátságok,
közösségi élmények, ünnepeink és héfköznapjaink
jelenfős pillanatai kötődnek hozzájuk. Tizennégy
éwel ezelőtt egy iskolai tanóraként indult a néptánc-
tanítás Pilisborosjenőn, mára a legkisebbektől a fel-
nőttekig minden korosztályt összefogó művészeti
programmá vált a Kerekes Néptáncegyüttes tevékeny-
sége, táncházaival pedig egy hagyományokon alapuló
kulturált szórakozási forma megteremtői falunkban.
Kétségtelenül faluközösségünk egyik motorjai ezek
a gyerekek, fiatalok, akik követendő példát mutatnak
összetartásukkal, hagyománytiszfeletükkel.

Mi mással is kezdhetnénk egy ilyen
beszélgetést, minthogy arra kérjelek, hogy
foglald össze az együttes elmúlt tíz évét/
tekintsük át a "Kerekes történelmet//.

Az úgy kezdődött, hogy Solymáron működött egy német
nemzetiségi néptáncegyüttes az általános iskolában.
Friedrich Ignácné, Manci néni, azosztályfőnököm kijelölt
engem, hogy járjak - ez akkoriban így ment, de persze
én kitüntetésnek éltem meg. Manninger Miklós, a német
nemzetiségi néptónc kiemelkedő koreográfusa vezette a
csoportot. Amikor kamaszok lettünk, Miklós meghívott a
Törekvés Táncegyüttesbe, ahol három évig táncoltam. Itt
kifejezetten színpadi műsorokra készültünk, komoly
előadásokkal. Három év után nekem hiányozni kezdett
valami ebből, az érettsé.gi előtt abba is hagytam a tán-
cot. Leérettségiztem, aztán egy év nyelvtanfolyam és két
év szakmunkásképző után bekerültem a budapesti
Tanítóképző Főiskolára, ahol megismerkedtem mostani
feleségemmel, llyés Bogival, aki elcsalt engem a Bartók
Táncegyüttesbe. Itt Teszáry Miklóstól és Széphalmi
Zoltántól megkaptam azt az alapot, amit hiányoltam ko-
rábban. Ugy működött a tanítás, hogy elsősorban az volt
a cél, hogy tanuljunk meg anyanyelvi szinten táncolni,
tehát a színpad "másodlagos" volt. Másfél-két évig tanul-
tunk egy táncanyagot, amíg a csoport nagy része zenére
improvizálva szabadon tudott táncolni, és akkor a kore-

í

Telegdy Balázs
riportja

ográfus - a táncanyagnak adottesetben egy töredék
részéből - megcsinálta a koreográfiát. Nekem ez a szem-
lélet hiányzott, mertvágytam arra, hogy ha egy pontozót
táncolunk például, akkor tudjam, hogy ez nem ön-
magában áll, hanem ez egy legényes tánc, ahol a fiúk
versenyeznek egymással, a lányok beállnak mögéjük és
csujogatnak meg seregnek közben, és hogy a pontozó
után jön a csárdás és a szapora, szóval hogy egy folya-
mat és hagyomány része. Egy év után az együttes
gyerekcsoportjának egyik oktatója, majd a vezetője let-
tem, és onnantól kezdve négy éven keresztül én vezettem
a gyerekcsoportot. Aztán jöttek sérülések, egyebek, és akkor
abba kellett hagynom az aktív színpadi táncot.

Addig az életed Solymáron es Budapesten
zajlott. Hogyan kerültél Pilisborosjenőre?

1996-ban lediplomáztam, és ekkor egy kedves kollé-
ganőm, akinek a lányával együtt jártam a Bartók Tánc-
együttesbe, felhívott, hogy van egy tánctanári állás
Pilisborosjenőn. Elkezdtem délelőttönként heti egy órában
népfáncottanítani Borosjenőn, majd 2000-ben választás
elé kerültem, hogy Pilisborosjenő vagy Bartók tánc-
együttes; és akkor... úgy döntöttem, hogy Borosjenő.
Több perspektívát láttam benne, mert a Bartóknál azt
éreztem, hogy rengeteg energiát raktam bele, mégsem
lehetett építkezni, mert nem jártak rendszeresen a
gyerekek, alig lehetett csoportot toborozni, nem hozták a
szülők a próbákra a gyerekeket. Ez azért is volt így, mert
a környékbeli iskolákban nem tanítottunk, vagy csak
néhány iskolában. 1996-ban elkezdtem tehát Boros-

1982 -1990 Solymári Német Nemzetiségi
Táncegyüttes
1986 -1990 Törekvés Néptáncegyüttes
1994 - 2000 Bartók Néptáncegyüttes
1995 - 2000 a Bartók Néptáncegyüttes
gyermekcsoportjának vezetője
1996 -1998 a Váczi Táncegyüttes oktatója

jenőn tanítani heti négy órában, majd délután kellett
volna egy óra szakkört is tartsak, de egyszerűen nem
indult be a szakkör sokáig. Négy év telt el, mire kine-
velődött az a generáció, akik felső tagozafra abba-
hagyták a táncot, de igényelték, hogyfolytatódjon. Igy jött
létre 99-ben a Csibe'csoport, gyakorlatilag csupa lány.

Hogyan lett az iskolai cso[porfokból
táneegyüttes?

2000-ben Bereczkiné Szendrei Eva, a Művelődési ház
akkori és mostani igazgatója megkeresett, hogy csináljunk
a Csibe csoportból táncegyüttest, így alakultunk meg, és lett
belőlünk Kerekes, a gyimesi kerekes körtáncról elnevezve.
Aztán kiderült, hogy az együttest ketté kellene választani,
mert a kicsik nem tudnak a nagyobbakkal együtt táncolni,
túl nagy a korkülönbség. Igy lett Kis Kerekes, Nagy Kerekes,
és az ovis csoport, a Pici Kerekes. Utána kinőttek a nagyok
az általános iskolából, újból tovább kellett bontani, és a
gimnazista-egyetemista korosztálynak megcsináltuk az Ifjú
Kerekest, és végül mára sikerült végre rávenni a felnőtteket
is, hogy táncoljanak. Ez úgy kezdődött, hogy a terényi nyári
táborból hazajövő táncosok szülei elkezdték kérdezgetni,
hogy nem akarok-e nekik is szervezni valamit nyárra.
Meghirdettem, és összejöft egy tizenhat fős csapat, akikkel
aztán heti egy alkalommal év közben is táncoltunk. Mára
már harmincan vagyunk: részben szülők, részben régi tán-
cosok, alapítók, akik elhozták a párjukat. Ebből a csapat-
ból lett az Öskerekes. Es ez nagyon kell, mert a gyerekek
látják, hogy a szülők és a nagyobbak is táncolnak a
táncházban, ami fontos minta számukra. Utazásaink során
több olyan településen jártunk, ahol élő még a hagyomány,
például az erdélyi Magyarlapádon, ahol egy generáció ki-
maradása után ú|ra élő a tánc, a gyerekek megtanulták a
nagyszülőktől, és itt is azt láttuk, hogy ez mennyire jól
működik, hogy a felnőttek példáját követik a fiatalok.

1998 -1999 a Váczi Táncegyüttes
művészeti vezetője
1996 - a pilisborosjenői Német Nemzetiségi
Általános Iskola tanítója, hon- és népismeret
és néptánctanára
2000 - a pilisborosjenői Kerekes Néptánc-
együttes alapítója és művészeti vezetője

A tí példátok is azt mutatja/ hogy mennyire
fontos a gyerekek életében a közösség meg-
tartó ereje. Mit fudsz tenni pedagógusként
asért/ hogy jó! műEsödő kSizösség iegyetek?

En a tánctanításból azt akartam kihozni, ami most itt
működik, hogy ha kint rossz idő van, a gyerekek elkérik
a zenét, és az aulában táncolnak; szóval igényük van
rá, és nem a színpadi műsort látják benne, hanem az
élő hagyományt. Aztán kitaláltam, hogy az alsós iskolai
rendezvényeken legyen táncház, majd hogy csináljunk
András napi bálf, és azon is legyen népzene... és akkor
egyszer csak rájöttek a gyerekek arra, hogy az, amit az
órán tanulnak táncot, annak nem sok köze van a nép-
tánchoz, mert a népfánc az szórakozásra lett kitalálva,
arra való, hogy jól érezzük magunkat, amit nehéz
megoldani egy kötelező tanóra keretein belül. Aztán lett
az iskolán kívüli táncház, jelenleg minden hónap má-
sodik péntekén, havonta egyszer. llyen közösségépítő a
boldogkőváraljai tábor is, ami először edzőtábor volt,
de most már népművészeti tábor, bárki jöhet.
Mostanában szoktam rá arra, hogy a csoportokkal
közös koreográfiát csinálunk, ami közös próbákkal,
táborozással jár. Es persze nagyon fontosaka közös ün-
nepeink, a karácsony például, amikor neveket húzunk,
ajándékozunk, felolvasok az Evangéliumokból gyertya-
fénynél, amiben megint csak a hagyomány a fontos.

"nagyon
ntos, mert a mai

fiahilok sorsa, hogy meg
néptanccal kulhjra

szórakozasi formát..."
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Vagy például visszahoztam Borosjenőre a vödörrel.
locsolkodás szokását, ami egy hatalmas buli megint,
vagy a mójusfázás, amikor a legények április 30-án el-
mennek fát vágni, és másnap viszik a feldíszíteft május-
fát a lányoknak.

Most mar kezdem érteni, hogy szerinted
hogy működik a hagyományőrzés/ milyen
rendszer szerint szeretnéd működtet i
a dolgot, de nem érzed azt, hogy a mai
világban egy kicsif szélmalomhar
vívtok hogy annyiféle ellenhatás éri
a gyerekeket: ott van a számítógép,
az Internet, a diszkó/ a tévé stb.
Át lehef hoxni a falusi kultúrából mai
világba ezekef az értékeket?

Nyilván mindent nem; nem egy az egyben átemelhető,
de például a néptánc és a népzene igen. Erről is
rengeteg vita zajlik, hogy jó-e ez az új iránya a
népzenének, hogy például a Csík zenekar más stílusban
dolgoz fel számokat, elmennek a jazz, a világzene felé.
Es én azt mondom, igen, ennek is van létjogosultsága,
mert tudomásul kell venni, hogy a népzene nem egy
halott dolog; például a száscsávási banda beveszi a
Dallas zenéjét a repertoárjába, és ez régen is így
működött, hogy ha egy zenész hallott egy nótát egy
másik faluban, azt bevette a repertoárjába. Ez nem egy
skanzen... Persze ha színpadra rakok egy táncot, ahol
eredeti viseletben és zenére táncolunk, akkor ügyelnem

kell, hogy az eredetihez hűen csináljuk. Nem értem a
nagy tiltakozásokat például a kitalált táncházi figurákkal
kapcsolatban hogy az nem eredeti. En azt mondom,
dehogynem! Orüljünk, hogy továbbfejlődöft a tánc, hogy
fejlődik és él. Ehhez persze el kellett telnie pár évnek,
amíg én így gondolom... és ezt próbálom én "össze-
csipegetni", hogy mi az, ami a régiből élvezetes módon a
mai gyerekeknek áthozható, mi az, ami tud működni a mai
világban. Például bevezettünk iskolai népszokásokat:
lucázunk, regölünk, rönköt vonszolunk farsangkor, kiszebábot
égetünk tavasszal, pünkösdi királyválasztást tartunk, gerge-
lyezünk, hívjuka kicsiket iskolába.

És itt Pilisborosjenőn, egy ilyen emberi
méretű faluban, ahol igazi közösség él,
még inkább életre kelthetők ezek
a hagyományok.

Igen, ez teljesen igaz. En tanítottam budapesti iskolában,
és tragikus a helyzet: csupa beton, ingerszegény
környezet, másrészt egyoldalú ingerek, szóval semmi
köze az álfalam elképzelt élethez. Aldom a sorsot, hogy
ide kerülhettem Borosjenőre és taníthatok.

Végezetül: számodra mik a legfontosabb
pedagógiai érfékei a népfáncokfafásnak/
mit emelnél ki?

Ami nekem nagyon-nagyon fontos, merf ezen áll a mai
fiatalok sorsa, hogy megtanulnak a néptánccal egy kulturált
szórakozási formát. A táncházakban nincsen kábítószer,
nem kapunk halláskárosodást a zenétől, itf is fölpörög az
ember, az élmény megvan, de ehhez azért tanulni kell egy
kicsit. Ha a táncokat megtanulta, megtanulja a kultúrát,
nemcsak magyar táncokat, mert tanul cigány táncot, román
táncot, sváb táncot stb, megismerkedik más népek
kultúrá|ával, rájön, hogy a magyar tánc nem juthatott
volna oda, ahová eljutott a cigány zenészek nélkül, a cigány
kultúra nélkül, hogy attól is olyan egyedülálló a néptánc.
Bejön a tolerancia kérdése, a közösség kérdése, hogy
tortát sütnek egymásnak szülinapra, együtt mennek bulizni,
és persze ők is mennek diszkóba, de egy kicsit falán
védettebbek, erősebbek az urbánus kulfúrának a rossz
oldalával szemben. Én ezt tartom a legfontosabbnak,
ezért is vannak a táncházaink. Másrészt engem az aktivitás
érdekel, ezt talán Agócs Gergő fogalmazta meg jól,
hogy régen azt kérdezték az embertől, hogy "Mi a nótád?",
ami aktív dolog, mert benne van az, hogy mit szoktál
énekelni, mire táncolsz; ma azt kérdezik, hogy "Milyen
zenét hallgatsz?". Mekkora különbség.

Kőszönöm a beszélgetést/ és sok sikert és
örömöt kívánok a munkátokhoz!

Kedves Olvasók/

Az ünnep előtti készülődés közben szeretnék röviden néhány gondolatot megosztani Onökkel: decemberben szokás egyrészt
mérleget vonni a végéhez érő év eseményeiről, másrészt tervekkel készülni a következőre.

MIT TEHÜNK EDDIG

befejeztük a faluközpont rekonstrukciójára meg-
nyert pályázat kivitetezését

lépéseket tettünk az iskolavezetés helyzetének
normalizálására, melytől a tanulási körülmények
lényeges javulását várjuk

kritikus pontokon kisebb útjavításokat végeztönk

a Kántor utcán kapubehajtókat alakítottunk ki
az új út nyomvonatához igazodva

a testületi munkában a jövő évi költségvetés
tervezése mellett foglalkoznunk kell az előző
ciklusban meghozott szabálytalan vagy
törvénybe ütköző döntések visszavonásával

tárgyalásokat kezdtünk a fejlesztési területek
tulajdonosaival a szakmailag megalapozott,
kölcsönösen méltányos és ésszerű együtt-
működés érdekében

MIT TERVEZÜNK A JÖVÖ ÉVRE

rendeznünk kell a község szennyvízhálózatának
dokumentáltságáf és jogi hátterét a szennyvíztisztító
telep végleges üzembe helyezése érdekében

folytatjuk a megkezdett településszerkezeti és szabá-
lyozási tervek mósosításait a vonatkozó törvényi
előírások betartásával

folytatjuk a leállt felszíni vízelvezetési és úttervek
készíttetési, engedélyeztetési eljárásait

keressük a megoldást az intézményi elhelyezési
problémáinkra, külső források, lehetőségek bevonására
is számitva

eljárunk annak érdekében, hogy a megyei fenntartású
bekötőútjaink szakaszos felújítása elindulhasson

a gondnoksági feladatokra alapítunk egy önkormányzati
fulajdonú nonprofit kft-t

Itt tarfunk most, 2010 decemberében. Eddigi munkánkkal igyekeztünk az Onök elvárásainak, nyugalmának érdekében
eljárni - ezt tervezzük továbbra is. Takarékosan gazdálkodni, mérlegelés után dönteni - adott esetben befektefni hosszútávú
céljaink érdekében. Januárban közmeghallgatást tervezünk, ahol részletesen beszélhetünk közös problémáinkról, elképzelé-
seinkről. A közelgő Karácsonyi Unnepekre nyugalmat, békességet és szeretetteljes családi együttlétet kívánok önkor-
mányzatunk nevében - az Üj Esztendőre pedig azt, hogy a végén mindenki elmondhassa: érdemes volt fáradozni, terveinket
valóra válthattuk! Ehhez kívánunk minden Kedves Olvasónak energiát, türelmet és kitartásf!

Paksi Imre polgármester

SMŰ)

nuár 31 -e között végzi
>lvasását.
sülésen konkrétan:

özött.

lint cégünk megbízottjai
ak,mely a személyi
srjük, segítsék munkánkat
/asások végrehajtását.
, örömteli karácsonyi

Tisztelt Lakosok!

Telepütésünkön az elmúlf időszakban nagyon elszaporodtak
a közterületen kóborló ebek, ezzel bizonytalanná téve főleg
az idősek és gyermekek biztonságos közlekedését.
A gyepmester a szabadon kóborló kutyákat november vége
óta begyűjti és elviszi. Kérjük, mindenki ügyeljen arra,
hogy a kutyája ne tudjon kiszabadulni, mert a gyepmester
nem tud tekintettel lenni arra, hogy a kutya kóbor állat vagy
éppen csak elcsavargott. Ha vatakinek a kutyója nem tér
haza, az a következő telefonszámon érdeklődhet:

Csavar ttila, tel: 06 30 325 42 74
A kutyát dfj ellenében lehet kiváltani.
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Üj rovatunk célja, hogy rendszeresen értesítsük Onöket a községünkben zajló szociális és gyermekvédelmi
tevékenységekről, rendezvényekről, kezdeményezésekről, ezzel lehetőséget adva az ellátások igénybe vételére
és a közös munkába való bekapcsotódásra is.
Elsőként bemutatjuk a már működő ellátások rendszerét:

A Missziós Ház Alapszolgáltatási Központ
Pilisborosjenő, Iskola u. 2.
Nyitva tartás:
hétfő: 9. 00 -15. 00; szerda: 9. 00 -17. 00; csütörtök: 1 1 . 00 -15. 00
Telefonszámaink egész nap hívhatók:
Szabóné Ludasi Eva: 06-70-947-98-84
KlingerMagdolna: 00-70-269-89-50
Németh Lajosné Zsuzsi: 06-26-336-094

Az itt elérhető alapellátások: idős korúak nappali klubja, étkeztetés, házi segítségnyújtás
A Missziós hláz Alapszolgáltatási Központ kihelyezett irodájában (Pilisborosjenő, Budai út
1 3. szám alatt) pedig családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás.

Több éves múltra tekintvissza a Fehér Kereszt Egyesület és az Onkormányzat közötti szerződés
alapján - rászorultság esetén támogatással - igénybe vehető családi napközi ellátás, igény
esetén helyettes szülői ellátás.

A gyermekvédelem területén 2008 májusától jelentős prevenciós tevékenységet folytat a Jövő
Jenő Pilisborosjenő Ifjúságáért Alapítvány, melynek tevékenységéről, rendezvényeiről szintén
tájékoztatást fogunk adni rovatunkban.

Első körben említendő még a Nagycsaládosok Országos Egyesületének helyi csoportja, akik
aktív közösségi összefogással, a családokat segítő, a gyermekek védelmét előmozdító
tevékenységükkel nagy hatást gyakorolnak a falu életére.

Természetesen más szervezetek, közösségek is végeznek gyermekvédelemmel kapcsolatosmunkát,
a későbbiekben részletesen beszámolunk minden hasonló célú kezdeményezésről. Információkat,
beszámolókat várok a fenti telefonszámon.

Klinger Magdolna

Ezúton szeretnénk hálás köszönetünket kifejezni a "Segíts velünk!"
akciónk számára nyújton támogatásukért Kerékjártó Mihálynénak,

Míke Ferencnének és Dr Vífrainé Kéry Zsuzsannának!
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Természetes gyógymódokkal és
tornával a hát- és gerincfájás ellen

Minden második munkaképes felnőtt (gyakran gyerek is)
szenved a gerincoszlop mentén kialakuló fájdalomtól. A pa-
naszok legtöbbször a gerinc alsó részén jelentkeznek.
Ez az ízület adja át a felsőtest teljes súlyát a lábaknak,
és az alsótest mozgásainak közvetífése mellett védi a hasi
szerveket. A gerinc optimális működéséhez a izmok,
ízületek, inak, idegek, csontok által alkotott szerkezetnek
hibátlanul kell funkcionálnia. A károkat okozhatjákbale-
setek, műtétek, sérülések, emésztési probléma, de akár
hosszan fartó pszichés terhelés is, mely blokkolja a meg-
felelő energiaáramlást. A rendellenességeket lényeges
korai stádiumban felfedezni. Legfontosabb a megelőzés,
melyet gyerekkorban érdemes elkezdeni (mozgásfejlődés
figyelése, megfelelő játék és sport kiválasztása, jó cipő,
rendszeres szűrővizsgálat...). A fájdalom jelentkezésekor
segíthet a meleg fürdő (pl. levendulás), légzésterápia,
masszás, megfelelő testhelyzet kiválasztása (lábak meg-
támasztása a medencéhez képest derékszögben egy
szék vagy párna segítségével), akupresszúra... Az el-
mozdult ízületek korrigálása után fontos a megfelelő
mozgás, nyújtás megtanulása (szakemberek segítségével),

és rendszeres alkalmazása, mellyel hosszú távon tünet-
mentességet érhetünk el. Az általam alkalmazott terápiák
(gyógytorna, masszás, mágnesterápia, természetgyó-
gyászati technikák alkalmazása) célja megszüntetni a
mozgásprobléma okát, így visszaállítani qz adott testrész,
illetve az egész test mozgásképességét, biztosítani
annak fájdalommentességét. Fontostudni, hogyagyóg^
tornával a mozgásszervi problémák mellett eredménye-
sen kezelhető számos neurológiai és belgyógyászati
kórkép is. Munkám során megfelelő terápia kiválasztása
mellett törekszem a mozgás megszerettetésére, és
tanácsadással kiegészítve a felmerülő mozgásszervi és
egyéb panaszokra hosszú távú megoldást találni.

ORVOSI RENDELÉSEK

Felnőtt háziorvosi
rendelés
Hétfő: 12-17 óra
Kedá:8-12óra
Szerda: 16-19 óra
Csütörtök: 8-1 1 óra
Péntek 7-1 1 óra
Dr. Kovács Levente
Bejelentkezés rendelési időben:
062M 36-308

Felnőtt ögyelet
Hétfő: 1 2-f7 óra
Péntek: 7-14, 30 óra
Dr. Kovács Levente
Tel: 0626-336-308
0620-773-53-65
Hétfő: 7-1 2
Kedd:7-17
Szerda: 7-17
Csütörtök: 7-17
Péntek: 14, 30-17
Urömi ügvelel
Tel: O62'á350224

Cyermek háziorvosi
rendelés

HétfŐ: 8-1 1 óra Uröm
Kedd: 15-18 óra Pjlisborosjenő
Szerda: 8-1 1 óra Uröm
Csütörtök: 15-1 8 ora Pilisborosjenő
Péntek: 8-1 1 óra Uröm

Egészséges rendelés:
Szerdo: 14-16 óra Pilisboros|enő
Kedd: 1 1, 30-14óraUröm

Dr. Kerekes lldikó
Bejelentkezés rendelési időben:
Tel: 0626-536033

Gyermek háziorvosi űgyelet
Hétfő: 7-12 óra
Kedd: 12-17 óra
Szerda: 7-1 2 óra
Csütörtök: 12-17 óra
Péntek: 7-1 2 óra
Dr. Kerekes lldikó
Tel: 0670-292-22-69

Hétfő: 12-17 óro
Kedd:7-12óra
Szerda: 12-17 óra
Csütörtök: 7-12 óra
Péntek: 12-17 óra
Dr. Gaa/ Gabrielh
Tel:062&-438-18-07

Felnott és gyermek ügyelet héhfége és
éjszaka
Este 18-tól reaael 8-ia
Tel: 0630-9-92-92-57

Védőnői rendelés
I. körzet
Csecsemő tanácsadás
Szerda: 14-16 óro
Várandós tanácsadás
Szerdo: 16-18 óra
Szűrővizsaálatok
Hétfő 14-~16óra
Család, nővédelmi és iskolavédőnői fogadóóra
Kedd: 8-10óra
Baba-mama klub

Szerda: 10-1 2 óra
Tasi Zsanetl
Bejelentkezés rendelési időben:
Tel: 0626-536033
0630332-76-15

Védőnői rendelés
II. korzet
Csecsemő tanácsadás
Szerda: 14-16 óra
Várandós tanácsadás
Szerda: 16-18 óra
Baba-mama klub
Szerda: 10-1 2 óra
Szűrővizsgólat
bejelentkezés alapján
Szecsanyí Bertalanné

?48
Bejelentkezés rendelési időben:
Tel: 062^536033

Magán laborvizsgálatok
Szerda 8-9 óra
Előzetes be|elentkezés alapján igény szerint
Tel:067&528-81-28 "

Fül-Orr-Gégészet
Magánrenáelés
Hétfo: 8, 30-10,30 óra
Kedd: 16-1 8 óra
Szerda: 8-9 óra
Csütörtök: 16-1 8 óra
Péntek: 1 3-14 óra (csak megbeszélés]
Dr. Csányi Márta
Tel: 0620-322-67-76



r-é , I .30- or
eichet józsef Műveiődési Házban

n' mese 'bokkyl

Gazdag népmesekincsünk
mindegyike szimbolikusan
iiz emberi E!ef vaiós céljait,
küzdelmes feladatait és az odáig
v. 3/"ió út nehézségeif tárja elénk.
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Január 13-án, csütörtökön
17 órakor

"(özmeghallgatás

December n,
szerdán 18 órakor

a Reichel József Mövelődési Házban

rse

Bach, Vántus István, Kállay Gábor,
Madarász Iván, Győrffy Gergely,
Szigeti István művei

December 19-én,
advent IV. vasárnapján

/ n}

10. 30. Mise

16.00. Betlehemi játékok a templomban
Dienes Dóra vezetésével az iskola S. osztályosaival,
majd a családok közös éneke
17.00. Karácsonyi dallamok a Művelődési Ház
nagytermében és a faluközpontban - a zeneiskola kórusa
17. 30. Bábjáték A halhatatlanság országa
18. 00. Gyertyagyújtás/ adventi dalok közösen
18. 30: Pásztortűz körbetáncolása

Kerekes Néptáncegyüttes
Kézműves foglalkozás a kisteremben folyamatosan
17-19-ig az óvónénik vezetésével

Közeledik a karácsony, kérjük, hogy akik
megtehetik, az iskola, a Nagycsaládos Egyesület,

a Jövő Jenő Alapíh^ány
és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

szervezésében indítoft "cipősdoboz"
akció keretében készítsenek egy

amit az ünnepek alatt átadunk
azoknak a gyerekeknek, akiknek nagy

örömet szereztünk a korábbi években is
adományainkkall

Az ajándékok leadhatókaz iskolában
és a Családsegítő Szolgálat irodajában is.

Január 14-én,
pénteken 8 órakor

k s Tdnchdz
Zenél: a Dunazug zenekar

Katolikus szentmise,
vasárnap, Pilisborosjenő:

10. 30 - Bakos Zsolt

Református istentiszteiet,
vasárnap, Uröm

10.00 - tsépy Gábor

www.parokia.hu/lap/urom-pilisborosjenoi-
reformatus-egyhazkozseg

Evangélikus istentisztelef,
vasárnap, Szentendre

10. 00 - Horváth-Hegyi Olivér

www.szentendre. lutheran. hu

o

Karácsonykor 24-én az éjféli misét
a szokott módon ünnepeljük meg,

utána a templom előtti téren kis pogácsával,
kis sajttal és forralt borral várjuk az embereket,

hogy ne azonnal széledjünk szét, hanem ezt az örömet,
a misztériumot meg tudjuk egymással osztani.

Ami most kivételes,
hogy mivel hétfő már munkanap lesz, ezért

a 26-ai Szent Család szentmisében
fél 11 -kor lesz a

P L SA

a felújított önkormányzati pincében,
ami Szentjános ünnepén lenne hétfőn.
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Ez egy kedves hagyomány,
hisz sok boros gazda jön innen
Borosjenőrőt.
Szentjános nevéhez kapcsolódik
a borok áldása, hisz egyszer
egy mérgezett bort megáldott,
és a méreg kígyó képében kimászott
a kehelyből, azóta
az újborok védőszentje.
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Marton-napi lampionos °lvonulás

Laterne, Laterne...hangzott fel ismét az iskola udvarán a jól ismert
dal. Kicsik és nagyok együtt készültek a lámpás felvonulásra. November
1 1-én gyorsan sötétedett, így hamar meggyújthattuk a mécseseket, hogy
megcsodáljuk a lámpásokat. Az alsós úszó gyerekek érkezése után
megindulhatott a nagy menet a diákok legnagyobb örömére. A séta
után szendvicsek, tea, sütemények, és persze a táborfűz várta a fel-
vonulókat. Lassan kialudtak a mécsesek, a tábortűz is elaludt, mi is
elindultunk hazafelé.
Köszönjük ezt az estét! Külön köszönef a polgórőröknek, akik bizto-
sították a felvonulók védelmét. Vielen Dank!

Kurtőskalács ütése urijá'rt

Azt hiszem, csodálatos dolog történt november 1 2-én, péntek délután
az iskolában. Kürtőskalácssütést hirdettünk meg, melynek bevételét
100%-ban a Balázs családnak szánjuk, Andris gyógyulása reményében.

Gondoltuk, lesz pár tízezer forintnyi bevétel. De más történt: többen
csatlakoztak ho2zánk, így az összeg mellett a látogatottság is jelentősen
növekedett.

Közel 300.000 Ft-ot sikerült közösen összegyűjtenünkl

Forrócsokit, sütőtöklét, édessüteményt (segítő szülők adománya),
sóssüteményt (egy helyi lakos nagylelkű hozzájárulása), szőlőmagolajat,
könyveket (szintén helyi lakosok segítőkész szándékából) árulhattunk
a kürtőskalács mellett. Szeretném, ha mindenki arra gondolna, hogy
valami csodálatos dolgot cselekedett ezen a péntek délutánonl
Hiszem, hogy ha aznap délután a Jó Isten látott bennünket - ahol
ennyi jóakaratú ember megjelent -, akkor nem gondolkodik
tovább Andris sorsán.

Köszönettel a Balázs család nevében:

Vetró Tünde és a pilisborosjenői iskola tantestülete

oU hAPÖ
ov m rrle n

November 1 8-án Nemes Kincső, Balázs Tibor, Reiter Bence és
Néző Richárd nyolcadik osztályos tanulók Pilisvörösváron részt vettek
a Schiller Gimnáziumban rendezett német nyelvi versenyen.

November 1 8-án délután iskolánk tanulói az idősek napja alkalmából
rendezett ünnepségen szerepeltek.

November 23. Népek konyhája. A felső tagozatosok ínycsiklandó
ételekkel, finomságokkal készültek a versenyre, majd alkotásaikat jó
hangulatban fogyasztották el.

November 30-án mesemondó versenyt tartottunk.

December 3-án eddigi hagyományainktól eltérő András névnapi bált
tartotfunk, hiszen az est teljes bevételét Balázs András 7. osztályos
tanulónk gyógyíttatására ajánlotta fel a szülői munkaközösség, a tanári
kar és a Nebuló Alapítvány. Az alsó.tagozatosok megmutatták, mit
tanultak a néptáncórákon. Nem maradt el a tanári tánckar fellépése sem.
A műsort Csiszár Csaba jóvoltából Andris is megnézte az Interneten
keresztül. A kézműves foglalkozásokon téli képef, könyvjelzőt, ajándék-
dobozt és csuhébabákat készíthettek a gyerekek. Ugyességüket is
próbára tehették különböző fa játékokkal és a szobabiciklin. András
osztálytársai könyveket árultak. Az estet Csaba bácsii meséje zárta.

December 4-én, a Német Kisebbségi Onkormányzat karácsonyi ünnep-
ségén, zeneiskolai tanulóink koncertet adtak. A 3. és 4. osztály néhóny
tanulója pedig Betlehemes játékkal ajándékozta meg a vendégeket.

December 4-én ünnepelte a Kerekes táncegyüttes fennállásának 10. év-
fordulóját. A pilisvörösvári művészetek házában előadott műsort Pilis-
borosjenőn hajnalig tartó mulatság követte.

Decemberó-án ellátogatott iskolánkba a Mikulás. Délelőtta 3. osztály
műsorát nézhettük meg, este pedig a diákönkormányzat szervezésében
a felsősök bulizhattak.

A rendezvényekről készült fényképeket, valamint az iskolával kapcsolatos
információkat megtekinthetik az iskola honlapján:

www. iskola. pilisborosjeno. hu
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Beszélgetés a agyarországon
az Ökotárs Alapítván
szervezésében megvalósuló
nemzetközi Zöldút mozgalomról.

A Zöldút te magad vagy - állítják míndazok, akik
megpróbálnak létrehozni, feltárni, összekötni, ki-
jelölni, egyszóval megalkotni zöldutakat. A Hírmondó
e/őző lapszámában már olvashattak a vidékfej-
lesztést, szelíd turizmust, a fenntartható, azaz nem
motoros közlekedést, illetve az egészséges életmód
terjedését szolgáló Zöldút mozgalomról (PBJ Hír-
mondó 11. oldal). A zöldutak (Greenways) olyan ter-
inészeti folyosók, útvonalak, melyeket ökológiai
funkciójuk figyelembevételével használhatunk sportra,
turízmusra, kikapcsolódásra és mindennapi közle-
kedésre. Hasznosak a természetvédelem, a kulturális
örökségvédelem és az egészségmegőrzés szempont-
jából. Segítik a helyi gazdaság fejlődését és a helyi
közösségek megerősödését.

A zöldút míndnyájunkban megvan, csak találkoznunk
kell azokkal, akik társaink ebben az értékmentő-érték-
teremtő munkában. Ezúttal Sepsei Gergelyt, a Föld-
szíve Pilisi Zöldút ötletgazdáját, a Pilisi Zöldút
Egyesület elnökét kérdezem a térségünket is érintő ez
irányú fejlesztésekről.

Hogyan kerültél kapcsolatba a Zöldút
mozgalommal?
Korábban egy térségi civil együttműködés kialakításán
dolgoztam, annak kezdeményezője voltam. Húsz pilisi
kistelepülést bevonva értékleltárra alapuló, jövőkép-
alkotó műhelyeket hoztunk létre. Célunk a térség fejlesz-
fési irányának meghatározása volt a feltárf értékekre
építve. A műhelysorozat vége épp egybeesetf a hazai
Zöldút mozgalom kiszélesedésével, így kézenfekvő volt,
hogy vidékfejlesztési útkeresésünk zöldutas együttműkö-
déssé alakuljon. Végül eljutottunk egy EU-s pályázathoz
kapcsolható széleskörű összefogáshoz, melyben a Pilisi
Parkerdőtől önkormányzaton, turistaegyesületeken és
más civil szervezeteken át a kistérségi fársulásig számos
szervezet részt vesz.

Mely földrajzi területet fedi le a Földsiíve
Zöldút hálózat?
Egy szív alakú területről van szó, többek közt erre is utal
az elnevezés. A Duna, a Kenyérmezei-patak és az Arany-
hegyi-patak által határolt térséget hálózzák be tervezett
útvonalaink.

Milyen feladatokkal jár a projekt meg-
valósítása?
Mivel uniós támogatásról van szó, szigorú előirásoknak
kell megfelelnünk. Komoly kihívást jelent maga a projekt
tervezése, koordinálása, adminisztrációja is. A fő fel-
adatot persze mégis a gyakorlati munka jelenti. Ki kell
jelölni a túraúfvonalakat, össze kell gyú'jteni és rendsze-
rezni az azok mentén található természeti, kulturális
értékeket, illetve az ide kapcsolható szolgáltatásokat,
helyi termékeket. Ezen kívül a korral is haladnunk kell, a
siker érdekében a jelen technikai fejlődés nyújtotta
lehetőségeket is ki kell használni.

Melyek ezek a korszerű megoldások?
Egy GPS alapú segédeszközhöz kapcsolódó szolgálta-
tást vezetünk be. A készülék egyszerre lesz navigációs
eszköz, hangoskönyv, elektronikus térkép és útikalauz,
valamint egy szolgáltatói hálózat interaktív felülete. Az
ilyen eszközök az elmúlt években kezdtek elterjedni a
furizmus területén Bár eddig elsősorban tájékozódásra
alkalmas passzív eszközök használata volt jellemzö, Buda-
pesten már működik egy, a miénkhez hasonló, turistákat
segítő szolgáltatás.

Kívülállóként nehéa elképzelni, hogy
miként fog ez működni a gyakorlafban.
Az elektronikus tartalom akár már indulás előtt, otthon
letölthetőegyokostelefonra. Előfordulhat viszont, hogya
túrázó nem rendelkezik ilyennel, vagycsaka helyszínen
találkozik a Zöldút hálózat nyújtotta lehetőségekkel. Ekkor
a helyi Tourinform irodában kibérelheti a projekt keretében
beszerzeft készülékek egyikét. Utközben navigációra,
tájékozódásra, szolgáltatók keresésére használhatja a
készüléket. Ujszerű megoldás, hogy az eszköz a GPS
koordinátáknak megfelelően jeleníti meg a tartózkodási
helynek megfelelő információkat, és szóban is közli a
tudnivalókat. Persze ha valakit nem érdekel az adott lát-

nivaló, továbblépfetheti a szerkezetet, így az a követ-
kező látványosságnál fog legközelebb megszólalni.
Természetesen ez a funkció ki is kapcsolható. A gépre
feltöltött menürendszerben könnyen kereshetők képi és
szöveges információk, vagy az útvonalhoz kapcsolódó
szolgáltatások. A túra végén nem kell a bérelt készüléket
a kiindulási pontra visszavinni, az bármely, a hálózat-
ban részt vevő szolgáltatónál leadható.

Nem mindenki szereti ezeket az elektronikus

kütyüket. Ráadásul előfordulhat/ hogy
a túrázó csok útközben jön rá, hogy
Zöldúton jár.
Számukra is van mondanivalónk. Internetes felületünkön

és nyomtatott kiadványokban is kínálni fogjuk túra-
útvonalainkat, kapcsolódó szolgáltatásainkat. Ezek
alapján akár hagyományos turistatérképpel is neki lehet
indulni. Mindemelletf az útvonalak mentén tájékoztató
táblák is elhelyezésre kerülnek.

E pillanatban milyen stádiumban van
a pilisi hálózat kialakitása?
A gerincútvonalak bejárása nagyrészt megtörtént. A hát-
téranyagok felkutatása folyamatban van, azt egy - külön-
böző civil szervezetekből összeálló - csapat válogatja,
rendszerezi. A tájékoztató táblák vázát a Pilisi Parkerdő Zrt.
munkatá'rsai már elkés'zítették. A következő lépés a tech-
nika'i feldolgozás, az anyag szerkesztése a különféle meg-
jelenési formák számára, valamint a hanganyag felvétele.
Elkezdődött a kapcsolódó szolgáltatók megkeresése is,
bár ennek a munkának oroszlánrésze még hátra van.

ú,^'ao\/aror^aq
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A projekf oz Európai Unió+ámogatósáva!,
a/ Európai RegionálÍs Fejiesztési AÍap
tárüf-inanszírozásával valósul meicj.
KMOP 3.1.1/A-2008-0006

Ugy hallottam/ hogy jelen projekt csak
gyalogos tóraúhfonalakra, és kizárólag
a Közép-Magyarországi Régió érintett
terülefeire terjed ki. Mi várható a jövőben?
A Zöldutak komplex rendszert jelentenek, így a mostani
EU pályázatra épülő munka befejeztével természetesen nem
fogynakel a feladatok. Együttműködő partnereinksegít-
ségével szeretnénk kiferjeszteni a zöldút hálózatot más,
nem motoros közlekedési módokfelévaló nyitással. Erre
térségünknek minden adottsága megvan. Gondoljunk
csak a Duna által nyújtott lehetőségre a vízi turizmus
terén, a folyamatosan kiépülő kerékpáros úfvonalhálózatra,
vagy a lovas turizmus, illetve a síelés lehetőségére. Ter-
mészetesen a terület teljes lefedettsége is terveink között
szerepel. Es ne feledjük, folyamatos munkát jelent a most
kialakításra kerülő szolgáltatások, létesítmények, információs
bázisok karbantartása és eredményes működtetése is.

Köszönöm a beszélgetést!

Barkó Richard riportja

További információ:
http://www. zoldutak. hu/zoldutak_magyarorszagon/fold
szive_pilisi_zoldut/

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ 2010/DECEMBER 15
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Ka ácsonyi bor

A hagyományos sváb karácsony esti menü a következökből áll:
borleves, rántott halszeletek pontyból, krumpli'saláta
(kiflikrumpliból), diós-, mákos bejgli, linzer korongocskák.
A borlevesf a következőképp készítjük:

Hozzávalók: 0,5 liter fehérbor, 0, 2 liter víz, 5 dkg kristálycukor
1 tojás, 1 kiskanál liszt, szekfűszeg, fahéj, citromhéj

A tojást mély lábosban elkavarjuk, hozzáadjuk a lisztet, felhígítjuk vízzel,
hozzátesszük a fűszerekkel felforralt bort és cukrot. Tűzre tesszük, és habverővel

sűrűdésig keverjük.

inzer korongocská
Hozzávalók: 10 dkg porcukor, 20 dkg vaj, 30 dkg finomliszt
a korongok összeragasztásához baracklekvár

A cukrot a vajjal habosra verjük, ho2záadjuk a lisztef,
és jól eldolgozott tésztát készítünk. Vékonyra kisodorjuk,
és kisméretű fánkszaggatóval korongokat vágunk ki belőle.
Közepes lángon világosra sütjük. A tepsiből kivéve még
melegen két korongot baracklekvárral ragasztunk össze.
Végül az összeragasztott korongokat vaníliás cukorban
hempergefjük meg. Elfogyaszfásukhoz jó étvágyat kívánunk!

La Terazza Ettere

KARÁCSO EN
HALÁSZLÉ É
TÖLTÖTTKA O

isborosjen

TEL: 26 336-390

BOGÁR :TTE. EM ELYÉN - FÖ UTCA 27.

Perlinger Györgyi írása

Az iskolai hittan és énekórákon énekelt adventi és kará-

csonyi dalok, valamint a szülők és nagyszülők meséi rég
volt karácsonyokról, régi történetekről nagy izgalomba
hozták a gyerekeket a karácsony várás idején.

Feszülten várták a Kis Jézus megszületésének ünnepéf.
Az esti lefekvéskor gyakran kérdezték a mamájuktól,
hogy mennyit kell még aludni a Jézuska születéséig.
Osszekulcsolt kezekkel imádkoztak, hogy a Jézuskától
sok és bőséges ajándékot kapjanak. Mikor eljött végre
a karácsonyest, a szobát feldíszítették, a szentképek fölé
fenyőágakai tűziek. Az onya tömjént tett parázsra, és
ezzel illatosította a házat és az istállókat. Míg a házi-
asszonyok a vacsorát készítették, a család többi tagja iz-
galommal várta a betlehemesek érkezését. A betlehemes
csapat 12-14 év körüli karácsonyi dalokat éneklő
gyerekekből, két angyalból (Gabriel és Rafael),
Máriából, Józsefből és a Virgácshordóból állt. A csengő
tiszta hangja már messziről hallatszott a csendes téli
utcákon. Kopogtak az ajtón vagy az ablakon, és
kérdezték: "Beengeditek a betlehemeseket?". Bebo-
csájtásra várva álltak az ajtó előft, József hosszú köpeny-
ben, mitrával (a katolikus püspök süvege) a fején, és
virgáccsal a kezében, Mária és az angyalok hófehérbe
öltözve, kibontott hajjal jelennek meg, hátul állt a
virgacsvivö.

A bejövetel után a szülők odaadták az ajándékokat
a betlehemeseknek, amit azok az éneklés után áfadtak

a gyerekeknek. Ezután belépett Gabriel angyal a
szobába, kezében a gyertyatartó égő gyertyával, amit
az asztalra tett, és énekelt. Azután Raffael angyal jött
be, ő is énekelt majd behívták Máriát, aki a kisded
Jézussal a kezében lépett a szobába, és szintén énekelt.
Legvégül József lépett be. A közös éneklés után a betle-
hemesek megkérdezték a szülőket, hogy a gyerekek
szorgalmasan énekelnek, imádkoznak-e. Ha nemjózsef
meglendíti a virgácsot, és a szülőknek adja. A végén
József-átadja az ajándékokat a gyerekeknek, a szülők
pedig pénzt adnak a betlehemeseknek a szép ének-
lésért. Azok kifelé menet énekelve köszönik meg az
adományt valamint a fogadtatást, és kívánnak áldott
karácsonyt.

Gelobf sei Jesus Christus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Ezután a gyerekek boldogan játszanak a kapott
ajándékokkal, babákkal, kardokkal, hintalovakkal.
A karácsonyfán a szaloncukrok és az arany és ezüst
papírba csomagolt diók fénylenek. A szobában kevere-
dika fenyő és az ünnepi étel illata. Rántott hal, borleves,
sült krumpli, saláta volt az ünnepi vacsora, valamint nem
hiányozhatott az ünnepi aszfalról a diós, mákod bejgli,
hiszen a néphit szerint a mák távol tartja a gonosz szelle-
meket a háztól. Az éjféli miséig a felnőttek kárfyával ütötték
el az időt, a fiatalok közösen teáztak a barátokkal, majd
mindannyian együtt 'mentek az éjféli misére.
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3

1̂1co

-5J's

-E51o11
g

1.0S
)

'r-8o

ii
. <Ü1c

I-2;3

c1E511V
)

-2"5ö
'

-
c1j
ö

iii'<ü

io-^

I?liII
C

Ü
 y

I
I<

/i

CM

o
 

~cü

§f1^^^<ücc

i
c<DE-R3

E<t>

Itíl
^
^
 
f

s
^
-j^

-^ i?
'°

1
1

 í í
^
 ^

 i ^
-s

-2
 ^

-^
C

Q
 

D
 
-c

 
'=

)

83^
 ^

^
o

?

Ifil
0) ^

 
E

 
ö
)

c
 

~
Q

 
_Q) _

g

W
Í

llll
^
 t
l
i

oc
:

5
Qc/1
üoĉ
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Velocates Kévéaeó és apartman
Uröm, Dózsa Gy.u.2/A
(A templomhoz közel, a gyógyszertárral szemben)
Ú| építésű Jól telszerelt apartmanok
4000 Ft/fő/éj-től.

Jégpálya(fagyos idő esetén)

Bejgli é> pogácsa rendelés karácsonyra

Őstermelői piac minden szombaton
(kecskesajt, termelői bor, szörp, lekvár, méz)

Teletonsaám: +36 20 5440298
E-mall; veloeafeSOIOSöamall. yom
Wab: www.velocafe. au

i^yerrrek- es felnott
>

magánrendelés Pilisborosjenőn
minden munkanapon!

Új környezetben, a Pilisborosjenői Egészségházban
(Pilisborosjenő, Fő u. 18., a Művelődési Ház mellett)
várom kedves betegeimet a következő rendelési időben:

hétfő: fél 9-fél 11-ig

kedd: 16-18-ig

szerda: 8-9-ig

csütörtök: 16"18-ig

péntek: 13-14-ig l
(pénteken csak megbeszélés alapján)

Bejelent-kezés:
20/3231-67-7
dr. Csányi Márta

1
Szeretettel várok minden kedves vendéget,
aki ápolt lábakra és szép körmökre vágyík!

Műkörömépftés,
saját körmök megerősítése^

körömdíszftés, maníkür, pedikűr^
paraffinos kéz- és lábápolás

Pílisborosjenőn!

Bejelentkezés telefonon:
Bajáczky Marianna 06-20-507-73-93

és

s

ési

. >

c." 'éj "erenc földméró mérnö
06 03233925

Pilisborosjenőn mindenki olvassa!

HIRDETÉSI MÉRETEK:

1/1 oldal, 1/2oldal, 1/4oldal, 1/8oldal

Hírdetésfelvétel: 06 30 241 8177

a mopyrin Fájda mat csil pít g
A Kalmopyrin ajánlott a következö problémákra:

fejfájás,

fogfájás,

hátfájás,

izületi fájdalmak,

menstruációs fájdalmak.

iók óta.

IÍK II 1 1 K (. ii-ri. rN
^., U-t íWü!l>M(L!l )--'21. r,. l. -^0') 70^

Kalmopyrin 500mg tabletta. Acetil-szalicilsav tartalmú gyógyszer.
Továbbra is vény nélkül kapható. Gyermekeknek szedése 12 éves kor alatt nem ajánlott.

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
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www. obudantul. hu
Pilisborosjenő és Üröm in^atianirodájA

Itozatlanul pilisborosjenői. ürömi és óbudai in;
tésiJ:és használt öröklakások- értékesítésével és l

Központi weblap címünk: www.oi. hu
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P ISBOROSJENO

Építőanyagok kedvező áronl Állandó akciók!

ömlesztett anyagok - Téglák - Beton termékek - Szigetelöanyagok . Cement - Mész
BRAMAC- AKRÜ Lcier M^w ThsiwaoSiií

TONDACH ÍLL^. VELUX^

Kalodás fa, Fa brikett, Gázcsere Telep
. '. ' . . j k: Építőanyag szállítás, Sitt szállítás

Tel. /Fax: 06/26/336-388, 06/26/336-188
Mobil: 06/30/343-9507, 06/70/947-5126

E-mail: pistaig^rgy@'trunktuzep. hu, trunkjulianna@trunktuzep. hu

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Ú Kívánunkl


