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Telegdy Balázs

riportja

Pilisboros'enői piac
Időpontok: minden pénteken 17-20 óráig
H ly zín: Iparos kocsma
Cím: Pilisborosjen ), Budai út 18-20.

Urömi helyi piac
Időpont: minden szombaton 9-12 óráig
Helyszfn: Velocafé Apartmann
Cím: Uröm, Dózsa György út 2/a

Mikor megérkeztem a beszélgetésre, és beléptem
Barnáék udvarába, kíváncsian kerestem, hogy hol
vannak az állatok. Semmilyen szag, vagy "sivalkodás"
nem árulkodott arról, hogy több mint száz állat van
az udvaron. Amikor alaposabban körbenézhettem,
és Barna megmutafta a hátsó udvart is, szépen, tisztán
tartott, jól gondozott állatokat ta/ó/tom, csendesek,
nyugodtak voltak. Ahogy a gazdájuk is. Persze e
mögött a rendezeftség mögött rengeteg munka van.
Beszélgetésünk talán legínkább erről, a hétkoz-
napokról, a munkáról szól, amiben egy cseppet sem
éreztem a keserűséget, inkább a lelkesedést és a hi-
vatós szeretetét.

A sajtkészités elég különleges szakma
manapság. Hogy jutott eszedbe, hogy
ezzel foglolkozz?

1993 óta van kecském. Először a barátaimnak csináltam
sajtot kerti partikon, aztán láttam, hogy ebből lehetne pénzt
is csinálni. Akkor elvégeztem a gödöllői agráregyetemen
egy tanfolyamot, ahol megtanultam a szakmát, és 2005
óta hivatalosan foglalkozom ezzel mint őstermelő. Előtte
kovácsoltvasakkal foglalkoztam, az eredeti szakmám
lakatos.

Mennyi és milyen munka van addig/ amíg
a sajt a piacra kerül?

Sokat kell vele dolgozni, kell etetni, fejni, szóval van vele
munka, itt nincs se szombat, se vasárnap. Onnantól, hogy
le van fejve a tej, két lehetőség van: az egyik, hogy fel-
melegítem 72 fokra, utána hőn tartom 29 fokon, mázatlan
cserépedényben érlelem, és így lesz egy hagyományos
krémsajt. A másik az, hogy a hőn tartott sajtot beoltjuk,
megkapja a kultúrát, majd felmelegítjük legalább 72 fokra,
berakjuk egy présbe, sós lébe forgatjuk 24 órát,
aztán megismételjük az egész folyamatot többször, attól
függően, milyen öreg sajtot akarunk csinálni.

Van segitséged?

Egyedül vagyok egyelőre. Nem lehet, mert nincs elég
bevétel az alkalmazottakhoz. Most tavasztól tervezem,
hogy igénybe veszek segítséget.

Gondolom, a munka nem kis része az állat-
tartás. Hány állatot tartasz?

Ötven fejős anyám van, és birkából húsz, ezen kívül van
malac is, tyúk is, de ezek csak önellátásra. Télen általában
délután fejek, nyáron kora hajnalban, mert akkor van a
leghűvösebb. Én a zárt tartásnak vagyok a híve, mert
így sokkal kevesebb betegseget szednek össze az álla-
tok, kevesebb a parazita. Igy persze több a munka,
mert mindennap hozok nekik füvet, amikor van. Kézzel
fejek, egyrészt, mert a gépi fejésnél nagyon sokat kell
takaritani, és mire elmosom a gépet,. már meg is fejtem
kézzel, másrészt, ha benne marad egy kis tej, az már
elég, hogy megromlassza a tejet a következő fejésnél.

Milyen kecskefajtákat tartasz?

Nekem szánentáli van és La Mancha. A La Manchának
elég zsíros a teje, ő spanyol származású, a szánentáli
svájci származású, sok tejet ad, de kevésbé zsíros.

Miért ezekre esett a választásod?
A magyar fajták nem jók?

Magyar fajtából nincsen, csak parlagi kecske, de az
nem jó fajta, viszont birkából csak magyar fajtám van:
tejelő cigája, amit gyimesi rackával pároztatok.

Hogyan lehet értékesíteni a sajtokat?
Van igény a helyi termékekre?

Itt áruljuk minden pénteken a kispiacon a kocsmaudvaron
17-20 óráig, és Urömön a pláza udvarában szombaton
kilenctől délig. Az itteni helyi piacon rajtam kívül van egy
zöldséges, egy éfrendkiegészítős, és van egy lekváros,
meg persze a borász, Boczor István, akinek az udvarában
árulunk. Változó a forgalom, de az biztos, hogy ha a
központban lennénk, akkor nagyobb forgalom lehetne.
En 2009 óta a kocsmában árulok, ismernek már, nem
panaszkodom.

Az emberek, gondolom sokszor kényelmi
szempontból nem vásárolnak a helyi terme-
lőktől/ mert egyszerubb a sajtot/ a bort és
más egyébként helyben is kapható termé-
ket a bevásárlóközpontokban me9venni a
többi dologgal együtt. Ennek a szemléletnek
kellene megváltoznia/ nem?

Van kétfojta ember: az egyik, aki megnézi, hogy mit eszik,
ők jönnek rendszeresen, a másik pedig inkább csak
megörül a sajtoknak, megkóstolja, aztán nem látom hó-
napokig. Vannak fix vevőim, akik húzzák a forgalmat, a
többiek pedig hébe-hóba. 2009-hez képestfokozatosan
növekszik a forgalmam. Biztos, hogy ez stagnálni fog
egyszer. Vannak persze kiadások is, például most a
TBC, rühesség és más betegségek elleni oltásokat nem
támogatja az állam, ami állatonként 2000 Ft, így az ál-
latonként kapott 3000 Ft támogatásból összesen 1000 Ft
marad, ami elmegy különböző más költségekre, tetoválni
kell, fülszámot belerakni. De most például nem tudtam tá-
mogatást kérni, mert elpusztult a törzskönyves bakom.

Ugy tudom/ elég aktívan veszel részt
a falu közösségi életében is.

Igen. Karácsonykor például csináltunk egy nagy adag
ingyen pörköltöt, ami körülbelül húsz perc alatt fogyotf el,
és volt egy kis sajtkóstolás is. Szeretnék falunapot szer-
vezni a legelőn, ahol lehetne pörköltet főzni, lenne egy
kis piacozás, a gyerekek állatokat simogathatnának. Ezt
persze meg lehet csinál a faluközpontban is.

Köszönöm a beszélgetést/ és sok sikert
és örömet kívánok a munkádhozo

Találkozunk a falunapon!

www.termelotol. hu

termelői adatbázis, ahol megkereshetjük,
hogy milyen terméket ki termel hozzánk
legközelebb
www.jomagyararu. hu
magyar cégek magyar árui; élelmiszerek,
hungarikum, magyar termékek, magyar
tulajdonú cégek céginformációi
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Kezdetben a sérült balett-táncosok formába hozására,
illetve kórházakban rehabilitációs célokra használták a
gimnasztikai labdákat. A táncosok vették észre hogy
ennek segítségével a sérülés után, a gyógyulás idősza-
kában az állóképesség is szinten tartható, és
nagymértékben javítható a koordinációs képesség és az
egyensúlyérzék is. A labdán ülve mozgás közben is
óvható a csontízületi rendszer, mert a levegőtartalom
leveszi a stabilizáló izmokról a gravitációs terhelést. Ez
azért előnyös, mert - szakember irányításával - az es-
zközzel akár csontritkulásban szenvedők, illetve túlsú-
lyosok is végezhetnek dinamikus edzéseket. A
porckorongok tápanyagellátását már csupán a lab-
dán ülés is javítja. A tréning tartalmaz erősítő, nyújtó,
relaxációs, egyensúly- és masszázsgyakorlatokat is.
A labda használatával érdekesebbé válik az óra, a
felnőttek és a gyerekek is élvezettel végzik a gyakran
igen megerőltető gyakorlatokat.

11
jdonság,

artós k"röm aikko^ás

Bejelentkezés telefonon:
Bajáczky Marianna 06-20-507-73-93

Szeretettel várok minden kedves vendéget, !
aki ápolt lábakra és szép körmökre vágyik!

A labdák speciális anyagból, változó méretben készül-
nek, így megfelelő fittballon ülve könnyedén vehető fel a
helyes testtartás. Ezért javaslom irodai szék, iskölai bútor
helyettesítésére is. Örülök, hogy sok szülő felismerte
ennek az eszköznek a lehetőségeit, s már sok család
otthonába bekerült, mint a mozgásfejlődés, tartásjavítás
nélkülözhetetlen eszköze.
Várok minden kedves érdeklődőt.

CSOPORTOS ÖRÁK: Kondicionáló gerinctorna
felnőtteknek: H-CS 19-20 óráig, szerda délelőtt 9-10-ig,
Kismamatorna: H-CS 17.45-18.45-ig
Megfelelő létszám esetén más korcsoportban is indulnak
órák Telefon: 06-26-3 3 6-2 30, 06-20-228-5560

Berkiné F. Éva, okl. gyógytornász (egyéni, csoportos órák,
mágnesterápia, fizikoterápia, masszázs)

Szeretettel várok mindenkit a megújult

Szépségkuckóban!
Várom munkatársak jelentkezését:
fodrászt, kozmetikust, műkörmöst.

06209187169
Osztobányi Ildikó

fodrász

es

fzelítő szolgáltatásainkból:
Gyógyító talpmasszázs 3000 Ft/60p Mágnesterápia 2500 Ft/30p
Testmasszázs 3600 Ft/60p Méregtelenítés 1 800 Ft/30p
Nyirokmasszázs 4800 Ft/90p Lélekmasszázs 8000 Ft/60p
Fogyasztómasszázs 5400 Ft/120p Csontkovács 8300 Ft/60p

Rádiófrekvenciás fogyasztás 6000 Ft/testtájék

Szombatonként
biztosítási

ügyintézés!

Bejelentkezés:
06 30/281 5789
Üröm, Fő utca 54.

tés
e v se . es

Ugy alakult, hogy pár perccel előbb érkeztem beszél-
getésünk színhelyére, az önkormányzat tárgyalóter-
mébe. Paksi Imre polgármester úr volt még csak
egyedül a teremben. Munka közben találom. Nehe-
zen szakad el gondolatban, beszélgetésünket isazon-
nal a falu egyik régi problémájának az ecsetelésével
kezdi: Lazarét kusza viszonyai, régóta húzódó jogi
esetek, nehéz döntések... Aztán megérkezik a csapat.
Estébe nyúlik már az idő, ők mégis lelkesnek, kíváncsi-
nak tűnnek, nem érzem, hogy teher lenne nekik éz a
beszélgetés. Közvetlen, emberi hangnemben ismer-
kedünk, aztán belevágunk...

Kezdjük az alapkérdésekkel:
hogy működik az önkormányzat,
és milyen változások történtek 2010-ben?

Paksi /mre.-Jól érzékelhető változás, hogy a Képviselő-
testület 1 1 főről ó főre csökkent, a munka viszont több
lett. A válösztott tisztségviselők a meglévő munkájuk és
a magánéletükmellettfölvállaltakegyolyan munkakört,
amiről nem is tudták, hogy mennyi gonddal, bajjal jár,
és derekasan helytállnak. A csapat energikus, tettre kész,
bizonyítani akarnak, viszont most tanulják az önkor-
mányzati munkát, ami ideális esetben abból áll, hogy a
hivatalban koncentrálódik a magas színvonalú szakmai
munka, ' a szakismeret, és a hivatal által felvetett

kérdésekről a testület dönt. Nálunk ez úgy zajlik, hogy
a hivatal szakmai munkája mellett a képviselőknek is fel
kell készülni törvényismeretből, figyelniük kell a kapcso-
latfartásra és más területekre, fel kell tudni térképezniük
a lehetőségeket. Próbálunk azon dolgozni, hogy lehető-
leg a szakmai munka a hivatalon belül történjen, de
ehhez az kell, hogy egy jól felkészült szakembergárda
összeálljon, és azok átlássák a feladataikat, "húzzák
magukkal" a képviselőket. Itt most fordífva van a helyzet,
a képviselők lendülete húzza a hivatalt.

Mi a szerepe a képviselőtestületnek,
és a bizottságoknak?

Pa/csf' Imre: A képviselőtestületi munka úgy működik,
hogy egy-egy témát a bizottságok tárgyalnak meg,
tesznekegy.javaslatota testületnek, akik megvitafják, és
hoznak egy határozatot. A hat fő képviselőből egy főállású
alpolgármester van, és öt képviselő négy bizottságban
ténykedik. Ezek a Pénzügyi és Gazdasági Bizotfság, a
Jogi és Ugyrendi Bizottság, a Műszaki és Fejlesztési Bi-
zottság, valamint a Humán Bizottság.

Lökkös Krísztina: Ugy áll össze a kép, hogy mindenki-
nek megvan a saját területe, nem mindenki foglalkozik
mindennel. A munkánkat pedig segítik külsős szakértők
is. Például a fejlesztési bizottságban van egy építész és
egy építőmérnök, akik rendes tagjai a bizottságnak,
szavazati joggal. Ennek a bizottságnak össze kell dol-
gozni többek között a fejlesztésekért felelős alpol-
gármesterrel, akivel folyamatosan egyeztetünk.

A novemberi Hirmondóban a jelenlegi
képviselőtestület több megnyilvánulásá-
ban említette, hogy nehéz örökséget kellett
átvenni az előző testülettől. Miről van szó
konkrétan, hallhatnánk néhány példát?

Paksi Imre: A probléma, hogy az előző tesfület takarék-
lángon égette a költségvetést abból a szempontból,
hogy minimális költségfelhasználásra törekedett, takarékos-

. kodtak egy-egy eszköz, szoftver vásárlásával is, ami
a munka hatékonyságát csökkentette, de nem hoztak
meg néhány fontos döntést sem, amelyek nem lettek
volna elodázhatóak, és így sok minden megoldatlan
maradt, feszültséggel terheli a lakosság közérzetét.
Például ilyen "költségmegvonó hullámba" került az iskola
is, annyira, hogy ott már az oktatás színvonala is
veszélybe került. De ez a falu egész épített környezetére
jellemző. Például az energiafelhasználás a falu közintéz-
ményeinél: azon spóroltunk, hogy az energiatakarékos
korszerűsítéseket csak részben hajtottuk végre, és most
fizetjük a gázszámlát. Vagy az utak karbantartása:
fizetünk évente 20-25 milliót nem szilárd burkolatú ufak kar-
bantartására, mert 10 éwel ezelőtt nem szántuk rá a pénzt.

Lökkös Krisztina: Ez a takarékoskodás a minőség rová-
sára ment, miközben rengeteg helyen folyt el a pénz.
Megrendeltünk egy jogi és egy pénzügyi átvilágítást,
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melyeket éppen most dolgozunk fel, és szeretnénk
racionalizálni az egész falu működését úgy, hogy a
pénz ne foly|on el, de a takarékosság ne is a minőség
rovösöra men|en.'

Szirtes Gergely: Ezt a célt szolgálja egy nonprofit kft
létrehozása, aminekfeladata a községüzemeltetés lesz,
s közben úgy próbáljuk felépíteni, hogy a lakók is igény-
be tudjákvenni (például fűnyírás, karbantartási munkák),
így ezekből a bevételekből el tudja magát tartani a cég,
Terveink szerint olyan áron kínálja majd a szolgáltatá-
sait, hogy az a falu lakóinak megérje, és a faluközösség
egésze is jól járjon. Mivel nonprofit kft. -ről beszélünk, a
nyereség kivétele nem engedélyezett, tehát a nyereséget
teljes egészében a falura fogjuk fordítani.

Paksi Imre: Egy másik örökségünk, amivel novemberben
szembesültünk: a szennyvíztisztító, ami tíz éve, amióta
megépült, próbaüzemben dolgozik, mert az üzemeltető
(Dunamenti Regionális Vízmű) nem vette át üzemeltetésre.
Több feltétele volt, például az, hogy szeretné, hogy a veze-
tékszakaszokhoz javítás céljából hozzáférhessen. Mivel
a vezetékek magánkerteken keresztül mennek keresztül,
ezt jogilag rendbe kell tenni/ ami földmérést igényel,
helyszínvázlatokat kell készíteni, és a Földhivatalnál be
kell jegyeztetni, ami több milliós költség lesz. A
próbaüzem december 31-én lejárt, mi hossz'abbítást
kértünk az adatszolgáltatásra március végéig. Addig kell
megoldanunk egy tíz éve megoldatlan problémát.

Hudi László: De ezt az egész rendbetételt nem lehet
úgycsinálni, hogy egyszerre nekiesik azember, csakszép
folyamatosan lehet, a problémák, területek feltárásával.
Azt mindenkinek meg kell értenie, ahhoz, hogy ne legyen
harminc millió forint hiánya a falunak, ami 'az önkor-
mányzat működési költségeiből hiányzik, ahhoz ezek-
ben a dolgokban lépni kell. Ha a fejlesztések nem úgy
történnek meg, hogy azok bevételt generálnak aztán,
akkor baj van, akkor a falu megeszi sa|át magát. Jó példa
erre, hogy a Papi földek értékesítéséből származó több
száz millió forint bevételt a falu szép lassan felélte. Ez
azt jelenti, hogy bármit szeretnénk pluszban csinálni,
arra már nincs forrás.

A köl:ségvetésnél tartva: hogy képzeljük
az önkormányza^ költségvetését?

Lökkös Krísztina'. A bevételek ezek: iparűzési adó, telek-

és építményadó, súlyadó, emellett kapunk az államtól az
SZ|A befizetések után, valamintvannaka normatívák, amelyek
csökkennek évről évre. Kiadásaink a hivatal, az iskola, az
óvoda, a szociális ellátó rendszer működtetése, és a köz-
ségüzemeltetés, amibe például beletartozik a hóeltakarítás.

Vidáné Resch Tímea: Az iskolának például az állami nor-
matíva a költségek 55 százalékát fedezi, az óvodának 46
százalékát, a többit az önkormányzat bevételeiből kell fe-
dezni, és ide tartoznak a civilek is, akiket nem lehet mellőzni.

A múlt átvilá^itása mellett gondolom előre
is tekinfetek. Milyen fejlesztéseket szeret-
nétek megvalósítani a közeljövőben?

Lökkös Krisztina: A választási kampányban tett
ígérefeinket igyekszünk betartani. Első valóra válfott
ígéretünk egy merőben új szemléletű Hírmondó meg-
valósítása volf, ez kézzelfogható az olvasó számára is.
A település honlapjának megújításán is dolgozunk, de
költségkímélés miatt társadalmi munkában készül, ezért
ez hosszabb ideig tart. Rövidtávon szeretnénk megoldani
a kisbuszkapcsolatot Csillaghegyre.

Szirtes Gergely: Utjaink katasztrofális állapotban vannak,
ennek a problémának a megoldását nem halogathatjuk
tovább. A Fő út és Budai út újjáépítésével kapcsolatban
tárgyalásban vagyunk Pest megyével, ennek érdekében
ezekben a hetekben folynak a geodéziai felmérések, és
készül a megvalósíthatósági tanulmány. Heteken belül
elkezdjük a Mária és Olga utca, a Mester, Bajcsy-Zsilin-
szky, Bem és Búza utcák, valamint az Ezüsthegyi utca
terveztetését és geodéziai felméréseit. Ez azért is szük-
séges, mert az Uj Széchenyi tervben kiírandó pályáza-
toknál feltételül szabják az építési eljárás megkezdését.

A legtöbb ember/ azt hisiem, a képviselő-
testület munkáját nagyon hivatalosnak
képzeli: szabályozott viták/ előterjesztések/
szavazások. Hogyan zajlik ez a hivatalos
munka, és ezen kívül milyen más munka-
formában dolgoztok?

Lökkös Krisztina: Egy ekkora település önkormányzati
testülete havi egyszer ülésezik általában, nekünk ehhez
képest három hónap alatt 9 hivatalos ülésünk volt, ez alatt
az idő alatt 1 33 határozatot hoztunk. A bizottságok is'
rendszeresen ülnekössze, illetve ezen felül, amikor munka

van, ha kell, azonnal összeülünk, és döntünk. El kell mon-

dani azt is, hogy a hivatalos üléseken kívül is vannak in-
formális tdálkozások, úgy átlagban egy héten kétszer
é|szakába nyúlóan dolgozunk. Például a karácsonyelőtti
találkozón is egy fejlesztési ügyben mind a heten össze-
jöttünk, összedugtuk a fejünket, és együtt döntöttünk. Min-
denki valami más szemszögbol látja a dolgokat, mind a
heten más-más szempontot viszünk a közös munkába.

Hudi László: Fontos, hogy eközben egymás között is ál-
landó párbeszédben vagyunk, és tárgyalunk emberekkel,
akik a problémák szereplői. Sehová sem jutnánk, ha
csak a bizottsági üléseken dolgoznánk.

Maloschik Péter: A bizottságokban eleve dolgoznak
külsos szakértők, ezek a munkacsoportok lehetőséget
adnak arra, hogy a falubeli civileket, szakértőket
bevonva előkészítsük a munkát, és már elökészített

munkákat vigyünk be a bizottságba.

Hudi László: Ez nagyon hivatalosan hat, miközben
pusztán arról van szó, hogy emberek vagyunk,
találkozunk problémákkal, akkor átgondoljuk, hogy mit
lehetne csinálni, megkérdezzük egymást, próbáljuk be-
hozni azt a tudást, ami körülöttük jelen van - ami
nagyon impulzív helyzet, remélem, ez kitart sokáig -
próbálunk tehát emberként ránézni a problémákra.

Nevelős-Forgács lldikó: Például kaptam egy telefon-
hívást egy fiatal sráctól, hogy gördeszka-pályát szeret-
nének. A táncházban egyszer csak azon kaptam magam,
hogy körbevesznek a fiatalok, és beszélgetünk. Kértem
tőlük, hogy írjanak egy tervet, adjanak képet, írják alá,
hogy hányan szeretnék ezt. En továbbítottam a sportosok-
nak és a fejlesztésieknek is, hogy tudják valamilyen
pályázafhoz, fejlesztésekhez kapcsolni.

Hudi László: Egy csapat vagyunk, akik kicserélik
egymás között a tapasztalataikat.. . Olyan ez, mintha egy
elhanyagolf öregember lakását kellene újra lakhatóvá
tenni... és mi három hónapja csináljuk ezt ...

Nevelős-Forgács lldikó:... és még mindig a szortírozásnál
fartunk ...

Lökkös Krisztína: ... az építőanyagot
nem kezdtük el az építést ..

be, de

Nevelős-Forgács lldikó: ... de ültettünk virágot ...

Maloschik Péter: ... a magvakat elszórtuk... a jövőt a
jelenleg felgyülemlett és öröklött problémák megoldásá-
val tudjukfelépíteni.

Tisztelt Pilisborosjenőiek!

A falu képviselőtestülete egy Kapacitásfejlesztő Adatbázist szeretne létrehozni!

Az adatbázis célja, hogy rendelkezzünk egy olyan naprakész összesítéssel, ami képet ad arról, hogy a lakosok milyen
szakértelemmel rendelkeznek. Ez az adatbázis lehetővé teszi egyrészről, hogy ha a falu működéséhez, projektjeihez, stb.
speciális tudásra van szükség, akkor elsösorban helyi emberek kapacitását vehessük igénybe. Ezzel adott esetben munkát
tudunkadni a helyi lakosoknak, talán olcsóbbá tudjuk fenni a munkákat, közvetlenebbé tudjuk tenni az itf élők és a falu
kapcsolatát. Másrészről a lakosok számára is lekérdezhető lenne az adatbázis, amivel sajót tevékenységükhöz talál-
hatnának partnereket helyi szinten. Ezzel szintén munkát tudunk adni egymásnak, valamint a faluközösség kapcsolati
háiója is gazdagodna. Mindebből is látszik talán, hogy minden szakértelem számít, a legegyszerűbbtől a legbonyolultabbig.

Kérjük a lakosokat, hogy személyesen, vagy e-mailben juttassák el a hivatalhoz a következő adataikat:

Név, levelezési cím, telefon, (ha van) faxszám. Emellett, kérjük, írjon rövid leírásta szakértelemről. Egyben nyilatkozzon
arról, hogy adatait harmadik fél számára kiadhatjuk. Kérjük, hogy az adatokat a Polgármesferi Hivatalban, a földszinti
ügyfélszolgálaton Takácsné Papp Erikánál adják le, vagy e-mailen az ugyfelszolgalat@pilisborosjeno. hu. címre küldjék el.

Köszönettel:

Pilisborosjenő Képviselőtestülete
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Tisztelf Pilisborosjenői Lakosok!

November végén és decemberben a sok csapadék megnehezítette min-
dennapjainkat. A téli időjárás következményeinek felszámolását az Onkor-
mányzat kellő időben indította a közterületeken. Mindent megtettünk annak
érdekében, hogy útjaink közlekedésre alkalmasak legyenek, így az utakon
közlekedési baleset és gyalogos sérülés nem történt.
Ezúton kérjük a jármú'vezetőket, hogy számoljanak a megváltozott útviszo-
nyokkal, készüljenek fel a téli úthelyzetek hirtelen változásaira pl. : nyári gumikkal
ne vegyenek részt a közlekedésben. A hegyvidéki utakon lakók szerezzenek be
hóláncot, s lehetőség szerint szereljék fel azt.
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy alkalmazzák a Pilisborosjenő Község Onkor-
mónyzat képviselőtestület 4/1998. (IV. 23. ) Kt rendeletének III. fejezet 1 9. §-át:

"A közterülef azon részét, mely az úttest és az ingatlan hotára kőzötf van/ az ingatlan hilaj-
donosa köteles tisztán tartani, illetve arról gondoskodni. Ezen a teröleteken az évszaknak
megfelelően kötelező a fűnyírás/ lombtalanitás/ hó-eltakaritás, csúszásmentesítés."

Vigyázzunk egymásra, a télnek még nincs vége, a téli útviszonyok között valamennyien nehezebben közlekedünk! Az
autósok figyeljenek a gyalogosokra, hiszen településünkön sajnos nem mindenhol biztosított a járdán való közlekedés!
A gyalogosok pedig vegyék figyelembe azt, hogy a gépkocsiknak hosszabb a fékútjuk a csúszós utakon! Különösen
figyeljünk az idős emberekre, s lehetőség szerint segítsük őket!

Amennyiben észrevétele, bejelentenivalója van a közterületekkel, hóeltakarítással kapcsolatban,
kérjük, jelezze a Polgármesteri Hivatalban!

Számítunk segítő közreműködésükre! Pilisborosjenő Község Onkormányzat Polgármesteri Hivatala

Tisztelt Pilisborosjenői Lakosok!

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselőtestülete Pilisborosjenő külső
településrészén közmeghallgatást tart, melyre ezúton

tisztelettel meghívom Onöket!

A közmeghallgatás helye és ideje:

Budai Tégla Zrt. irodaépülete: 2011. január 27. (csütörtök) 18.00 óra

Paksi Imre s.k. polgármester

Mint arról már tájékoztaltuk Önöket,
falunkban trükkös tolvajok jártak:
Az elektromos művek és más közüzemi szolgáltatók szak-
embereinek adták ki magukat azok a férfiak, akik idősek
sérelmére követtek el lopásokat községünkben az elmúlf
1 -2 hónap során. Több százezer forintot vittek el a sértettek
lakásából. A tettesek egyelőre ismeretlenek.

A trükk a következő: azzal az ürüggyel, hogy túlfizefése ke-
letkezett, amit kihoztak neki személyesen, egy 20.000 Ft-os
bankjegyet vettek elő és kérték, hogy adjon vissza belőle
a károsult. A visszaadás során a két férfi megfigyelte,
hol tartja a sértett a pénzéf. Ezek után pedig közölték,
hogy ha már ittvannak, ellenőriznék a földelést is, és amíg
a sértett egyikőjükkel a "vizsgálatot" végezte, a másik férfi
eltulajdonította a penzét.

Sajnálatos módon a hasonló jellegű trükkös lopások
rendkívüli módon megszaporodtak a környéken, ezért
szeretnénk felhívni ezúton is a lakosság figyelmét, hogy
jóval elővigyázatosabban járjanak el a hozzájuk bármilyen
indokkal becsengető idegenekkel. Fontos szem előtttartani,
hogy a közüzemi szolgálfatók nem fizetnek, és nem
vesznek el készpénzt. A pénzmozgásokat csekken vagy
egyéb pénzhelyettesítő eszközök segítségével végzik,
esetleg a túlfizetést a következő számlán írják jóvá.

A mesék és módszerek változatosak, íme néhány példa,
amivel az elkövetők próbálkoznak:
. Polgármesteri hivatal munkavállalójának adta ki magát,
. villanyóra leolvasónak/karbantartónak, elektromos

művek dolgozójánakadta ki magát,
. létező, vagy nem létező közös ismerősre hivatkozott,
. tüzelőanyag-árusítást folytató vállalkozónak adta ki

magát,
. jelzáloghitel ügyintézőjének adta ki magát,
. hulladékfém, fa, bútor felvásárlásával foglalkozónak

adta ki magát,
. a társadalombiztosító vagy nyugdíjbiztosító munka-

tárásónak adta ki magát,
. egy pohár vizet kért gyógyszerbevétel, vagy szomj-

oltás címén,
. pénzváltás ürügyén keresi fel a potenciális sértettet,
. közlekedési baleset elszenvedésére hivatkozik, egyben

fizetőeszköz-vá Itást kezdeményezett,
. alapítvány, segélyszervezet, illetöleg a segítő szféra

valamely szervezetének munkatársának adja ki magát.

Altalánosságban azt javasoljuk, hogy semmilyen indok-
kal 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, fel-
matFÍcázott 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 ügyek-
ben sértettként szereplő személyek az ügyek jelentős há-
nyadában nagyon gyenge minőségű személyleírásokat
tudnak előadni az őket megkárosító elkövetőkkel kapcso-
latban. A sértettek igen kevés értékelhető információval
tudják segíteni a rendőrség munkáját, az ügyek többsé-
gében csak körülbelül tudják felidézni az elkövetők hely-
színi tevékenységét, mozgását. ElőfordL iltolyan eset is, ahol

a károsult a bűncselekményt csak napokka
észlelte, fedezte fel értékeinek hiányát."

később

Tájékoztafjuk Onöket, hogy a fenti felhívásnak és a
lakosok éberségének köszönhetően az elkövefők kiléte
megállapítást nyert!

Egy figyelmes lakó a trükkös tolvajok próbálkozása
során feljegyezte az idegen személyek által használt
gyanús gépjármű rendszámát. Ennek segítségével sike-
rült Uröm Község rendőreivel karöltve az elkövetőket
beazonosífani és ellenük az eljárást megindítani.

Pilisborosjenőn a felderités óta hasonló bűncselekmény
nem történt, azonban továbbra is óvatosságra intjük a
község lakóit, hiszen a környékbeli falvakban történt ha-
sonló eset az elmúlt időszakban. A trükk váitozott némi-
leg: most az elkövetők önkormányzati dolgozónak
kiadva magukat segély kézbesítésére hivatkoznak, majd
a jóhiszemű lakó házába bejutva ellopják értékeit, pénzét.

Ezúton szeretnénk megköszönni annak a figyelmes lakó-
nak a segítségét, aki nagymértékben hozzájárult a bűn-
elkövetők felderítéséhez. Ebből is jól látható, hogy a
község lakóinak összefogásával, kölcsönös odafigyeléssel
az ilyen és ehhez hasonló bűncselekmények elkövetőinek
kiléte megállapítható.

Bűncselekmény észlelésekor kérjük Onöket, hogy az
alábbi telefonszámokon azonnal értesítsenek minket!

Pilisborosjenői Polgárórség,
Mobil szám: 06-70-374-9231

Gyetkó Tibor r. törm
Pilisborosjenő Község Körzeti megbízotfja
Mobil szám: 06-30-597-5787
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'ilisborosjenS Község Onkormányzat Képviselőteslűletének 8/2010. (XI. 30.)
önkormányzatirendelefe a 12/2004. (lll. ]5. ], 24/2004. IIV. OS. J,

40/2004. (Vlíl. 15. j, 6/2006. 11V. 20. 1, 14/2006. IXII. 22. J, 6/2008. IV. 9.J
és a ; 1/2009. 1111. 27. ) Kt. rendeletekkel módositott, a szociális igazgatásról

és szociális ellátásokról szóló 1.4/2003. (VII. 1S. ) számú rendelet módosításáról

Pilisborosjenő Község Önkomnányzot Képviselötestülete (o továbbiakban: Képviselőtestület)
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi Ü<V. törvény 16. § (I) bekezdésében biztositott
jogkörében eljárva - a szociális igazgatásról és szociális elláfásokról szóló 1993 évi III. törvény
|a-továbbiakban: Sztv. ) 1. § ának(2| bekezdésében, 10. § 11) bekezdésében, 25. § [3]
bekezdésében, 26. § ában, 32. § (1| és (3) bekezdésében, 37/D. § (3) bekezdésének,
38. § ának (1) bekezdés c) pontjában, és [9] bekezdésében, 43/B §(1| bekezdésében,
45. § ában, 46. § ában, 48. § (4] bekezdésében, 50. § ának[3| bekezdésében kapolt
felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2003.
(VII. 15. } önkormányzati rendeletét (továbbiakban': Or. } az alábbiak szerint módositjo:

1.§

Az Ör. 2. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § |1) E rendelet hatályo - a [3] bekezdésben foglalt kivételekkel és a |2) bekezdésben
foglolt eltérésekkel - kiterjed Piiisborosjenö Község közigazgatási terüietén lakcimmet vagy
tartózkodási hellyel rendelkező
a| magyar óllampolgárokra,
b) bevándoroltakra és ietelepedettekre,
c] hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre
e} arra a ha|iéktalan személyre, oki az eilátás igénybevételekor úgy nyilatkozott, hogy
tartózkodási helye a település közigazgatási területén van.
(2) Az önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra rászoruiónak
- ide értve az Sztv. 3. § (2j bekezcfésében foglalf' személyeket is - átmeneti segélyt,
étkezést, illelve szállást biztosítani, ha ennek hiánya az arra rászoruló személy életét, testi
épségét veszélyezteti.
|3| A rendelet hatálya a |2| bekezdésben meghatározott ellátások tekintetében kiterjed az Eurfr
pai Szociális Kartát megerősitő országoknak, jogszerü'en Magyarországon tartózkodó óllam-
polgáraira is.
(4] Á rendelet hatálya kiterjed a Sztv. 3. § |3) bekezdés a) és b] pont|ában foglalt személyekre is."

2.§
Az Or. ó. g(1) bekezdésének b. |, c. ] és d. | pont|a hatályát veszti.

3.§

Az Or. 10. §( 1 ) bekezdésének helyébe a következö rendelkezés !ép:
10. §|1 ] Az Onkormányzat Humán Bizottsága - a Képviselőtestület által átruházott hatáskörben
-a Sztv. 38.§(9| bekezdésében foglaltak alapjón hefyi lakásfenntartási támogatást állopíthat meg
annak a személynek, aki Pifisborosjenő községben a (2) bekezdésben foglalt előírást meg nem
haladó nagyságú és minőségű lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben lakik.

4.§

Az Or. 1ó. §[2) bekezdésében a Szociális és Egészségügyi Bizotfság szövegrész helyébe
Humán Bizotfság szövegrész lép.

5.§
Az Or. 20. §-ában a Szociális Bizottság szövegrész helyébe Humán Bizottság szövegrész lép.

6.§

Az Or. 21 . §-ában az egyedül álló szövegrész helyébe egyedül élő szövegrész lép.

7.§
Az Or. 21 . §(2] bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
Atmeneti segély nyújthotó elsosorban
- tartós (legalóbb 1 hónapot meghaladó időtartamú) betegség, illetve egyéb méltánylást
igénylő ok miatti jövedelem kiesés,
- elemi kár bekövetkezése esefén.

8.§
Az Or. 25. §(1 ] bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
A teiepülési önkormányzat temetési segélyt állapÍthat meg annak, aki a meghalt személy
eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra
köteles hozzátortozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját illetve család|a lét-
fenntartását veszélyezteti, íettéve, hogy az egy före számitott havi családi jövedelem oz
öregségi nyugdí| mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén annok
250%-át nem haladja meg.

9.§
Az Or. 26. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
A polgármester köteles gondoskodni az elhunyt személy közköltségen történő eltemetteté-
séről a Sztv. 48. §-a szerint.

10.§

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hotályba.
Paksi Imre s. k., polgármester Keresztény Anikó s. k., jegyző

A rendelet kihirdetve:
Pilisboros|enő Község hirdefőtáblá|án történt kifüggesztéssel 2010. november 30. napján.
Pilisborosjenő, 2010. november 30.
Keresztény Anikó, jegyző

Pifisborosjenő Község Önkormányzat Képviseiőfestulefének 9/2Ö1Ö.(X!. 21 ,j
önkormányzati rendelete az 18/2003. (X. 15. ), 1/2004. !l. 20. l, 2/2004. ÍI. 20. J,

4S/2004. IXII. 1S. J, 8/2005. IIV. 15. 1, 12/2006. fXI. 21. l, 17/2006. !XII. 22. ),
7/2007. {X. 2ó.), 5/2008. IV.9. 1, 8/2009. !1. 30.1 és a 7/2010. (X. 16.)

rendeletekkel módosítoH, Pilisborosjeno Község Onkormányzat Képviselotestűlef
és szervei Szervezeti és MOködési Szabályzaláról szótó 18/2002. (XII. 16. f számú.

rendelet módosításáról

Pilisborosjenö Község Önkormányzat Képviselötestülete fígyelemme! o helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi IXV. törvény 18. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmozásra, Pilisboros|enő
Község Onkormányzat Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
(tpvábbiakban: SZMSZ) szóió 18/2002. (XII. 10. } önkormányzaf'í rendeletét (továbbíakban:
Or. ] az alábbiak szerint módosítja:

1.§
Az Or. 49. §(3] bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) A rendeletek jelöiése:
a) tel]es [elölés: Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselőtestülelének .. ., 20.. . (hó, nap]
önkormányzati rendelete (rendeletcíme]
b) rövid Jelölés: ... /20... (hó, nap) Or."

2.§
Jelen rendelet kihirdefése nap|án lép hatályba.
Paksi Imre s. k., polgórmester Keresztény Anikó s. k., jegyző

A rendelet kihirdetve:
Pilisboros|enő Község Onkormányzat Polgármesteri h^ivatal hirdetőtóblájón történt
kifüggesztésse! 2010. december 21. nopján.
Pilisboros|enő, 2010, december 21.
Keresztény Anikó s. k., iegyző

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselotesfűletének 1 0/2010. (XII. 21 .J
önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáhatások kötelező igénybevételéről

szóló, 4/1999. (IV. 1j, 4/2001 . IXI. OSj, 19/2001. 1X11. 20. 1, 26/2004. tV. 15. 1,
28/2004. (V. 15.1, 19/2005. (Ylll. Í5. ), 9/2006. (VII. 1 3.J, 2/2008. (Í. 18. J,

2/2009. II. 16. J, ésa 18/2009. (XII. 18j Kt. rendeletekkel módosítoH4/1998.
(IV. 23.1 Kt. rendelet módosftásáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselőtestülete - az egyes helyi közszolgáltatósok
kötelező igénybevéteféről szóló 1995. évi XLII. törvény4. § |4) bekezdése, a hulladekgazdál-
kodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, volQ mint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

ü<V. törvény 10. § a.) bekezdése alapján - az egyes hefyi kozszolgáltatások kötelező igénybe-
vételéről szóló 4/1998. 11V. 23. ) Kt. rendelet /továbbiakban: Or/ az alábbiak szerint módositja:

1.§.

Az Or. 4. §[2) bekezdése helyébe a kövelkező rendelkezés lép:
"4 § |2) A rendszeres hulladékgyű|tésre rendelkezésre bocsátott szabvány szerinti gyú'itő-
edények negyedéves ürítési díjo: '

a).
b)
c)
d)

A gyűjtőedény,
gyujtőtartály térfogata (liter)

60 liter
1 20 liter
240 liter

IIOOIiter

Negyedéves
ürítési díj

3 204, - Ft+ÁFA
ó 407, - Ft+AFA

12814,-Ft+ÁFA
77 627, - Ft+ÁFA

2.§
11 ] A rendelet kihirdetése napján lép hotályba, de rendelkezéseit 201 1. január 1. napjától
keil alkalmozni.

(2j A rendelet kihirdetéséröl a |egyzö Pilisborosjenő Község Onkormányzat Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik.

Paksi Imre s. k., polgármester KeresztényAnikó s. k., jegyző

A rendelet kihirdetve:

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Polgárftesteri Hivatal hirdetőtáblóján történt
kifüggesztéssel 2010. december 21. nopján.
Pilisboros|enő, 2010. december 21.
Keresztény Anikó s. k., [egyző

Pilisborosjeno Község Önkormányzaf Képviselotestületének 11/2010. (XII. 21 .j
önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú közuzemS vízműből

szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak
megállapításáról, a dijalkalmazás feltételeiről szóló az 5/2006. flV. 20. ),

1/2006. (II. 28. J, 2/2007. (IV. Á.), 1/2008. (l. 18. 1, és az 1/2009. fl. 16. ),
Kl. rendeletekkel módosítoH. 2/2005. (11. 28.1 Kl. rendelet módosításáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselőtestüfete {továbbiakban: Képviselőtestülef) az
árak megálhpításáról szóló 1990. évi D<XXVII. törvény 7. § |1) bekezdésében ésa 11. § [1|
bekezdésében kapott felhatalmazás olapján QZ önkormányzaf'i tulajdonú közüzemi
vízmú'ből szolgáltatott ivóvizért, illetőleg csatornamű hosznalatáért fizetendő dijakról és a díj-
olkalmazás feltételeirol, az önkormanyzai'i tulajdonú közüzemi vízműbői szolgáftatott
ivóvizért, a közüzemi csatornamű használatáérf fizetendő díjak megállapításáról, a di|alkal-
mazás feltételeiről szóló 2/2005. |11. 28. ) Kt. rendeletét |továbbiakban: Or. ] az alábbiak
szerint módosítia:

1.S

Az Or. 1 számú metlékiete helyébe ezen rendelet 1 számú melléklete kerüÍ.

2.§
(1 ] A rendelet kihirdetése nap|án lép hatályba, de rendelkezéseit 201 1. január 1 . napjától
kell alkalmazní.
(2] A rendelet kihirdetéséről a jegyző Pilisboros|enő Község Onkormányzat Polgármesteri
Hivatal hirdetőfábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik.

(2) Német Nemzetiségi Altafános és Alopfokú Müvészeti Iskofa esetében:

Paksi Imre s. k., polgármester KeresztényAnikó s. k., |egyző

A rendelet mellékletéve! együtt kihirdetve:
Pilisborosjenő Község Onkormányzat Polgármesteri Hivotal hirdetőtábláján történt
kifüggesztéssel 2010. december 21. napján.
Pilisborosjenő, 201 0. december 21 .
Keresztény Anikó s. k., jegyző

). számú melléklet Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselotestulelének
.. .,2010. (XII.. .j önkormányzatí rendeletéhez.

1. 1 Pilisboros|enő Község területén a Duna Menti Regionális Vizmú' Zrt. [Vác] által közszol-
gáltatásként biztosÍtott Ívóvíz szolgáltaiás díját", a míndenkor hatáfyos, az ágazati miniszter
által kibocsátott "az állami tulajdonú közüzemi vizműből szolgállatott ivóvizért, illetőleg az óllami
tulajdonú közüzemi csatornamű használotáérl fizetendő di]akról" szóló rendelete alap|ón
megállapftott hatósági ár szerint kell megfizetni, a szolgáltató által kibocsátott számla alapján.

1. 2. a vízterhelési dí| kiszámitásának módját és mértékét a környezetterhelési di|ról szóló
2003. évi D(XXIX. törvény rendelkezéseí alopján megállopított hatósági ár szerint kell meg-
fizetni, a szolgáltató által kibocsátott számla alap|án.

2.§
|1] A Pilisboros|enő Község Onkormány2attulo]donát képező, a Duna Menti Regionális Viz-

mű Zrt. (Vác) kezelésében lévö a csatomQmű által biz^osított szennyvízelvezetés és tisztítás díja:

a) a lakossági fogyaszlók részére 329,- Ft/m3+Afg,
b) a nem lakossági fogyosztók részére 365, - Ft/m3+Áfa"

Pilisborosjeno Onkormányzat Képviselotestületének 12/20 10. IXII. 21 .J
önkormányzafi rencfefete az élelmezési normákról és térítési dijakról szóló

3/200S. Í11. 28. 1 Kt. rendelef módositásáról

Pilisbsrosjenő Község Onkormányzatának Képvíselőtestülete a gyermek védelméröl és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. IV. fejezet 18. §-a, valaminta személyes gondos-
kodóst nyújtó szociális ellátások téritési díjáról szóló 29/1993. (11. 27. ] Korm. rendelet
alapján, az élelmezési nomnákról és térítésí díjakról szóló 3/2005. (II. 28. } Kt. rendeletét
(továbbiakban: Or. ) az alábbiak szerint módositja:

1.§.
Az Or. 1 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"Norma meghoiározása
(1 ] Német Nemzetiségi Kétnyelvű Óvoda esetében:

Napi háromszori étkezés
Ebéd
Tizórai

Uzsonna

Felnőtt étkezés

277, - Ft/fő/nap+ÁFA
180, - Ft/fő/nap+AFA
56, - Ft/fő/nap+AFA
41, -Ft/fő/nap+ÁFA

293, - Ft/fő/nap+AFA

(2] Német Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Művészeti Iskola esetében:

Napi háromszori étkezés
Ebéd
Tizórai

Uzsanna

Felnőtt étkezés

399, - Ft/fő/nap+AFA
251, - Ft/fő/nap+ÁFA

91,-Ft/fő/nap+AFA
57, - Ft/fő/nap+AFA

279, - Ft/fő/nap+ÁFA

(2) Pilisborosjenö Község Onkormányzaf'Missziós Ház Alapszolgáltotási Központ

Szociális ebéd 293, - Ft/fő/nap+AFA"

2.§
Az Or. 2. §-a helyébe a követ'kező rendelkezés lép:

"Téritési dij meghatározása

(1] Német Nemzetiségi Kélnyelvű Ovoda esetében:

Napi háromszorí étkezés
Napi kétszeri étkezés
Ebéd
Tizórai

Uzsonna

Felnött + vendég

353, 60 Ft/fő/nap+ÁFA
301, 60Ft/fő/nap+ÁFA

234, - Ft/fő/nap+ÁFA
67, 60 Ft/fő/nap+ÁFA

52, - Ft/fő/nap+ÁFA
580, - Ft/fő/nap+ÁFA

Napi háromszori étkezés
Ebéd
Tízórai

Uzsonna

Felnőtt

579, 20 Ft/fö/nap+AFA
360, 80 Ft/fő/nap+ÁFA
1 36, 80 Ft/fő/nap+ÁFA
81, 60 Fl/fő/nop+AFA
580, - Ft/fő/nap+ÁFA

(3) Pilisborosjenö Község Onkormányzai'Míssziós Ház Alapszolgáitatásí Kozpont

Szociális ebéd
Felnőtt étkezés

433, 30 Ft/fő/nap+ÁFA
580, - Ft/fő/nop+AFA

3.§

Az Or. 1 . § és 2. §-ában feltünfetett AFA a mindenkor hatályos áfa mértekét jelenti.

4.§

(1} A rendelet kihirdetese napján lép hatályba, de rendelkezéseit 201 1. január 1. napjától
kell alkalmazni.

(2) Rendelet kihirdetéséből a jegyző Pilisborosjenő Község Onkormányzat Polgármesteri Hi-
vatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik.

Paksi Imre s. k., polgárme Keresztény Aníkó s. k., jegyző

A rendelet kihirdelve:
Pilisborosjenő Község Onkormányzat Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történt
kifüggesztéssel 2010. december 21. napján.
Pilisboros[enő, 2010. december 21.
Keresztény Anikó s. k., |egyző

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviseloteslűletének 13/2010. fXII.21.j
önkormányzali rendelete az adózás rendjéről és mértékéről szóló a 8/2003. [V. 15.),

a 38/2004. (V111. 20. j, a 48/2004. {XII. 31. ), a 16/2005. IVIII. 15. ),
a 31/2005. 1X11. 22. 1 és a 10/2008. (XI. 17. J Kt. rendeletekkel módositolf

21/2002. 1X11. 31. ) Kt. rendelet módosításáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselőtestülete az adózós rendjéről szóló 2003.
évi XCSI. törvényben, és o helyi adókróf szóló 1990. évi C. törvényben foglalt felhatalmozás
alapián azadózás rendjéről és mértékéről szóló 21/2002.1X11. 31. ] Kt. rendeletét |továb-
biakban: Or. l'módositásáról az alábbi rendeletetalkotja:

Az Or. 6. §(2) bekezdése hatályát veszti.

1.§

2.§

Az Or. 11 .§-ának helyében a következő rendelkezés lép:

"Azadó évi mértéke a 10. §(1| pontja szerinti számitás alapján 60, - Ft/m2/év."

3.§
Az Or. 1 2. §|1) bekezdése az alábbi h) ponHal egészül ki:

"h] a 10. §|I) bekezdése szerinti területből telkenkénta c) pontban foglaltakon túl 1000 m2"

4.§

Az Or. 21 .§(2] bekezdése hatályát veszti.

5.§

1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2011. évi kivetéseknél
kell először alkalmazni azzal, hogy a módosítással érintett ingatlanok utáni telekadó bevallások
benyújtásának határideje 201 1. január 30.

2] A rendelet kihirdetéséről a Pilisborosjenő Község Onkormányzat Polgármesteri h-livatal hirde-
tőtábláján történő kifüggesziéssel Íegyző gondoskodik.

Paksi Imre s. k., polgármester Keresztény Anikó s. k., |egyző

A rendelet kihirdetve:

Pilisboros|enő Község Onkormányzat Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblá|án történt
kifüggesztéssel 2010. december 21. napján.
Pilisborosienő, 2010. december 21.
KeresztényAnikó s. k., jegyző
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2011. január 22-én 18 órakor

MAGYAR KULTÚRA
NAPJA ALKALMABÓL

vendégünk lesz
Zsíros-Simon Mária

író, költő és előadómövész
a Művelődési Ház nagytermében

PILISBOROSJENÖ községben
2011. február 15-től 2011. február 17-ig

A vizsgálat ideje naponta:

Kedden: 8.00- 14. 00órái<:
Szerdán 12^00 - 18,00 óráfg

Csütörtökön: 8.00 - 14.00 óráig*'tart

A tüdőszűrés helye:
Muyelődési h-láz nagyterem
(Pilisborosjenő, Fő u. 16.)

A TÜDÖSZÜRÉS JAVASOLT!
Panasz nélkül is lehet beteg.

Minden 30. életévét betöltött lakoi részére
a tüdőszurés javqsolt!
A vizsflálat alkalmas

a tüdőbeteflséciek időbeni felismerésére.
(Személyi igazplványt,

TB kártyát, valamintazelőző évben kqpott
tüdőszűrő igazolást hozza

Catolikus szentmise,
vasárnap Pilisborosjenőn: 10. 30

Bakos Zsolt

.ormátus istentisztelet,
iárnap, Uröm: 10.00

Isépy Gábor
www.parokia.hu/lap/urom-pilisborosjenoi-

iformatus-egyhazkozseg

Evangélikus istentisztelet,
vasárnap, Szentendre: 10.00

orváth-Hegyi Oiivér
www. szentendre. lutheran. hu
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Középpontban a család:
Dr< Csányi Márta bemutatja
a  > i helyi tagcsoportját

Hogyan és mikortól lett Pilisborojenőnek
NOE tagcsoporfja?
A NOE-nak (NagycsaládosokOrszágos Egyesülete) koráb-
ban is volt helyi csoportja az Asztalos házaspár
vezetésével, mielőtf ez a mostani csoport megalakult
2008 őszén, de amikor ők elköltöztek, akkor az egész
valahogyan elhalt, a tagok szétszéledtek. Tulajdonképpen
azélet hozta az ötletef, hogy szerveződjön újra-a csoport,
hiszen rengeteg nagycsaládos van a faluban, több mint
az országos átlag, ahogy a gyerekszám is több a magyar
átlagnál. Jó ötletnek tűnt, mert az országos NOE helyi
csoporfja bizonyos súllyal is bírhat, ha véleményt kell
mondani a gyerekeinket érintő kérdésben - amit meg is
tettünk, amikor erre szükség volt -, egyszóval praktikusnak
tűnt, ha megalakulunk. Annyi kellettehhez, hogya nagy-
családosok leüljenek beszélni, és hozzunk egy közös
döntést, amit a NOE-nak is jelezni kellett. Nem lettünk
jogi személy, tehát például nem tudunk pályázni sem,
mert úgy gondoltuk, hogy a bejegyzett szervezetté
alakulás annyira megterhelő feladatokat róttvolna ránk,
hogy nem tudjuk vállalni

Hány tagja van a csoportnak?
Osszesen hivatalosan 21 tagcsalád van. Ennél sokkal
több a három vagy több gyermeket nevelő család, nem
tudom, hogy mi az oka, hogy a többiek nem csatlakoznak,
talán az, hogy nem ismernek minket.

Melyek a legfonfosabb tevékenységeik?
Megörököltük például az erdei Mikulást, vagy jól
működik a frissen szült anyukák számára a komatál-
rendszer, ami egy-egy ebédet jelent ebben a nehéz
időszakban az anyukák számára. Ezen kívül a nagy
NOE-n keresztül élelmiszer adományokat osztunk szét
rászorultsági alapon évente kétszer, egy-egy befőzési
szezonnál gyümölcsvásárokaf, máskor bolhapiacot szer-
vezünk. Fontos és új, hogy az országos NOE-hez hasonló-
an mi is megpróbálunk egy zöld fórumot indítani, hírt
adni a környezetvédelmi eseményekről, például a NOE
"Nagy család, kis lábnyom" című kezdeményezéséről,
ami az egyes családokban megoldható környezetvédelmi
ötleteket gyú'jti össze.

Kikkel, milyen szervezetekkel működnek
együtt?
Folyamatos a kapcsolat az iskolai és óvodai
alapítványokkal, részesei vagyunk az életüknek. Szoros
az együttműködés ajövőjenő Alapífvánnyal, hisz nemcsak.
személyemben van közösség, hanem egyébként is
közösek a céljaink. A Családsegítő Szolgálattal szintén j'ó
a kapcsolatunk, hiszen sok együttesen megoldandó prob-
lémánkvan.

Hogy tartják a kapcsolatot egymással?
Aki sok gyereket nevel, annak ugye sok a szanaszét sza-
ladó dolga, szóval nincsenek sajnos klubnapok, egy-két
közös program. van, kirándulások például. Szerencsés,
hogy ez egy kis falu, így össze tudunk futni, és van egy
nagy levelezőlista, amin keresztül tartjuk a kapcsolatot.

Hogy látja, milyen állapotban vannak a
családok itt Pilisborosjenőn?
Ugyanaz megta'lálható itt kicsiben, mint az országban
nagyban: vannak nagyon nagy szegénységben élő
családok, és vannak jó módban élők. Nekem úgy tűnik,
hogy talán a válás kevesebb, mint az országos átlag,
de ebben nem vagyok bizfos. Sajnos itt is élnek
szenvedélybetegséggel vagy más nehézségekkel küzdő

családok mint, bárhol máshol Az biztos, hogy több
a gyerek, nagyobb a hajlandóság gyereketvállalni, ami
persze önmagában véve - és ez az én személyes véle-
ményem - nem érdem. En azt gondolom, hogy ha vala-
kinek sok gyereke van, az egy helyzet, ami adatott. Egy
nagyon örömteli helyzet, ami egyfajta életvitelt követel
magának, mert más dolog egy-két gyereket nevelni minf,
négy-öt gyereket. Egyszerűen a közös problémák miatt
van szükség egy ilyen összefogásra.

Mik a legnagyobb gondok? Vannak napi
megélhetési problémák is?
Igen, vannak olyan családok, akik napi problémákkal
küzdenek. Nekik számítanak a segélyek, az összehangolt
segítség a családsegítővel, az önkormányzaftal, szerveze-
tekkel, egyházakkal. Ez az összehangolás egyébként
kötelező is.

Milyen terveik vannak/ amiket szeretnének
megvalósitani?
Szeretnénk újraindífani a kirándulásokat, tervezzük a nyári
táborokat. Távoli cél az ifjúsági klub felélesztése, hogy
valóban úgy tudjon működni, hogy a nagyobb gyerekek
számára egy hely legyen, ahol össze fudnak jönni. Tervek
persze mindig vannak. Például a kamasz gyerekeket
nevelő szülők klubja régi tervünk, vagy ötletbörzéket
lehetne tartani a zöld programról is hogy mi az, amit
meg lehet valósítani a háztartásokban. Én nagyon fontosnak
tartanám az egészségnevelést, tervezünk babysitter szol-
gálatot, szabadidős programokat, korrepetálást a Jövő
Jenővel közösen, teleautót szeretnénk szervezni. .. Akartunk

újságot, weboldalt, de ezek helyett lett a levelezőlista.

Hogyan lehet tagnak lenni?
A NOE weboldaláról le lehet töltetni egy belépési nyi-
latkozatct, ezt kell kitöltvevisszaküldeni. Ezen lehetjelölni
azt is, ha valaki a helyi csoporthoz szerefne tartozni.
Ezután küldenek egy csekket, ami az éves tagdíj befize-
téséről szól - ez 5500 Ft/év/család. A tagsággal jár
egy kártya, ami különböző kedvezményekre jogosít,
újságot kapnak a tagok. Es persze megtaláljuk egymást,
én is keresem az új tagokat.

Köszönöm a beszélgetést, és sok sikert
kivánok a közös munkához!

Telegdy Balázs riportja

Bemutatkozik a ir liagycsaládosok
Országos Egyesülete

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete országunk
egyik legnagyobb, 23 éve mú'ködő, hagyományokkal,
tapaszfalatokkal rendelkező civil szervezete. A NOE
célja az élet, az anyaság és a házasság tiszteletére
nevelés, a jövő generációjáért érzett feletősség erősítése,
az értékfelmutatás, érdekvédelem, a közösségteremtés.

Kiemelten közhasznú szervezetként nem csak a szorosan
veft tagsággal tartjuk a kapcsolatot, bárkinek segítünk,
akivel akt-ív munkánk során kapcsolatba kerülünk, vagy
aki felkeres bennünket.

Erdekvédelmi és képviseleti tevékenységünk egyik eleme
a tanácsadó és segítségnyújtó szolgálataink működte-
tése: óltalános jogsegélyszolgálat, lakásügy-építési ta-
nácsadás, szociális<|yermekellátási tanácsadás, fogyasz-
tóvédelmi tanácsadás, nevelési tanácsadás. Minden
tanácsadás ingyenes.

Nemzetközi kapcsolatainkban kiemett helyet foglal el a
határon túli magyar családszervezetekket való együtt-
működés (Kárpát-medencei Családszervezetek Szö-
vetsége). Tagjai vagyunk: WFO, az ENSZ mellett
möködő Vienna NGO Comittee of th Family,
CONGO, és a FEFAF.

^ család éve

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia dönfése
értelmében 2010. december 26-án megkezdődött a
Család éve hazánkban, amely 2011. december 3&<in,
Szenf Család vasárnapján ér majd véget. "Döntésünket
az a szándék vezéretfe, hogy tanúságot tegyünk
hitünkről és felkettsük az emberek szívében a szeretef
és a felelősség érzését a társadalom legfontosabb intéz-
ménye, a család iránt. " - olvashatjuk a konferencia
körlevelében.
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LUKACSPÉTER
Amíg élek, addig bizosa :s"rá

Az eredeti szakmám kőműves, 1 5 éve kezdtem foglalkozni a szőlővel, amikor az élettársam révén
Elkezdtem művelni, először a szakmám mellett, a sza-
volt időm. Néztem a többi gazdát, hogy csinálják,
3pítottak szőlőt. Valamennyit már ellestem gyerekko-
volt szőlője Erdélyben - onnan települtünk ide 1947-

zegények voltunk. Mosf már nagyjából, azt mondom,
műveljem a földjét, akiknek nincs ideje, nem értenek
családi segítségeim lebetegedtek.

5ldem van: kilátás, jó levegő, csend. En zömében ott
am, amit én építettem a saját kezemmel, nem gépekkel.
lálni - még otthon Gyergyóban lestem el gyerekkoromban
gtől. Visszatérve a földre, én nem gyomirtózok, hanem
k, uborka, kukorica... minden megterem. Afehérszőlők
<ékfrankos, Merlot és Zweigelt.

Tiindenre nagyon oda kell figyelni. Amikor eljön a fej-
sgy, hogy előbb vagy később szedem le, mekkora a
)éldául hamar le kellett szedni, volt, aki leszedte 15
nka vele bőven. Aki rendesen, őszintén meg akarja
m tavasztól őszig. Ha már megvan, akkor meg kell
;m tudja megművelni, hacsak nem beteg, vagy nincs
álom... Szeretem is csinálni. Meg a másik, hogy tudom,
^emegyek a kocsmába, és a barátok meghívnak, nem
3z ember eg^két pohárral, az untig elég. Főleg vacsora

Ezúton is szeretnénk megköszönní Lukács Péternek,
hogy a falunak adományozta gyönyörű fenyőfáját,
és így közös karácsonyfát állíthattunk a főtéren. '. " - -.

^

^

UK' CS PÉTER EZEKET TERMELI

Igen népszerű magyar fehér szőlő, amely borszőlőnek és csemege
szőlőnek is használható. Korán érő szőlő, vékony héja ellenére kevésbé rothad,
mustja közepes cukortartalmú, és a csemege szőlőkre jellemző alacsony savtartalommal
bír. A bogyók kicsik, a fürt középnagy méretű. Az Irsai Olivér bora erőtel|esen
muskotályos illatú, savaiban lágy, friss, üdítő jellegű.

UTtÜ Minoségben közepesnek tartják, bora általában semleges ízű.
Magyar nemesítésű fajta. Jó évjáratokban és megfelelő tőketerhelés mellett
minőségi borf terem, de általában csak cuvée-khez használják.

A Zweigelt nagyfürtű, közepes méretű és vastag
héjú bogyókkal rendelkező szolő. Vastag héja
miatt kevésbé rothadékony, és alapvetően igen
lédús fajta. A belőle készült bor ízvilága, színe,
tannintartalma hasonló a Kékfrankoséhoz,
de általános nézet szerint minősége nem
vetekedik a Kékfrankoséval.

KékfranköS Közepes méretű fürtjein kis
méretü bogyók találhatóak. Vastag héja miatt
nem nagyon rothad, közepes érésű.
Bora általában mélyvörös színű, csersavban
gazdag, markáns ízvilágú bor.

Bora általában mélyvörös színú',
telt, bársonyos ízű
A világfajták egyike,
Franciaországból
származik.
Onálló borként is
megállja a helyét,
de inkább a Cabernet
fajták lekerekítésére /
alkalmazzák.

/

i
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Egy kis helytörténet:
A "boros" név településünkben már a római időktől létező'bortermelésre utal. Bár az 1 880-as, 90-es évek-
ben az egész országot sújtó filoxéra járvány után megváltozott a falu arculata, miután szorgalmas gazdáink
inkább más gyümölcsök termelésébe, illetve tejtermékek készítésébe fogtak, a mai napig maradtakszőlőföldek,
és megbecsült hagyománya van a borászatnak. Üj sorozatunkban szeretnénk bemutatni azokat az embereket,
akik nem kevés munkával, hozzáértéssel művelik ezt a szép mesterséget, őrzik a hagyományt.
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Anna korábban nem ismerte Rékáf, de miután megnézte munkáit, örömnie/
vállalta a közös közlést. A munkáik közötti kapcsolat megtalálását olvasóínkra
bízzuk...

A decemberben indított Párbeszéd című rovatunkban a szerkesztőség felkérésére Övári Anna, pilisborosjenői írónő írt egyedi,
kifejezetten ebbe a számba, a falu közösségét köszöntő szöveget. (Korábban két műve jelent meg: Theodor: A félelem hatása az
életre, Paradigma P. Kft. 2002, ésTheodor: Imakönyv ateistáknak, Paradigma P. Kft. kiadó, 2005). Ezúton is köszönjüka munkáját,
csodálatos írását. Csíkszentmihályi Réka pilisborosjenői textiltervezőként lakástextilek - függöny, bútorszövet és szőnyeg
tervezésével foglalkozik. 996-ban formatervezési nívódíjjal jutalmazták munkáit és technikai megvalósítását.

Ovári Anna vagyok, nyugdíjas. 2006-ban költöztem ide
Pilisborosjenőre matematikus fér|emmel együtt, aki
nyugdíj mellett még aktív egyetemi tanár. Két felnőtt gyer-
mekünk Budapesten, illetve annak környékén lakik, akik
révén egy-egy aranyos lányunokánk van. Nem bántuk
meg, hogy feladtuk fővárosi otthonunkat, mert úgy
találjuk, hogy életminőségünk itt lényegesen jobb.

Az életvitel és életminőség kérdése már régebb óta
foglalkoztaf és ezirányban komolyabb tanulmányokat
folytattam. Talán ez is, falán egy kis szerencse is hozzá-
járulhafott ahhoz, hogy ebben a témakörben érdekes
gondolataim fogalmazódtak meg, amelyeket eddig két
könyvben jelentettem meg. Sajnos, mindkettő kifogyott
a könyvesbolti forgalomból. A könyvek más és más oldalról
közelítették meg azt a kérdést, hogy mi magunk mit
tehetünk életünk jobbá tételéért, különösen a nehéz időkben.
Ezek a kérdések így Ujév kezdetén talán többünket
foglalkoztatnak. Ertékeljükazelmúltévi eredményeinket,
sikereinket, felelevenítjük boldogító pillanatainkat, de eszünk-
be jutnak kudarcaink, félelmeink, bánataink, aggodal-
maink is. Bár egyéni életeink különböző feladatokat tárnak
elénk, abban mindannyian egyet érthetünk, hogy minden

\^
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fettünkkel újabb tapa$ztalatokat szerzünk - okosabbak,
bölcsebbek, tudatosabbak leszünk.

Ha önmagunkra való rálátással, külső megfigyelőként
nézzük életünk elmúlt eseményeit, akkor megláthatjuk
azokat a tendenciákat, élethelyzeteket, megoldandó felada-
tokat, amelyekkel lépten-nyomon találkozunk. Ezek nem
véletlenek. Minden annak érdekében történik velünk,
hogy megtapasztaljunk, végérvényesen megtanuljunk
valamit. Tanulási folyamat az életünk.

Amikor először találkozunk egy új feladattal, akkor
legyünk türelmesek önmagunkhoz, hiszen egy óvodástól
sem várjuk el, hogy fejben négyzetgyököt vonjon. Ami
új, azt sötétség fedi mindaddig, amíg felfedezzük, meg-
ismerjük, megtapasztaljuk. Ekkor a sötétségből a fényre
kerül, örök időkre tudássá, tudatossá válik bennünk.
Ezzel a tudással újjáteremtjük önmagunkat és a
következőfeladateléokosabban, bölcsebben, felkészülteb-
ben, tudatosabban óllhatunk. Ez az ember átváltozásá-

nak, fejlődésének, tudatosodásának folyamata. Ennek
következménye, amikor kijelentjük magunkról: "ma már

mindent másképp csinálnék". Hát persze, de ehhez a ki-
jelentéshez nélkülözhetetlen volt az átélt tapasztalat. Jus-
son ez akkor is eszünkbe, amikor éppen benne vagyunk egy
nehéz helyzetben, és hajlamosak vagyunk nehézségnek,
sorscsapásnak, tragédiának tekinteni egy tanulnivalót. h-la
ezt belátjuk, sok félelemtől szabadítjuk meg magunkat.

A személyes tapasztalatot nem lehet elkerülni. Ha figyel-
münket felhívják valamire, előre figyelmeztetnek szüleink,
tanítóink, tanáraink, rokonok, ismerősök arra, amit ők
már megtapasztaltak, az csak felkészültséget ered-
ményezhet számunkra. Saját megélt tapasztalat által
válik tudássá akkor, ha gondolatainkkal, szavainkkal és
tetfeinkkel ennek megfelelően élünk.

A tudatosodás vágya belénk van kódolva. Ezért van az,
hogy amit megtanultunk, azt feladatként már soha többé
nem vonzzuk magunkhoz. Mindig újabb és újabb ki-
hívásokra számíthafunk. A "megúszásra törekvés", az
"elhárító manőverek" hatástalanok, hiszen a változást, a
fejlődését, a tudatosodást nem lehet megakadályozni.
Abban bízhatunk, hogy mindig csak olyan ismeretlen új
feladat jöhet az életünkbe, aminek megoldására már
készen állunk. Ez az univerzális törvény erőt adhat min-
dennapi életünkben.

A tudat nem más, mint tapasztalatok alapján gyűjtött intelli-
gencia - más szóval: szemléletmód. Egyéni fejletfségi

"I

(tudatossági) szinttől függ, hogyan látjuk a világot,
környezetünket és benne önmagunkat. Amikben hiszünk,
amikről tudásunkvan, annak megfelelően gondolkozunk,
beszélünk és cselekszünk. Tudatossági szintünknek
megfelelően mi magunkteremtiüksaját, egyénre szabott
anyagi világunkaf, ami körülölel minket. Nézzünk körül
a környezetünkben, és meglátjuk, kik is vagyunkvalójában.
Ha olyan körülményeket, embereket, helyzeteket látunk
magunk körül, amelyek azt bizonyítják, hogy a világ
félelmetes, agresszív, gyűlölködő és élhetetlen, akkor
félelemben élünk. Ha tudatosan éljük az életünket -
vagyis minden pillanatban tudjuk, mikor zökkenünk ki
harmonikus egyensúlyi állapotunkból, és igyekszünk vissza-
állni középpontunkba - akkor az életünket békésnek,
boldognak, megelégedettnek érezzük, a vilóg pedig azt
sugallja, hogy jó itt élni a Földön. Saját felelősségünk,
hogy milyen állapotban tartjuk magunkat.

Tudatszinfünk emelése új távlatokat nyit a Szeretet magasabb
fokán. Megvilágítja az Egyetemes Tudást, új látásmódot,
megértést eredményez. Magunkat kell alkalmassá tenni
ennek megtapasztalására. Az alábbi táblázatban 7 váz-
latos pontba szedtem a fejlődés szintjeit. Mindenki ellenőriz-
heti, hol tart, és hogy milyen tulajdonságok, viselkedési
formák akadályozhatják a tudatszint-emelkedést.
Tisztában vagyokvele, hogyóriási bátorságotigényel a
szembenézés, de azt is tudom, milyen hatása van annak,
ha megfogalmazódik bennünk a jobbá válás igénye.
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Gyermek- és felnőtt

A tudatosodás szintjei a viselkedés tükrében:

1. Elkülönültség, visszavonulás, szeparálódás, ön-
becsülés hiánya, állati ösztönök, sötétség, mega-
láztatás, szégyen, lehangoltság, közömbösség,
bánat, önsajnálat, reménytelenség, kétség-
beesés, apátia.
2. Bűnfudat, önvád, szemrehányás, csalódottság,
szorongás, aggodalom, félelem, szenvedés,
szenvedélyek.
3. Itélkezés, lenézés, lekezelés, elbizakodottság,
hiúság, gőg, gyűlölet, harag, féltékenység,
bosszú, ogresszió, harc, küzdelem.
4. Változtatás vágya, igényazújra, bátorság, szem-
benézés a nehézségekkel, félelmek leküzdése, biza-
lom, bizíonság.
5. Felelősségvállalás, törekvés a jóra, önbiza-
lom, önkontroll, erő.
6. Emelkedettség, ura minden helyzetnek,
megértés, együttérzés, elfogadás, megbocsátás,
elengedés, az elme és az érzelmek kezelése,
mértékletesség, harmónio.
7. Szabadság, függetlenség, megelégedettség,
jóindulat, alázat, hála, igazságosság, egységtu-
dat, tisztaszívűség, átlátszóság, titkok nélküli élet,
feltételek nélküli Szeretet.

A magasabb tudatosság eléréséhez életünkkel kell bizo-
nyítani felkészültségünket, gondolatokkal, szavakkal és
tettekkel. E nélkül az "érettségi vizsga" nélkül nem válhatunk
az Univerzum felnőttjeivé. Egyensúlyba, harmóniába kell
hoznunk a testet és lelket (egót és érzelmeket) horizon-
tálisan, hogy Szellemünk nagyobb szerephez juthasson.
A magasabb szférákhoz szellemi szinten - vertikálisan -
kapcsolódunk. Üj, egészségesebb, tel|esebb életet él-
hetünk a testünkben, amely közben átalakul - fizikai
alkotóelemeinket, sejt szinten, magasabb tudatosság
jária át. Megoldandó feladataink persze továbbra is
lesznek (az Egység, a Mindenség, a Szeretet tudatával),
hiszen a fejlődés örökös spirálját járjuk.

^ .
/^t /^.^-^

Fogadja hálámat és elismerésemet,
- ha rajta van az önismeret rögös útján, és élete minden
pillanatában igyekszik a tudafos, szeretetteljes életre;
- ha felelősséggel vállalta Onmaga tudafos átalakítását;
- ha mindezeket megoldotta, és tudatosan megtisztulva,
fámogatja és sugározza a harmóniát.

Mivel minden Egységben van, saját legapróbb vál-
tozása is hatással van családjára, környezetére, nemzetére,
a Földre, Minden Megnyilvánult és Meg Nem Nyilvánult
Létezőre - azaz a Teljességre.

Ha bármilyen kérdése lenne, vagy szívesen beszélgetne
hasonló témákban egyénileg vagy csoportokban,
szívesen állok bárki rendelkezésére.

Szeretettel,

^) ^ o
^OCAJU

Pilisborosjenő
Tel: 336-227

Az állandó étlap mellett, reggelentea piacon vagy a hentesnél talált
legszebb és legfrissebb árukból készítjük napi ajánlatainkat.

Levesek 490 forinttól, tészták 1190 forinttól,
főételek pedig már 1390 forinttól, körettel.
Heti ebéd menü hétfőtől péntekig 800 Ft.

LÁTOCASSON EL HOZZÁNK!

2097 Pilisborosjenö, F6 u. 27. Telefon: 06 26 336 390
Nyitva tartás: minden nap 11.30 - 21. 00 óráig

www.laterazza.hu

magánrendelés Pilisborosjenőn
minden munkanapon!

Üj környezetben, a Pilisborosjenői Egészségházban
(Pilisborosjenő, Fő u. 18., a Művelődési Ház mellett)
várom kedves betegeimet a következő rendelési időben:

hétfó:fél9-fél 11-ig

kedd: 16-18-ig

szerda: 8-9-ig

csütörtök: 16-18-ig

péntek: 13-14-ig *
(pénteken csak megbeszélés alapján)

Bejelentkezés:
>/323i-ö7- 6

dr. Csányi Márta

3S

s -s
energetikai tanácsadás, műszaki felülvizsgálat

20 éve iparosként, 35 éves szakmai gyako'-lattal.

. 8 < és~

58 Ferenc földmérő mérnö

Ajtő, ablak
készítését vállalom

Gábeli
György

(26) 336-260

Pilisborosjenőn mindenki olvassa!

HIRDETÉSI MÉRETEK:

1/1 oldal, 1/2 oldal, 1/4oldal, 1/8 oldal

HIRDETÉSFELVETEL:

0630241 8177
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Pilisborosjenő és Uröm ingatlanirodája
Ingatlanirodánk változatlanul pilisborosjenői, ürömi és óbudai ingatlanok - építési telkek

csaÍádi házak, új építésü és használt öröklakások - értékesítésével és bérbeadásával foglakozik.
Központi weblap címünk: www. oi. hu

Sürgosen keresünk__ Kínálatunkból:
- Pilisborosjenő központjához közel

nappali+3 hálószobás, jó áliapotú
családi házat vagy ikerház felet
keresünk maximum 29 mFt-ig.
Garázs nem szükséges!

- Használt gyerekruha bolt részére
kiadó, kisméretű üzlethelységet
vagy üzlethelység-részt keresünk.

SZALAI PETER
cégtulajdonos, építészmérnök
E-mail: szalai.peter@oi.hu

06(30)9520-015
(26)336-198

- Űj építésú' sorházi lakások eladók 2011
III. negyedévvégi beköltözéssel, Pbj.
faluközpontban, változatos elrendezéssel.
kis kerttel, akár egy szintes kialakítás-
sal is. A legkisebb lakás nappali+ Ihálós.
melynek ára 15 M Ft. A legnagyobb 98
ma-es, nappali+3 hálós. Ára 29 mFt-tól.

- Faluközpontban 30 %-os beépíthetö-
ségu, csendes zsákutcában található,
960 m2-es építési telek eladó:15, 5 mFt!

- Lazaréti építési telkek teljes közmuvesí-
téssel 14,5 mFt-os induló ártól eladók.

- Kiadó 52. 000 Ft/hó összegért nappali+
1 hátószobás, bútorozott, 7 éve épült,

igényes sorházi lakás a faluközpontban.

2097 Pbj.. Templom út 2.

Ügyfélfogadás előzetes telefonos bejelentkezés alapján történik!
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Építőanyagok kedvező áron! Állandó akciók!
;

Ömlesztett anyagok - Téglák - Beton termékek - Szigetelőanyagok - Cement - Mész

. BRAMAC-

TONDACH 'l'

LeieP tfetíaer'a" wto*5^ rhM-weoSsi
ETŐRENDSZER PQROniGRWI

YTO Gs iTC^. VELUX-

Kalodás fa, Fa brikett, Gázcsere Telep
. . Építőanyag szállítás, Sitt szállítás

Tel. /Fax: 06/26/336-388, 06/26/336-188
iVlobil: 06/30/343-9507, 06/70/947-5126

E-mail: pistaigyorgy@trunktuzep. hu, trunkjulianna@trunktuzep. hu
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Portré
Pappjános:
"Köszönöm
Neked, Te Hegy"

Egészség
Tiszta fejjel,
tiszta lélekkel.

Napirenden
Lépéseink
a Falunk
fejlesztéséért
és jövőjéért

Galéria
A fotópál za
eredmény
h'rdetés

2011/FEBRU



Felhívjuk figyelmüket/ hogy lapunk ingyenesen
helyet biztosít valamennyi pilisborosjenői civil szervezetnek

és alapítványnak az 1 %-os kampányukhoz
a februári, márciusi és áprilisi számokban.

Kérjük valamennyiüket, hogy adózáskor ne felejtsenek

nyi latkozni adójuk 1%-áról/ és támogassák a helyi civileket:

cs

's'

Felnőn háziorvosi
rendelés
Hétfő: 12-17 óra
Kedd: 8-12óra
Szerda: 16-19 óra
Csütörtök: 8-1 1 óra
Péntek 7-1 1 óra
Dr. Kovács Levente
Bejelentkezés rendelési időben:
0626-336-308

Felnőtt ügyelet
Hétfő: 12-f7óra
Péntek: 7-14, 30 óra
Dr. Kovács Levente
Tel: 0626-336-308
0620-773-53-65
Hétfő:7-12
Kedd:7-17
Szerda:7-17
Csütörtök: 7-17
Péntek: 14, 30-17
Urömi ügyelet
Tel: 062"6-350-224

Gyermek háziorvosi
rendelés
Betegrendelés
Hétfo: 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:
Szerda: 14-16 óra Pilisborosjenő
Kedd: 1 , 30-14óraÜröm

Dr. Kerekes lldikó
Bejelentkezés rendelési időben:
Tel: 0626-536-033

Gyermek háziorvosi ügyelet
Hétfő: 7-12óra
Kedd: 12-17 óra
Szerda: 7-12 óra
Csütörtök: 12-17 óra
Péntek: 7-12 óra
Dr. Kerekes lldikó
Tel: 0670-292-22-69

Hétfő: 12-17 óra
Kedd:7-12óra
Szerda: 12-17 óra
Csütörtök: 7-1 2 óra
Péntek: 12-17 óra
Dr. Gaál Gabríella
Tel:0ó20-438-18-07

Felnott és gyermek ügyelef
héhfége és éjszaka
Este 1 8-tól reggel 8-ig
Tel: 0630-992:92-57

Védőnői rendelés
I. körzet
Csecsemó' tanácsadás
Szerda: 14-16 óra
Várandós' tanácsadás
Szerda: 16-18 óra
Szűrővizsgálatok
Hétfő 14-16 óra
Család, nővédelmi és iskolavédőnői
fogadóóra
Kedd: 8-10óra

Baba-mama klub
Szerda: 10-12 óra
Tasi' Zsanett
Bejelentkezés rendelési időben:
Tel: 0026-536-033
0630-332-76-15

Védőnői rendelés
II. körzet
Csecsemó' tanácsadás
Szerda: 14-16 óra
Várandós tanácsadás
Szerda: 16-18 óra
Baba-mama klub
Szerda: 10-1 2 óra
Szűrővizsgálat
bejelentkezés alapján
Szecsón/f Bertalanné
0630-950-76-57
Bejelentkezés rendelési időben:
Tel: 0626-536-033

Ma^án laborvizsgálatok
Szerda 8-9 óra
Előzetes be|elentkezés alapján
igény szerint
Tel: 0670-5 28-81-2 8 .

Fül-Orr-Gégészet
Magánrenáelés
Hétfo: 8, 30-10, 30 óra
Kedd: 16-1 8 óra
Szerda: 8-9 óra
Csütörtök: 16-18 óra
Péntek: 1 3-14 óra (csak megbeszélés)
Dr. Csányi Márta
Tel: 0620-322-67-76

Az ókori görögöktől
Pilisborosjenőig

Perlinger Györgyi német nemzetiségi képviselő
és Telegdy Balázs szerkesztő írása

Szép évszak a tél: a havas erdők látványa, a csend, a békesség, és persze lelkiekben végig velünk marad advent
várakozása és karácsony ünnepe. De talán így februárban már mindannyian egy kicsit siettetnénk a változást. A csupasz
téli fákra friss zöldet, a mezőre színeket képzelünk, kilábalnánk már a betegségekből, járványokból, minden egyes
napsütéses nap ajándék, a tavasz ígérete. Termekbe, szobákba zárva-élünk, gyermekeinket is féltve engedjük ki a
szabadba, jó lenne kimozdulni, találkozni, együtt lenni... Ösi vágyakozások ezek, melyeket korszaktól és kultúrától
függően más-más szokásformában éltek meg az emberek farsang idején, de egyvalami mindegyikben közös:
a féktelen, jókedvű mulatság.

Kizökkent a világ ilyenkor a megszokott medréből. Álarcokban, hangoskodva vonultak fel már az ókori görögök
is ilyentájt Dionüszosz istenség - no és persze a bor - tiszteletére, a nem épp mértéktartásukról ismert rómaiak pedig
ősi ünnepükön, a Szaturnálián teljes egy héten át ünnepeltek cirkuszi és gladiátorjátékokkal, alakos felvonulásokkal
- mondani sem kell, erre az időre minden munka szünetelt. A középkori itáliaiak méltó utódaiknak bizonyultak. A velencei
karnevál hatalmas színjátékhoz volf hasonló, ahol az utcák alkották a színteret, a városlakók voltak a színészek
s egyben a nézők is, a főszereplő pedig a Karnevál h-lercege, akit három napig éltettek, aztán szimbolikusan elégettek.

muA farsangi népszokások mindegyike gonoszűző, tisztaságot adó, termést és gazdagságot varázsló tartalr
volt. A magyar falvakban a böjt előtti szombat este kezdődött a farsangozás "annak a palack bornak a kiadásával, ame-
lyet az elmúlt évi avatáskor a legények a kocsma földjébe ástak. Ettől kezdve hamvazóig evés, ivás, móka,
alakoskodás, fánc következett. Tobzódás mindabban, ami "zsírossá teszi az ember testét, lelkét. " (MolnárV. József)

Nálunk Pilisborosjenőn a szilveszter és hamvazószerda közti időszakban ugyanúgy gyakoriak voltak a különféle
farsangi rendezvények, bálok, minf bárhol máshol az országban. Az egyik ilyen például a még hajadonok bálja,
egy másik pedig a nősök bálja. A bálok általában délután 3 órakor kezdödtek, és este 6-ig tartott az első rész.
Akkor ugyanis hazamentek az emberek az állatokat ellátni, vacsorázni és átöltözni. 8 órakor újból visszajöttek,
ezután viszont ha|nalig tartott a mulatság

tíg a fiatalok a
addig az idősebl
táncoltak. A Reitte

a kertrészben az

ührl-Steifö - fúvószenére szórakoztak,
>teinmüller kocsmákban sramlizenére

ivelődési Ház, Polgármesteri h-livatal,

Húshagyó kedden a tánc csak este 1 1 -ig tartott, ezt követte a farsangtemetés. Egy férfit az asztalra fektettek és 6 ember
mint "koporsóvivő" vitte a terem közepébe, ahol a gyásznép körbeállta az "elhunytat" és elsiratta. A valódi temetési
ceremónia dallamaira írt mókás, humoros, pajzán szövegeket énekeltek a halott fölött, könnyeiket sem kímélve sok-
szor a nevetéstől, szentelfvíz gyanánt borral hintették meg. A ceremónia végén elindult a gyásznép a kocsma
pincéjébe, miközben a zenekar gyászindulót fájt. Ittvolta farsangi mulatozás utolsó állomása.

Impresszum: Pilisborosjenői Hirmondó. Megjelenlk: havonta 1 300 példányban. Kiadó: Pilisborosjenő Község Onkormányzata e-mail:
hirmondo@pilisborosieno.hu. Szerkesztés, nyomdaielokészítés: Arlwork Pharma Studio, 2097 Pilisborosjenő, Kökény köz 1. Hirdetésfelvétel:
06 30 241 81 77. Nyomda: Pharma Press Kft. Engedélyszám: 3. 4. 1,463/2/1 ü Terjeszfi: Magyar Posta A szerkesztőséghez küldött
írásokat nincs lehetőségünk megőrízni vagy visszaküldeni. Várjuk véleményét, javaslatát. Csak a néwel, címmel ellátott, aláírt leveleket, írásokat
do/gozza fel a szerkesztöségünk. Borító fotó: Dalmi Péter.



Felegdy Balázs

riportja

1948-ban született Barcs mellett, Somogytarnócán. Gyerek-
koráf Niklán töltötte. Tizennyolc évesen felveszik a Színmű-
vészeti Főiskolára, utána Szegeden, a budapesti Madách
Színházban, Veszprémben, újra a Madáchban, Győrött,
ma/'d hosszú ideig szabadúszóként dolgozik színészként.
Jelenleg a hatodik évadját tölfi a budapesti Centrál Szín-
házban. Aszínházmelletfszinkronizál, rádiózik, versetmond,
előadóesteket tart, rendez.

A Magyar Rádió Gyerekstúdiójában tanított húsz évig.
A belőlük szervezett színjátszótársulattal járta Magyar-
országot, a Felvidéket, Erdélyt, Kárpátalját és a Vajdaságot.
Húsz éve Pilisborosjenőn él.

2005 óto feleségével együtt járják a vílágot.
A gyalogtúrák sorban a következők voltak:

2005 - E/ Camíno (900 km)
2006 - íoppfötí (350 km)
2007-AJapán Alpok" hegyei
2008 - A teljes Országos Kék Túra (2660 km)
2009 - Skócia (600 km)
2010-Himalája, Ladakh

Március 27-én a Reichel József Művelődési
Házban hallgathatjuk meg himalájai úti-
naplóját. Egy útinaplóból készült előadás:
elég különléges műfajnak tűnik.

A nagy vándorlások történetét megírom, és útinapló formájában
előadom. A rengefeg kép mellett, irodalommal, autentikus
zenével gazdagítva igazi színházi estét, egyszemélyes mono-
drámát csinálok, amiben az útól, és a látnivalókról valójában
csak mellékesen van szó. A valódi fartalma ezeknek az útirajzok-
nak az a belső út, amit mindenki végigjár, aki útra kel. Hagyom
az ufat, az élményeket hatni magamra, és érzem, hogy formálnak
is. A pszichológusok állítják, hogy három éves korban lezárul a
jellemfejlődés. Engem ezek a vándorlások megváltoztatnak, úgy
hatnak rám, mintha a második gyerekkoromat élném.

Ezek szerint tehát az utazás egyfajta tanulás
önmagadról?

Onmagamról és a munkámról. Nem véletlen, hogya Himalája
útínaplót így fejezem be: "Epilógus: hazatérve hamarosan
próbálni kezdtem a Centrál Színházban a "hHang-villa titkq"
című gyerekdarabban és a "Cabaret" címü' musicalben. Simon
Kornélnak és Bozsik Yverte-nek, a rendezőknek - ha nem
vagyok nagyképű - szerencséjük volt velem, mert még soha
olyan koncentráltan és alázattal nem dolgoztam, mint ezek-
ben a produkciókban. Köszönöm Neked, Te Hegy!". Teháf a
Hegynek köszönöm meg, akivel azonosultam a hegyi mámor
állapotában, amikor ötezer méter fölött elkapoft. Miközben tuda-
tában volfam annak, hogy a magas hegy okozza, formált és
alakított. Egy konkrét dolgot mondok: materialistának vallot-
tam, és most is annak vallom magam. De ma már nemcsak azt
mondom, hogy hiszek az anyag örökkévalóságában, hanem
azt, hogy hiszek a szellem és a lélek örökkévalóságában is.
Nagy adománya az életnek, hogy megadatott a gondolkodá-
somban ez a változás.

A Heggyel nem lehet viccelni. Ha nem vagy fizikailag, lelkileg
tisztességesen felkészülve, akkor a hlegy azt mondja:'"Viszont-
látásra, tessék engem békén hagyni!" A Hegy diktál. Nem
meghódítod a Hegyet, hanem szerencsés esetben azonosulsz
vele. Ezért választottam a Himalá|a útinaplónak azt a címet,
hogy "Valaki folért", ami még egyjapánban született haikumnak
a záró sora. Igy szól: "A Himaláján / kötelet himbál a szél.
/ Valaki fölért." A két utolsó szó furcsa, lebegő érzést kelt:

1

hová is ért föl az a valaki? A hegyre, vagy valami szellemi
magaslatra? Vagy lehet, hogy meg is halt? Valami ilyesmiről
üzen a Himalája.

Az emberi találkozás-élmények utazásaid
során milyen tapasztalat@k voltak?

A helyiek életével megismerkedni, abban elmélyülni, ahhoz
hosszabb idő kell, 'de természetesen az életüket látva, és em-
pátiával figyelve, az emberben kialakul egy' benyomás, ami
árnyaltabb, mint amit az útikönyvek adnak. A környezet a nép-
karaktert erősen befolyásolja. A skótokat a nagyon kemény
időjárási, geológiai adottságok megtanították keményen,
tisztán élni. Ezt láttam a finneknél is. Az északi népek sokkal
fegyelmezettebbek, tisztábbak, egyszerűbbek, mint a déliek.
A japánok fegyelmezettsége, meglátásom szerint abból fakad,
hogy sokan vannak de békességben, emberi módon akarnak
egymás mellett élni. Megrázó élmény volt az elképzelhetetlen
nyomorúság, amit Indiában láttam. Nem akarom többé látni,
mert emberi voltomban éreztem magam megalázva, pusztán
a látványtól! Az Indus völgyében, az 5-6000 méteres kopár
hegyek között élő emberek, akik kisajtolják a földből a
létezéshez szükséges minimumot, békességgel és szeretettel a
szemükben néznek rád. Sok-sok tanító tapasztalás.
A Himalájában élő emberek gondolkodása, életminősége
mindennél jobban megérintett: az az éles különbség, ami a
buddhistákat és a hinduizmus híveit elválasztja egymástól. A hin-
duizmusban a vallást és a társadalmaf átezövi a kasztrendszer
átka, ami számomra, egy önmagát szabadnak gondoló euró-
pai számára, elképzelhetetlen. Hogy egy sudra soha nem lehet
tagja a tanítók, a harcosok, vagy dolgozók rendjének, egy
ilyen rendszerben élni, eztembertelennektartom. A buddhizmus
tanítása szerint mindenkiből lehet Buddha. Lényeges különbség.
Bár Helmuth von Glasenapp, az Ot világvallás című könyv szer-
zője, megfeddi az európai, úgymond szabadon gondolkodó
embert: gondoljunk csak utána, hogy azok az alárendeltségi
viszonyok, amelyek a kasztrendszert működtetik, a világon
mindig és mindenütt lényegében megvoltak és megvannak!

Az utazó mindig egyben különböző helyi
közösségeken átutazó ember is. Hogy látod a
helyi létezés és a globális világ viszonyát?

A globalizációnak szeretem az előnyeit, azt, hogy biztosítja a
technikai, tárgyi, az emberi civilizációt szolgáló feltételeket.
De biztos, hogy a lokális térben, és a helyi kultúrában való
létezés teszi minőségileg jobbá és gazdagabbá az embert.
Nemrégiben tudtam meg, hogy gyerekkorom falujában,
Niklán az iskola megszűnik. Fundamentálisan fognak kiírtani
belőlem valamit. Hogy Berzsenyi falujában ne legyen iskola,
mert az önkormányzat nem tud|a eltartani - ez nonszensz. Ha
ez megtörténhet ma, itt Magyarországon, akkor nem akarok
ittélni, merta lokális létezés, ezen belül a niklai létezés, azén
létezésem gyökere szűnik meg! Ha ez megtörténhet, akkor itt

valami nagyon rosszul működik. Az iskola fémája a pilisboros-
jenői rövid alpolgármesferségem alatf is vesszőparipám volt.
Többek között az iskola körüli, általam föloldhatatlan konfliktusok
voltak az okai, hogy fél év után odahagytam a képviselőséget,
alpolgármesterséget. Az igazi kapaszkodót, a valódi keretekef,
a lokális lét adja: á szomszédasszony, a Sanyi, a Marika.
Amikor estefelé túrából jövök hazafelé, és meglátom a falu
kivilágított tornyát... annál szebb üzenetet nem ismerek. Ezt'az
ember nagyon megbecsüli, amikor hazatér egy nagyvilági útról.

Mit gondolsz, hogyan lehetne kihasználni IPilis-
borosjenő turisztikai adottságait?

Ugy, hogy ne sérüljön az az áldott állapot, amit a hegyek
alján meghúzódó csendes zsákfalu-létnek köszönhetünk.
Ugyanakkor, pályázati pénzeket fölha|h/a, olyan infrastruk-
turális fejlesztésekbe kellene beruházni, amelyek kiszolgálják
az idelátogató, innen túrára induló sok-sok természetszerető
embert, úgy, hogy ebből a falunak és az itt élőknek is megle-
gyen a haszna. Hasonló adottságú osztrák vagy német faluban,
a lehetőségeket kihasználva, turistaparadicsomot teremtenek.
Alábbvalók vagyunk náluk? Nem hiszem.

Köszönöm a beszélgetést, sok sikert és örömet
kívánok a munkádhoz.
Találkoxunk a falunaponl

PILISBOROSJENÖI H'IRMONDÓ 2011/FEBRUÁR
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Bamás István Díenes Dóra

i történt pontosan az ískolában?

Barnas István: Az iskolánkban január 17-én délután tanári munkaértekez-
letet fartottunk, amikor. a tanulószoba felügyeletét ellátó tanár le|ött, és
jelezte nebm, hogy négy gyerek furcsán viselkedik, nincsenek jól. Fel-
mentem a terembe, és azt láttam, hogy a tanulók állapota valóban prob-
lémás. Rossz szíwel fedeztem fel az ismert szimptómákat: kitágult pupilla,
bizonytalan beszéd, sőtazegyikükszabályosan aludt. Bevallom őszintén,
először arra gondoltam, hogy alkoholról van szó. Külön-külön leültem velük
beszélgetni, és ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy drogot fogyasztottak. Leg-
először, még délután az iskolában, a gyermekvédelemmel foglalkozó
tanárnőt értesítettem, Ö értesítette a Családsegítő Szolgálatot. Még aznap
tá|ékoztattam a falu jegyzőjét és a Polgármesteri Hivatalt, akik értesítették
a körzeti rendőrt, igy minden hivatalból eljáró hatóság értesült az esetről.
Másnap belső vizsgálatot folytattunk le, amin részt vettek a gyermekek
gondviselői és az osztályfőnök. Ebből a következő eseménysor rajzolódott
ki; A gyerekek 12 óra 35 perckor elhagyták az iskolát szülői engedéllyel,
ebédelés céljából. Ebben az időben elszívtak egy füves cigarettát közösen,
amit Budapestről szereztek be, ma|d ebben az állapotban jöttek be az
iskolába. Az egyikük rosszul lett, a másik három kevésbé került a szer
hatása alá. Az esemény másnapján az egész felső tagozatnak volt egy
rendkivüli osztályfőnöki órája, ahol a helyzetet világosan, korrekt módon
értelmeztük, a gyerekek kérdezhettek. Ez azért fontos, mert megjelentek a
szokásos tévinformációk. Szerencsésnek mondható a szerencsétlenségben,
hogy ez egy hétfői napon történt, így kiderülhetett a dolog, minden intéz-
mény intézkedni tudott. h^a ez az esemény hétvégén történik, akkor lehet,
hogy a gyerekek még most is drogoznának.

Hogyan teszi képessé az iskola a gyerekeket arra, hogy
nemet fadjanak mondani a drogokra?

Apedagógiai programon belül az egészségnevelési programunkfoglalkozik
a drogprevenciós téma feldolgozásával. A tantárgyaink közül a biológia, a
kémia és az egészségtan tantárgy érinti a drogok veszélyességét,- megjele-
nési formáit, megelőzését. Ezen kivül az osztályfőnöki órákon az osztály-
főnökök a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően dolgozzák fel a
témakört a gyerekekkel. Ezen túl a szülői munkaközösség elnöke már két éwel
ezelőtt is megszervezett egy nagyon hatékony, inferaktív drogprevenciós
előadást, amin az egész felső. tagozat ott volt. Ugyanezt az előadást hívtuk
meg idén is, amin most először a negyedikes tanulók is részt vettek.
Díenes Dóra; Napjainkra a drogok használata és az ezzel összefüggésben
fellépő egyéni és társadalmi károk az oktatási rendszer komoly problémá-
jává váltak. Évről évre emelkedik a kábítószereket kipróbóló fiatalok,
iskoláskorú gyerekek köre. A törvény már evekkel ezelőtt is kötelezte az
iskolákat, hogy foglalkozzanak a témával. Evek óta tartunk mi is drogpre-
venciós előadásokat az iskolában. Másrészt, idén ősszel a Családsegitő
Szolgálattal együttműködve a nyolcactikosoknál azt próbáltuk mérni irányí-
tott kérdésekkel, hogy mennyire tájékozottak, mennyire vannak képben e
témában. Ügy gondolom, hogy nem csupán a törvényi szabályozás lehet
megoldás^a problémára. Az iskola felvállalta és kezelni szeretné a helyzetet.

Nem a felelősséget vállalókat keressük, hanem a megoldást. A mi diák-
jainkról van szó. Szeretnénk, ha a község lakói, a családok, az itt élők
együttesen és egyetértésben lépnének fel, és keresnék a megoldást. Nem
érzem jó megoldásnak, ha ilyenkor csak az iskola felelősségére mutogatnak.
Feladatunk tehát: esélyt kell teremteni arra, hogy a gyerekek a pozitív élet-
stílus kialakítására törekedjenekljó programokat, sportolási lehetőségeket
biztositsunk továbbra is a számukra!

Legyünk résen, ha tud|uk és tehetünk érte, csökkentsük a droghoz való hoz-
záférést! Minél nagyobb együttműködésre törekedjünk a szakemberekkel,
az intézményekkel, a civil és egyházi szervezetekkel, a helyi közösségek-
kel, az. "érintettfiatalokkal" és természetesen a családokkal!

Barnás István: Minden iskolába |áró gyereket nagyon sok hatás ér. Ennek
a korosztálynak az iskola és a család mellé egy ndgyon erős hatás is bekerül:
a társak szerepe. De nem győzőm hangsúlyozni, hogy a szülőkkel való
kapcsolatnak, az őszinteségnek nagyon fontos szerepe van a probléma
kezelésében. \~\a család tudja, hogy a gyerek mikor hol van, mit csinál,
mire van pénze stb., akkor úgy sokkal könnyebb. Rémületes veszélyben
vannak ezek a gyerekek. En azt mondom, hogy figyelni kell, megbeszélni,
segíteni, és nem büntetni rögtön, nem bűntudatot ébreszteni, hanem meg-
magyarázni, értelmezni.

?s végül még egy fontos dolog: a kérdés vizsgálatánál a falu lakosai
közül |ónéhányan jelezték, hogy megjelennek nem falubeli autók, emberek,
akik drogot árusítanak, drogdealerek jönnek a faluba. Erről nyilván tud a
körzeti rendőr, a hivatal, tudunk mindannyian. Kérem a megfelelő hivatalt;
innen az iskolából, hogy segitsenek. Segitségre szorulunk, mert veszély-
ben vannak a gyermekeink!

Mit tehe; a Családsegítő és Gyermekjóléti Snl^álat?

Klinger Magdolna: Kolléganőmmel, Szabóné Ludasi Evával közel 10 éve
lát|uk el ezt a két feladatot a község területén. A Családsegítő Szolgálat
arra hivatott, hogy a családnak mint egységnek nyújtson szociális támoga-
tást, gyakorlati segítséget. Ezzel szemben a Gyermekjóléti Szolgálat minden
esetben a gyermek érdekeit védi, sokszor saját családja érdekeivel,
tagjaival szemben is.
Az elmúlt 10 év alatt világossá vált, hogy a gyermekióléti szolgáltatás az
anyagi és személyi feltételek hiányában hatékony drogprevenciós prog-
ramokaf önmagában inditani nem tud. A meglévő gondokkal alapellátás
vagy védelembe vétel keretében foglalkozunk. Folyamatos segitő beszél-
getésekkel, pszichológiai tanácsadással támogatjuk a gyerekeket és
szüleiket is, de ez csak tú'zoltásszeru. megoldás, és a deviáns gyermeki
magatartás okait nem tudja megszüntetni.
Emiatt is volt nagy öröm számomra, hogy ajövőjenő Pilisborosjenő Ifjúsá-
gáért Alapitványt, mint alapvetően a drogprevencióra létrejött civil közös-
séget másfél éven keresztül vezethettem. Sok megvalósított programunk
szolgálta a gyermekek pozitiv szociális kapcsolatainak kialakitását. Jelen-
leg önkéntesként sokadmagammal egy nagy pályázat beadásán vagyunk túl,
mely komplex módon ezt a problémát lesz hivatott enyhíteni a faluban.

A pályázat formai és tartalmi elfogadása megtörtént, de még nem kap-
tunk érfesítést arról, hogy nyertünk-e. Mindenesetre a gyakorlati előkészitést
elkezdtük, és ehhez ezúton is kérem a lakosság akfív támogatását! Kérem,
hogy akinek 12-29 éves korú ismerőse, rokona van a faluban, jelezze
nekünk, és segítsen eljutni a fiatalokhoz a prevenciós szabadidős prog-
ram|aink népszerűsítése céljából!
A "Válassz szabadon" pályázaf keretében heti öt alkalommal, hétfőtől pén-
tekig lesznek négy órás ( 16-20 óráig tartó) szabadidős klubok a következő
témákban: sportklub, kézműves klub, dráma-színjátszó klub, önsegitő ka-
maszklub és filmklub. A két éves pro|ekt keretében két elutazós nyári tábort
is szervezünk. Emellett a szülőknek, családoknak családkonzulfációs lehe-
tőséget biztositanak frissen végzett családkonzulens szakembereink, és
pszichológusunk személyre és családra szaboft terápiás segítséget nyújt.
Tehát várjuk olyan családok |elentkezését is, akik kapcsolati, érzelmi, gyer-
meknevelési gond|aikra várnak szakértő segítséget!

,4 páiyázat megvalósulásának reményében várjuk az előzetes jelent-
kezéseket! Szabóné iudasi Eva mentor 06-70-947-98-84

Klinger Magdolna szakmai vezető 06-70-269-89-50

Végezetül néhány szó magáról a drogproblémáról. Sajnos tudomásul kell
vennünk, hogy gyermekeink manapság órákon belül droghoz juthatnak a
községünkben is |elen lévő terjesztői hálózaton keresztül. A droghasználat
egyetlen megelőzési lehetősége, ha a gyermekeket tesszük képessé arra,
hogy nemet mondjonak, ha kínálják őket. Egyrészt látnunk kell, hogy a
"nevelés" valamikor a 14. életév körül véget ér. Ez útán csak kívóncsian
várhafjuk, hogy gyermekeink hogyan óllják meg helyüket az életben. Más-
részt a nevelés nem mós, mint személyes példamutatás. A gyermek mindig
azt fog|a követni, amit tőlünk lát, nem azt, amit tanítunk neki. Aki dohányzik
vagy alkoholt fogyaszt, jobb, ha nem is említi a gyermeke előtt, hogy ez
neki tilos, mert ő rpég fiatalkorú. Ez a leghatékonyabb módja annak, hogy
kiváncsivá tegyük és kipróbál|a, esetleg rendszeresen használja is.

Szülőtársaimnak, akik kamasz gyermebiknek segíteni szeretnének, azt
tanácsolnám, hogy ne kérdezzék, ne próbál|ák irónyítani - föleg ne tiltá-
sokkal fegyelmezni és büntetni - őket, de mindig hallgassák meg, ha
maguktól kezdenek mesélni, és megértő családtagként támogassák érzelmi-
leg, lássák el őket jó tanácsokkal! Ez a legtöbb, amit ebben a korban
"nevelésként" tehetünk értük.

Hogyan ̂ uthat droghoz egy iskolás?

Sántha Ba/azs rendőrszázados, BRFKAkció Oszfály
A negyedik alapkérdésről nehezen |utottunk információhoz. A drogárusitás,
drogkereskedelem témájátalig vagy egyáltalán nem érintika hivatalos pre-
venciós programok, oktatási segédanyagok, sőt, még a rendőrség hon-
lapján is hiába kerestünk felvilágosító anyagot, esetleg szülői tájékoztatót
erről. Bár az alábbi írás nem hivatalos, és nem kutatásokon alapszik, mégis
érezhető cnögötfe a sokévi napi tapasztalat, a személyes tudás, és érdekes
szempontokatvetfel. Szerzője gyakorló rendőr, aki ottvan a "tuzközelében".
Az Ö engedélyével és bátorításával idézünk internetes blogjából:
"A dealer pont olyan ember, mint egy akármilyen fogyasztó. Két füle van,
két karikás szeme, egy homloka - "Dealer vagyok!" felirat nélkül. Viszont
ennél fontosabb ismertetőjelük, hogy nem hordanak maguknál kábitószerek
kilóival megtöltött hátizsákot... Akkor ki a dealer? A dealer? Elmondom.
Az, aki kábitószert másnak kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal
kereskedik. Kik tesznek ilyet? A legtöbb kábítószer fogyasztó. Mondok egy
példát. A házibuliban a fogyasztó 20 éves Bendegúz megkinálja az
addig tiszta 17 éves Petit. Peti lehet, hogy soha nem szívott volna, de Ben-
degúznak köszönhetően .végre Ö is megtapasztalhatta a kábítószer fo-
gyasztás fenomenális élményét. (A nem beavatottaknak mondom, hogy ha

a kábitószer fogyasztás nem lenne jó élmény, akkor nem lennének fo-
gyasztók!) Ezt követően Peti alkalmanként igenis el fog tekerni egy-egy join-
fot, sőt egy-egy másik buliban meg fogja kínálni ő is egy-két kedves'
ismerősét (Pannikát és Félixet is], akikre szintén meggyőző hatással lesz a
jöl megtöltött "trombita", Persze az anyag pénzbe kerül... Mondjuk Peti
Bendegúztól 2000 Ft/gramm árban fog ezentúl venni, de azt azért nem
várhat|uk el tőle, hogy mindig a saját pénzéből lássa el az esetleg dealer
kapcsolattal nem rendelkező, és rá félistenként tekintő Pannikat és Félixet.
Bizony pénzt fog tőlük kérni az anyagért, teljes joggal... Es máris mi
történt? Az történt, hogy a 17 éves Petike pénzért (feltételezhetően szintén
haszonkulccsal) kábítószert fog adni Panni és Félix kezébe, akik később
szintén meg fogják kinálni egy-két kedves ismerősüket és így tovább és igy
tovább és így tovább... Es tudjátok, mi a szörnyű? Megmondom. Az, hogy
ez nem egy teória, nem egy elmélet, hanem a konkrét valóság. Az iskolák-
ban már mindenütt bent van a kábítószer. Hogyan? A tanulók viszik be.
A 17 éves Petik viszik az elámítani kivánt Pannikáknak meg Félixeknek.
Kicsit le vagyunk maradva. A pedagógusok még mindig a bőrkabátos,
motoros dealert keresik az iskola kapujában, miközben a védeni kivánt
srácok zsebében ott lapul az alufóliagombócba, vagy nylontasakba vagy
a cigaretta-celofánba csomagolt marihuana. " (ksatriya. freeblog. hu)

Mindezt megerósít 1 HVG magazin 2006-ban készített
tényfeltáró riportja a témában, melyben drogdealereket
szólaltattak meg:

"Arról, hogy hogyan lesz valakiből dealer, az egyik megkérdezett
kereskedő a következő választ ad|a: "együtt szivnak a haverok, de a
dealer, aki adja nekik a füvet, csak egy srácot fart szimpatíkusnak. Ez aztán.
elkezdi ellátni előbb a szűkebb ismeretségi körét, aztán ez a kör tágul, s
ha ügyes, havonta 50-100 ezer forintot is megkeres vele. Ezek a gyerekek.
azonban szinte kivétel nélkül kis mennyiséget adnak el, és nem alszanak
a párnájuk alatt fél kilóval. A fiataloknak, amikor elbzdenek árulni, nem
az jár a fejükben, hogy amif tesznek, illegális, hanem hogy népszerűek a
haverok körében, könnyen jutnak fűhöz, és ráadásul pénzt is keresnek vele.
Csak amikor lebuknak, tudatosul bennük, tettüknek milyen következményi
lehetnek. Itt aztán eldől, abbahagyják-e (a nagy többség igen] vagy
nagyobb körültekintéssel folytatják."

Telegdy Balázs riportja

Fíg elmükbe ajánljuk!

Intézményrendszer és információforrások a témában

. Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok-www. kef. hu

. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet - www.ndi-int. hu

. Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 2009.
Elérhető az interneten a Szociális és Munkaügyi Minisz-
térium honlapjáról (www. szmm. gov. hu) a Kábítószerügy
menüpontban.

. Infótár - Magyarországi Drogkezelőhelyek 2009.
Sziget Droginformációs Alapítvány elérhető az inter-
neten a Szociális és Munkaügyi Minisztérium hon-
lapjáról (www.szmm. gov. hu) a Kábítószerügy
menüpontban.
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'ifisztelt Lakosok!

Engedjék meg, hogy tájékoztassuk Önöket a
telekadó körül kialakult helyzetról!

Az önkormánYzat pénzügyi bizottsága 2010 novemberében
kezdte tárgyalni a telepulés 201 1-es költségvetését. Azzal
szembesültünk, hogy a 201 Oes évhez képest idén településünk
iparűzési adóból es személyi jövedelemadóból összesen 62
mjllió forinttal kevesebb bevétellel szamolhat. A köfelező ki-
adások ezzél szemben emelkednek. Mivel tartani szeretnénk
magunkat ahhoz az elvhez, hogy a tartalékot nem kívánjuk

ii működésre, ezért a bizottság úgy látta, hogy egyeflen
lehetősége van növelni a bevételt, ha emeli a helYÍ'adókat. Az
adóhatóság előterjesztése alapján megvizsgáltuk a lehetősé-
geket. Ezek szerint:
- Az építményadó 10%-os növelése kb. 2, 5 millió forintos
plusz bevételt eredményezhet.
- Amennyiben kiterjesztjük a telekadót az építménnyel ren-
delkező 1000 m2 feletti telkekre, úgy az számítások szerint
mintegy 5 millió forintos bevétel növekedést jelent.
Ezek alapján úgy döntöttünk, hogy az egy négyzetméterre
eső telekadót 40 Ft-ról 60 Ft-ra emeljük, s kiterjesztjük az
1000 m2 nagyobb telekkel rendelkező háztulajdonosokra is.
Mivel a törvény úgy rendelkezik, hogy a lakosságot
hátrányosan érintő adöval kapcsolatos változásokat az előző
naptári év december 31-ig meg kell hozni, ezért nem volt
lehefőség társadalmi vitára bocsátani a kérdést.

A Polgármesteri Hivafal késéssel, január 1 7-én kézbesítette
azon 283 telek tulajdonosának a bevallásra történő fel-
szólífást, akik az ingaflannyilvántartás szerint 1000 m2-nél
nagyobb telekkel rendelkeznek. Igy jogos volt az a fel-
háborodás, hogy csak öt nap van a bevallás elkészítésére.
Ezek után több megkeresés is érte a képviselőket, miszerint
a rendeletmódosítás több szempontból aggályos.

Az előkészítés során figyelmen kívül maradtak a település
helyi sajátosságai, miszerint
- számos ezer négyzetméter feletti telken folyik háztáji zöld-

ség- és gyümölcstermesztés
- szamos ezer négyzetméfer feletti terület van osztatlan

közös tulajdonban

Mivel nem volt célunk a kiskertek termelőinek megadóz-
fatása, valamint a nagyméretű telkek felaprózására való
ösztönzés, ezért úgy döntöttünk, hogy a rendelet azon
részét, mely az építménnyel rendelkező 1000m2-nél nagyobb
telkek megadóztatására vonatkozik, hatályon kívül helyezzük.

Az adóbevallással járó kellemetlenségekért mindenkitől el-
nézést kérünk!

Tisztelettel:
Pilisborosjenő Onkormányzatának Képviselőtestülete

Pilisborosjenő, 201 1. február 3. Pilisboros|enő Község Onko-
rmányzat Képviselő-testületének 1/201 1. (ll. 2. )önkormányzati
rendelete az adózás rendjéről és mértékéről szóló a
8/2003. (V. 15. ), 38/2004:(V111. 20. ), 48/2004. (X11. 31. ),
16/2005. (VIII. 15. ), 31/2005. fX11. 22. ), 10/2008. (XI. 17.)
Kt. rendeletekkel és a 1 3/2010. (XII. 21. ) önkormányzati ren-
delettel módosított 21/2002. (XII. 31. ) Kt. rendelet mó-
dosításáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-testülete az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben, és a
helyi adókról szóló 1 990 évi C. törvényben foglalt fel-
hatalmazás alapján az adózás rendjéről és mértékeről
szóló 21/2002. fX11. 31. ) Kt. rendeletétjtovábbiakban: Or.)
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Az Or. ó. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:
"(2) Az adó alól mentességet élveznek az építmény rendel-
tetésszerű használatához szükséges földrészletet meghaladó
területadóalanyai, kivéve a vállalkozó üzleti céltszolgáló in-
gatlana.'

2.§

Az Or. 1 2. §(1) bekezdésének h) pontja hatályát veszti.

3.§

tjjelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de ren-
delkezéseit 201 1. január 1. napjától kell alkalmazni.

2) Ezen rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti
az alaprendelet módosításáról szóló 1 3/2010. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet5. §(1) bekezdése.

3) A rendelet kihirdetéséről Pilisborosjenő Község Onkor-
mányzat Polgármesteri h-livatal hirde.tőtábláján történő
kifüggesztéssel a jegyző. gondoskodik.

Paksi Imre s. k. polgármester Keresztény Anikó s. k. jegyző

A rendelet kihirdetve:
Pilisborosjenő Község Onkormányzat Polgármesteri Hivatal hir-
detőtábláján történt kifüggesztéssel 201 1. február. 2. napján.
Pilisborosjenő, 201 1. február 2.

Beszámoló az önkormányzat
jogi átvilágításáról

A Képviselő-testület októberben úgy határozott, hogy az
állandó jogi képviselet+el is megbízott Ecsedi&Acs'Ugyvédi
Iroda végezze el az Onkormanyzat jogi átívilágítását, kü-
lönös tekintettel a település számára kockázatot jelentő jogi
ügyekre. Mind|árt a ciklus elején tisztán akartuk látrii, hogy
az Onkormányzatnak vannak-e kötelezettségei, amelyeka
későbbiekben terheket róhatnak ránk, ezért a jelentés a
problémás ügyekre fókuszálva készült. Az Ugyvédi Iroda
megállapitásait a Polgármesteri Hivatal által rendelkezésre
bocsátott iratokra és információkra támaszkodva tette,
emiatt előfordulhat, hogy léteznek olyan ismeretlen doku-
mentumok, amelyeka jelentés megállapításait más irányban
befolyásolhat|ák. A Hivatal munkáját közvetlenül a jegyző
irányítja és ellenőrzi, a mindennapi működtetésre a képvi-
selő-testületnek nincs ráhatása. Ezért, ha léteznek ismeretlen
dokumentumok, melynek léte az átvilágítás során felmerült,
azért a felelősség a választott képviselőket nem terheli.
Szükségesnek tartjuk, hogy Onök is megismerjék a jelen-
tést, hiszen a mi érfelmezésünkben az önkormányzás azt
jelenti, hogy a választóknak kötelesek vagyunk beszámolni
a településünkon történt dolgokról. Az Qnkormányzat
munkáját nem Önöktől elzárva, hanem az Onök kontrollja
mellett kívánjuk végezni. Az alábbiakban a jelentés egy
kivonatát olvashatják. Az Onkormányzat részére átadott
dokumentumban az egyes ügyleteknél megnevezésre ke-
rültek konkrét cég és személy nevek. Uzleti titokra és sze-
mélyiségi jogokra hivatkozva ezeket a neveket itt elhagytuk.
A jelentés többek között az alábbi pontokat tartalmazza:

Önkormányzati dokumentumok
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata,
mely több ízben módosításra került, a hatályos jogszabá-
lyokkal összhangban van.

Szeriődésállomány, vevői és szallítói
szerződések és bérleti szerződések
A szerződésekkel kapcsolatos általános észrevétel, hogy
teljesítési igazolásokat nem tartalmaztak, így a kifizetések
jogszerűségét ellenőrizni nem tudták. A szerződések jelen-
tős része a partner által nem került aláírásra. Az Ugyvédi
Iroda a rendelkezésére bocsátott szerződéses állomány
áttekintése után kiemelt néhány szerződést, amelyet külön
emlitésre méltónak tartott. Ezekről konkrét információt nem
adhatunk ki, néhány általános megjegyzés:

1. "Határidős folyamatos szerződések//-kel
kapcsolatosan:

Van olyan szerződés, amelyen nincsen dátum, így habár

36 hónapos futamidőre köttetett a szerződés, annak
kezdő időpontja nem ismeretes (csak az Onkormányzat
részéről került rá az aláírás időpont|ának datuma);
továbbá a szállító részéről nem került aláírásra. Ugyvédi
Iroda javaslata: az ilyen gyakorlata jövőben mellőzendő.

Létezik olyan bérleti megállapodás, melynek keretében két
szerződés köttetett, az egyiken az akkori polgármester és
a jegyző aláírása együttesen szerepel, mig a másikatcsak
a polgármester írta alá. Nem derül ki egyértelműen az
aláírási jogosultság kérdése, annak követelményei.

2. Bérleti szerződésekkel kapcsolatosan:
Onkormányzati lakások bérbeadásq kapcsán a határo-
zott időre kötött bérleti szerződéseknél nem tisztázott, hogy
a bérlők valóban elhagyták-e az ingatlanokat, és hogy mi-
lyen állapotban kerültek azok visszaadásra, továbbá,
hogy a bérleti díjak rendre megfizetésre kerültek-e,
valamint, hogy sor került-e és ha igen akkor milyen idő-
tartamra a szerződések időtartamának meghosszab-
bítására. Ezen szerződések rendre nem tartalmazzák,
hogya bérlő nem jogosult cserebérleményre, az'Ugyvédi
Iroda a jövőben javasolja hasonló tárgyú szerződéseknél
ezen ténynek a feltüntetését.
Az Önkormányzat egyik helyiségbérleti szerződése rögzíti,
hogy a bérleti díj évente felülvizsgálandó, amiről felvett
|egyzőkönyvek a szerződés számozott, elválaszthatatlan
mellékleteitfogjákképezni. llyen mellékleta rendelkezésre
bocsátott iratok között nem található. A szerződés rögzíti,
hogy a vállalt felújítás kapcsán a birtokba adást követően
a bérlő köteles a munkálatok befejezését követő legkésőbb
5 napon belül a bérbeadót írásban tájékoztatni ezen körül-
ményről. llyen tá|ékoztatás sem volt fellelhető az iratok között.

3. Lejárt szerződések megnevezésű iratokkal
kapcsolahas észrevételek:

A vállalkozási szerződésekben a vállalkozók számára
előírt feladatok (így például kiviteli/építészeti tervek
elkészítése, bizonyos hozzá|árulások beszerzése) tel-
jesülésére nézve nincsen rendelkezésre álló információ,
így az Önkormányzat általi pénzügyi kifizetés indokolt-
sága is ellenőrizendő.

Egy tervezési megbízási szerződés (ugyan kisebb értékű
szerződés) mégis különös, hogy a szerződés keltének
napja a határidő is egyben. Arra nézve nincs információ,
hogy a megbízott a feladatot teljesítette-e.

4. Vallalkozási szerződések:
Ütjavítási munkálatok elvégzésére kötött szerződések
kapcsán nem tartalmaz a szerződés átadás-átvételre, ál-
lapotrögzítésre, illetve dokumentáció készítésére (építési
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napló) vonatkozó rendelkezéseket. Az Ugyvédi Iroda véle-
ménye szerint megnyugtatóbb lenne az Onkormányzat szá-
mára, ha úgy végeztetné el az ilyen jellegű munkákat, hogy
a vállalkozási díj egy részét visszatartaná az eseflege-
sen hibás teljesítés kijavítási költségeinek rendezésére.

Az Onkormányzat megbízást adott a "Sikeres Magyaror-
szágért Hitelprogram" keretében MFB-s hitelfelvétel 850 mil-
lió forint értékben közbeszerzési eljárás lebonyolítására,
melynek megbízási díja: 450.000 Ft + Afa, ami ered-
ménytelen eljárás esetén is megilleti a megbízottat. A szerző-
dés aláírására 2010. |anuár 7-én került sor. A szerződéshez
teljesítési igazolásról, illetve az elvégzett konkrét munkáról,
munkafolyamatokról okiratokat nem kapott az Ugyvédi
Iroda, ezért ezek további vizsgálata indokolt lehet.

Az Onkormányzat 2008. december 22-én kötött szerző-
dést szoftver alkalmazásával kapcsolatos díjakról, melynek
4. pontja bruttó 1 ÓO.OOO, - Ft összegről szól. A szerződés
4. 1., 4. 2., 4. 3., 4.4. pontjai rögzítikezen díj összetevőit,
melynek 4.4. pontja már összesen bruttó 230.OOO,- Ft-ot
rögzít, plusz a 4.4. pont 10.000,- Ft/hó szoftver követési
díjat állapít meg. A szerződés felülvizsgálata indokolt lehet.

5. Ingatlan csereügylet
AzOnkormányzata Pilisboros|enő495, 490/2, 493/2
és a 494 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában
adásvétellel vegyes csereszerződést kötött 2010. szeptem-
ber 30. napján, melyről az Onkormányzat Képviselő Tes-
tülete 2010. július 8-ai ülésén a 110/2010-es KT
határozatával döntött. A szerződésben szereplő 490/2
és 490/5 helyrajzi számú ingatlan az ingatlan nyilván-
tartás szerint közút, illetve az Onkormányzat vagyonáról
szóló 9/2000-es (X. 10. ) KT rendelet szerint az Onkor-
mányzat forgalomképtelen törzsvagyonát képezi.
A hatályos jogszabályok értelmében így az Onkor-
mányzat vagyonáról szóló 9/2000-es (X. 10. ) KT ren-
delet, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LV. törvény, továbbá az 1959. évi IV. törvény és az
1997. évi CXLI. törvény rendelkezései értelmében ezen
két ingatlan vonatkozásában jogszabályba ütközik a
megkötött szerződés. Az Ugyvédi Iroda itt megjegyzi,
hogy a 2010. szeptember 30-án kötött szerződést az
Onkormányzat részéről a polgármester, yalamint a jegyző
látta el kézjegyével, illetve pecsételte le. Alláspont|uk szerint
a jegyző felelőssége óhatatlanul felvetődik az ügyben,
lévén Ö.a törvényesség őreként köteles a polgármestert,
illetve a képviselő testületef figyelmeztetni, ha és amennyi-
ben a polgármester vagy a képviselő testület jogszabállyal

vagy |ogszabályokkal ellentétes határozatot kiván hozni.
Az a tény, hogy a jegyző aláírásával és pecsétjével látta
el a szerződést, mind a szerződő feleket, mind az ellen-
jegyző ügyvédet, továbbá az akkori polgármestert is arra
a hamis feltételezésre engedhette következtetni, hogy a jog-
ügylet törvényes, az a hatályos jogszabályokkal egyezik.

Számos egyéb, az Onkormányzat működéséhez szüksé-
ges megállapodásokat, szolgáltatókkal történt szerződé-
seket [|pl. Groupama Biztosító (2009. május 27. ), OTP
Bank (2009. szeptember 15. ), DMRV (2009. augusztus
04. ), Agni Bt. (2010. március 30. )] vizsgáltakazátvilágí-
tás során, melyről az Ugyvédi Iroda azt a megállapítást
tette, hogy a település érdekében köttenek.

Jelentős volumenű projektek
A jogi áfvilágítás során az Onkormányzat jogi ügyei
vonatkozásában különösen nagy hangsúlyt fektettek az
úgynevezett Pilisborosjenő-Lazarét Vízi-közmű Társulat és
a Malomdűlő Lakópark Kf+. ügyeire, tekintettel arra, hogy
ezen két ügy jelentős beruházási értéket képvisel, továbbá
rendkívül összetett ügyekről van szó. Ennek eredményéről
későbbi lapszámunkban fogunk beszámolni, ahol kifeje-
zetten egy-egy adott fejlesztési területtel foglalkozunk.

Ügyvédi Iroda Jogi nyilatkozaha
Pilisborosjenő Község Onkormányzatának jogi átvilágítása
során a jelen dokumentumba tett megállapításainkat a
birtokunkba jutott iratok, információk alapján tettük, az
általunk nem ismert tény, körülmény alapján a megál-
lapítás módosulhat, így a változtatás jogát fenntartjuk.

Tisztelettel:
Dr. Acs Balázs
Ecsedi&Acs Ugyvédi Iroda

Az, hogy a szerződések hiányosak, vagyis bizonyos ese-
tekben nincs teljesítésiggzolás, határidő, illetve garanciák
hiányoznak, az Onkormányzat részére nem biztosít meg-
felelő jogbiztonságot. Ezek hiányában ugyanis a szerző-
désekben leírtak nem számon kérhetőek, ami akár anyagi
kárt is okozhat a falu közösségének.

Jelen Onkormányzatnakfeladata, hogya jövőben a szerző-
dések megkötésénél alaposan járjon el, minden esetben
a település részére biztosított garanciákat tartsa szem előtt.

Lépéseink
a Falunk fejlesztéséért
^ . . . ff ^ f f

és jövöjéért

Tisztelt pilisborosjenői lakosok!

Kérem, enged[ek meg, hogy néhány mondatban
tájékoztassam Onöket a munkámmal kapcsolatos jelen-
legi helyzetről. Alpolgármesterként a község üzemelte-
tése és a fejlesztési területek tartoznak hozzám.

Falugondnoki kft., közmunkásaink:
Nagyon fontos az, hogy a faluban gondnokok tevékeny-
kedjenek, hiszen ők azok, akik télen a buszmegállókban,
lépcsőkön jégmentesítenek, d veszélyes fákat kitermelik,
az utcáinkat tisztán tartják, a patakmederből és útjaink
széléről a szemetet összeszedik és széfválogatják, továb-
bá kisebb fejlesztéseket elvégeznek. 2010 év végéig a
közmunkások béreit az állam szinte 95%-ban támogatta.
Ezt a támogatást eltörölték és 201 1-től csak egy köz-
munkást támogatnak nálunk, a fizetésének 60%-a erejéig.
Ezért úgy gondoljuk, hogy olyan gondnokokat alkal-
mazunk, akiknek valamilyen szakirányú képesítése van,
annak érdekében, hogy ne kelljen minden szakmunkát
igénylő probléma elhárítása érdekében külsős cégeket
bevonni. A létszámot megtartjuk, mivel falunkban sok a
teendő, de egyes személyeket munkaképes, képzett szak-
emberekre cserélünk.
A falugondnokság központja a Fő úton található, egy
parasztházzal és egy belső udvarral, amely építőanya-
gok tárolására tökéletes. Felháborítónaktartom, hogyez
a ház embertelen. körülmények között kínál melegedőt,
pihenőt, tároló és tartózkodó helyiséget azoknak az em-
bereknek, akik településünk karbantartásával és tisztán
tartásával foglalatoskodnak nap mint nap. Elsődleges fe-
ladatomnak tartom azt, hogy ezeknek az embereknek
olyan munkakörülményt biztosítsunk, amely az alapvető
követelményeknek megfelel, beleértve egy wc és egy
zuhanyzó kialakítását is. A gondnokság szerszám- és
gépparkja jelenleg minősíthetetlen és balesetveszélyes,
munkavégzésre nem alkalmas.
A falugondnoki kft. megalapításának jogszabályi és
gazdálkodási hátterét még vizsgáljuk. A kff. 'még nem került
bejegyzésre, s ez csak akkor fog megtörténni, ha biztosí-
tottnak látjuk a gazdaságos üzemeltetést a község számára.

Ütépítés:
A Fő utat és Budai utat január hónapban geodéták
mérték fel. Ahhoz, hogy az útépítés költségvetését pon-
tosan meg lehessen határozni, ez a felmérés elenged-
hetetlen. Az említett két úton felül 1 1 db utcát mérettünk
még fel és folyik jelenleg az út és a felszíni víz elvezeté-
sének tervezése. Az utak engedélyezett terveinek megléte
feltétele a pályázatoknak. Jelenleg Közép-Magyar-
országra még nincs kiírva pályázat, de megjelenésük
várható, ezért készülünk rá.
Február második hetében egyeztettünk a Magyar Közút
(közútkezelő) megyei igazgató]ával, Pásztor Zoltán úrral,
és felmértük a kezelésükben lévő utcák állapotát. A
Budai út felújítását előzetes megbeszélésünk alapján közös
erővel tavasszal megkezdjük.

Fejlesztési területek:
Rengeteg időt töltünk azzal, hogy a megörökölt sokszor
kusza, perekkel terhelt helyzeteket átdolgozzuk, a fej-
lesztési területek tulajdonosaival megegyezzünk. Olyan
megállapodások meghozatalára törekszünk, amelyek-
ből a falu elmaradott állapotát fel tudjuk zárkóztatni.
Előszerződések már születtek a Budai út és a Fő út
közötti ferületre, tárgyalásokat folytatúnk a Tücsök utcai
fejlesztéssel kapcsolatban és törekszünk a lazaréti
beruházás megállapodásának megkötésére is. Minden
aláírfvégleges megállapodás tartalmát, anyagi és dologi
vonzatát közzé fogjuk tenni a Hírmondóban egy fej-
lesztési területekkel foglalkozó sorozatunkban.
Munkám jelentős részét terepen töltöm, de a Polgármes-
teri Hivatalban is gyakran megtalálnak. A Hivatal ajtaja
bármikor nyitva áll, elérhetőségeinket, telefonszámainkat
közzé tettük. A lakossági bejelentésekre mindig reagálunk,
az esetek többségében nem szavakkal, hanem közvet-
lenül a problémát elhárítva. Köszönöm azt a számtalan
köszönő e-mailt, amelyeket Onöktől kaptunk. Megpró-
báljuk az utak. állapotát fenntartani, addig ameddig a
végleges útpálya el nem készül. Sajnos a tavaszi
olvadás és esőzés még rengeteg kárt fog nekünk okozni
(ezzel gondolom nem mondtam újat). De dolgozunk azon,
hogy ezt a több tíz éve kialakult állapotot megszüntessük.
Ezek a tűzoltási munkálatok sajnos pénzbe kerülnek, de
a közlekedő útvonalak járhatóságánakfenntartása miatt
elengedhetetlenek. A javítási munkálatokat ugyana-
zokkal a helyi vállalkozókkal készítettjük, mint tavaly,
ugyanazon az áron. Ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani nekik, gyors és együttműködő munká|ukért

Szirtes Gergely alpolgármester
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árcius 11 -én,
pénteken, 17órától
Az 1848-49-es Forradalom

és Szabadságharc Emlékünnepe
az Általános Iskola 4. osztályos
tanulóinak előadásával
a Művelődési házban

TAVASZI MUVESZfcT E
Március 1 -20-ig

^l

Felhívom szives figyelmüket arra, hogy az idei évtől az ebek éves
kötelező veszettség elleni oltásának rendje megváltozott. Az eddigi
összevezetéses eboltás gyakorlata megszűnt, azonban egész évben

lehetőség van kedvencének veszettség elleni beoltatására a községben
működő állatorvosi rendelőben.

Az ebek évenkénti veszettség elleni oltása és féregtelenítése kötelező és
a tulajdonos kötelessége. Az oltás elmulasztása büntetést vonhat maga

után (microchipes megjelölés, hatósági megfigyelés, bírság).

Fentiek alapján Pilisborosjenő községben a nyilvánosan
meghirdetett eboltás helyett további intézkedésig az ebek veszettség
elleni kötelező védőoltását a 2097 Pilisborosjenő, Fő út 45. szám

alatt működő Dr. Hafvany Gábor állatorvosi rendelőben lehet
beadatni, rendelési időben

Kedd:
Csütörtök:
Szombat:

17. 00-19. 00 óráig
17. 00-19. 00 óráig
10. 00-1 2. 00 óráig.

Elérhetősége: +3Ó/70-605-61-Ó6 (időpont egyeztetés).

Pilisborosjenő, 201 1. február 14.

Pilísborosjenő Község Onkormányzat
Polgármesteri Hivatala

^^

il.

"Ebben a történetben megvan
minden, ami egy izgalmas
történethez kell, például
főszereplők, boszorkány,
sárkány stb. A gyerekek
először csak játszanak,
azután hirtelen egy kalandos
történetben találják magukat."

Villő, 4. osztályos tanuló
véleménye a könyvről

árcius 11-én IZórától
Birk László, falunk díszpolgárának hagyatékábót nyílik

numizmatikai kiállítás, valamint eredeti újságokból,
grafikákból lesz látható kiállítási anyag.

árcius 16-án, szerdán 1 7 órakor
"S áll a dal" címmel a Kevélyhegyi Dalkör

és az iskota kórusa lép fel

árcius 17-én 18 óra or, csu ' ön
Övári Anna lesz a vendégünk egy író-olvas tatal areté n.

á/cius 18-án, pén e en 1 órá 1
az Ezüst patak zenekar (drogpreven iós etőadáss tarkí tt

konc tet ad a fíataloknak. elépő: 500 Ff

árcius 19-én 17órai kezde el
TAVASZKOSZONTO est: a Kerekes együtt s nűsora,

táncház, tavaszi népsz kások
Belépő: 500 Ft

A Pilisborosjenői K
Táncegyüttesért Al

Adószám: 18721010-1-13
Kérjük, jövedelemadójának 1%-val
támogassa alapítványunk működésétl

árcius 27-én, 19 órakor

Utazds a Himalajan - 2010
Pappjános útinaplóját hallgathatjuk

meg a Művelődési Házban.
Belépő: lőOOFt
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Pilisborosjenő Község Onkormányzata tisztelettel meghívja a Tisztelt Lakosságot a "Pest megyei településközpontok
fejlesztése- Kis léptékű megyei fejlesztések" pályázati kiírás keretében megvalósuló "Település-központ fejlesztés
Pilisborosjenőn" című projektjének záró rendezvényére.

A KMOP-5.2. 1 /A-09-2009-0024 pályázati támogatással 2010 évben kialakítottunk egy központi teret községünkben.
Ennek során egyrészt megújult a Polgármesteri Hivatalnak is helyet adó Reichel József Művelődési Ház külső képe
homlokzati hőszigeteléssel és nyílászáró cserével, másrészt térburkolatot kapott az épület előtti járda, buszmegálló
környezete és az épület melletti parkoló. Harmadrészt új funkcióhoz jutott a parkoló melletti régi pince vízszigeteléssel
és belső felújítással. A kivitelezési munkák 2010 aug. 31 -én kezdődtek, és nov. 1 5-én fejeződtek be. A fejlesztés meg-
valósításának költsége az Európai Unió és a Magyar Allam támogatásával együtt 44. 342. 144 Ft.

Időpont és helyszín: február 25-én (péntek), 15 00 órakor, Fő utca 16.

Meghívott díszvendég:
Gulyás Dénes országgyűlési képviselő

Bi/üdetts siajsbt
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Pilisborosjenő területén a szennyvízcsatorna-hálózat - néhány bekötéstől eltekintve gravitációs (szennyvíz-átemelő szi-
vattyú nélküli elfolyó) üzemmódra alkalmas vonalvezetéssel letf kialakítva a felepülés völgy fekvéséből adódóan.

A Fő és a Budai utak alatt futó gyűjtőkre mellék-gerincek lettek rákötve, amelyek magánterületen áthaladva átlagosan
5-8 vagy még több ingatlan szennyvizét fogják össze
A szennyvíztelep és a hálózat községi tula]don A telep a mai napig próbaüzemben működik. 2010-ben a DMRV
értesítette az Onkormányzatot a végleges üzemeltetésre való átvétel feltételeiről melynek része a szennyvíz csőhálózat
átadása is. Kérte a maganterületeken athaladó mellék-gerincekre javítás, zavarelhárífás miatt történő hozzáférés céljára.
alapított szolgalmi jog bejegyzését, amelynek az érintett ingatlanok tulajdoni lapján is meg kell jelenni.

A bejegyzéshez a következő lépések szükségesek: bemérési tervek és felmérések alapján, geodéta által készített vázraj-
zok, és szolgalmi jogot alapító szerződések. A geodéziai felmérésekre február-március hónapokban kerül sor. Az
elkészült vazrajz alap|án a Budakörnyéki Földhivatal a szolgalmi jogot bejegyzi, az eljárás költségét az Onkormányzat
viseli. Az Onöket felkereső geodétát kérem fogadják megértéssel, a szolgalmi jogot alapító szerződést pedig az önko-
rmányzatnál kell megkötniük. A szolgalmi jog bejegyzése az Onök érdekét is szolgálja mert egy üzemzavar esetén biz-
tosítja a gyors és hatékony fellépés lehetőségét. Ha az üggyel kapcsolatosan további felvilágosításra lenne szükségük,
kérem keressék a Polgármesteri Hivatal munkatársát a 267336-028-as telefonszámon hivatali időben.

Pilisborosjenő, 201 1. február

Paksi Imre polgármester

PILISBOROSJENÖI HÍRMONDÖ 201 1/FEBRUÁR

Tisztelt pilisborosjenői Választópolgárok! Kedves Barátaim!

Sosem volt kenyerem a mellébeszélés, ebben a beszámolóban sem találnak mást, mintakfuális helyzetünk ismertetését.
Szűk kilenc hónapja kormányzunk. Ez az időszak sok váratlan nehézséggel szembesített minket. Kimerítő részletezés
nélkül általános képként csak annyit mondhatok, hogy a hazánkat terhelő államadósság nagyobb csapás, mintha
szőnyegbombázás pusztította volna el vidékünket meg a fővárost. Ezt tetézi, hogy 2010 nyarán, amikor az új kormány
szembesült az államháztartás valós tényeivel, éppen megrendült a közös uniós pénz, az euró. Azóta kényszerülünk egy
újabb problémával megküzdeni: a forint papírhajóként hullámzik az euró-svájci frank-dollár-jen tengeren. Gyenge gaz-
dasági erőnk, a tartalékok hiánya (ráadásul a sok természeti és egyéb csapás, pl. a vörösiszap-katasztrófa) a szűknél
is szűkebb mozgásteret enged. Minden kormányzati lépést ezen a szemüvegen keresztül érdemes megítélni.

Az államkassza és sok százezer családi kassza kínlódik ugyanazzal a problémával: a devizahitel bizonyfalanságá-
val. Aki csodára vár, naiv. Csak azt tanácsolhatom mindenkinek, hogy kétszer is fontolja meg minden kiadását. Tudom,
hogy ezt nem esik jól hallani, de felnőttek vagyunk, legyünk őszinték. Kérem, azt is vegyék figyelembe, hogy a másik
oldalon kormányunk egyfelől számottevő adókedvezménnyel könnyítette a gyermekeket nevelő és munkát vállaló em-
berek, családok terheit, másfelől erejét megfeszítve igyekszik munkahelyeketteremteni. Elvi alapon állunk: embertelen,
bűnös, a jövőt előre felélő politika, ha a gyermekszülést és -nevelést rettenetes túladóztatással büntetjük (ez a szocialista
kormányok egyik főbűne), másfelől véget kell vetni annak, hogy munkaképes emberek segélyre bazírozzák az egziszten-
ciájukat. Ez természetellenes, elviselhetetlen. Szent István törvényei már leszögezték az elvi álláspontot: az özvegyek
és árvák támogatása kötelesség; épkézláb emberek elvtelen pénzelése a mások adójából viszont szétzülleszti a társadalmat.

Rátérve szűkebb pátriánk helyzetére, mindenekelőtt a közlekedési tervekről illik szólnom, hiszen választási ígéreteim is
érintették ezf a kérdést. Idén megkezdődik az esztergomi vasútvonal nagy rekonstrukciója Budapest-Pilisvörösvár közt.
Két nyomtávon, gyakrabban és gyorsabban fog közlekedni a vonat. Megújul az ürömi vasúfállomás és környéke, P+R
parkolók is szerepelnek a tervben. Jó hír az is, hogy mai tudásunk szerint jövőre megépül a 0-es főút ürömi csomópontja,
a terv kész és jogerős.

Sajnos rossz híreim vannak magáról az új 10-es föútról, amit " 10-es elkerülő" néven szokás emlegetni. Kókajános akkori
szakminiszter a kérdésemre öt éve azt felelte, hogy félre van rá téve a pénz, és a 2006-2010-es ciklusban meg fog
épülni. Ténylegesen nem volt meg rá a pénz, és ami nagyobb ba|, az engedélyek azóta lejártak. Ujra'kell kezdeni az
egész procedúrát, ami éveket vesz majd igénybe. Az MO-s körgyűrű itteni szakaszáról sem érdemes sokat filozofálni.
Nenncsak a nyomvonal vitái miatt, hanem főleg azért, mert belátható időn belül nem lesz pénz erre a különösen drága
útszakaszra (alagút stb. ) - EU-s forrás ugyanis nem igényelhető rá, az államkassza pedig igencsak be van táblázva.

Végül arra kérem Önöket, tisztelt Választópolgárok, hogy ne vonják meg sem tőlem, sem a kormánytól az elmúlt idők-
ben tapasztalt jóindulatukat, amit ezúton is köszönök. Ha csak arra gondolunk, hogy minden egyes munkanapon az
első tízezermillió forintot a szocialistáktól örökölt adósság törlesztésére kell megtermelnünk, akkor könnyú' belátni: nem
lesz kolbászból a kerítés négy év múlva sem.

Gulyás Dénes
Országgyűlési képviselő

15



Beszélgetés
Királyné Váradi Valériával

Amikor beléptem, áz olyan érzés volt, mintha
valakinek az otthonába léptem volna. Egy régi
világ köszönt vissza rám: öreg bútorok, hajó-
padló/ régi rádió/ varrógép/ csipke; minden ne-
mes anyagból, csupa tartós holmi. Holvagyunk
pontosan?

Ez az épület a szülői házam. A szüleim még éltek, amikor 19
éwel ezelőtt kialakítottam ezt az üzlethelyiséget. A berendezés
akkoriban salgóállványos volt, de egy külföldi utunkon láttam,
hogy az öreg bútorokkal milyen jó hangulatot lehet. teremteni
egy üzlethelyiségben, és akkor döbbentem rá, hogy nekem is
minden megvan hozzá a szülői házban: az órától kezdve a
rádióig, a tükörig, a nagymamám varrógépe - még az eredeti
cérnával -, minden a garázsban volt. Aztán elkezdtük beren-
dezni: az öregszekrényről leszedtük az ajtókat, és abból lettek
a polcok. Itt, ezekre a fehér polcokra a faluban szedtem össze
az öregcsipkéket, és így próbáltam egy kicsit hangulatosabbá

tenni. Ez a csengő is van vagy negyven'éves. Ezt a ruhát
pedig én varrtam. A szüreti felvonuláson férjem és én szoktunk
lenni a Hegybíró és Bíróné. Minden évben új ruhát varrok, ami
egész évben ki van állítva az üzletben. llyen megtisztelő
felkérésre mindig régi stílusú ruhát készítek, amit egy hintóra
felvehet az ember.

Mesélne valamit magáról?
Hagyományos kereskedő családról van szó?

Borosjenőn élek születésem óta, ez a szülői ház. Apukám
hentes volt, a városban dolgozott, anyukám meg itthon
kötőgéppel kötött. A férjem is kereskedő. Fiatal koromban,
gyes alattvarrással kezdtem foglalkozni, mindenfélétvarrtam:
női ruhát, blúzt, szoknyát, nadrágot... széles kuncsaftköröm
volt. Amikor a varrás már nem volt kifizetődő, akkor - egy év
könyvelés után - belevágtam az üzletbe. Az üzlet mellett az én
igazi büszkeségem a csoládom. Nagy fiam, Krisztián autó-
kereskedő, Dunakeszin él feleségével és lányaival. Ha hozzájuk
megyünk, mindig azt mondjuk, "megyünk tündérországba"
Szerintem minden nagymamánakvan tünderországa. A másik
"fele királyságom" kisebbik fiam, Dávid. O itt él feleségével
ebben a házban, ahol az üzl.etem van; egy svájci cég fő disz-
pécsere, és szabad idejében önkéntes tűzoltó - ahol tud, segít.
Minden gyereknek van egy álma: én mindig is szerettem volna
boltos lenni'. A mai napig úgy jövök le, hogy szeretem
csinálni... jó szívvel... Főleg, hogy így átrendeztem, olyan,
mintha otthonról hazajönnék. Sokszor gondolok arra, hogy a
szüleimnek biztos nagyon tetszene az üzletem. En úgy érzem,
hogy megtaláltam a helyem, velem van a múltam és a jövőm,-
és ez 'igy |o.

Ön hogy látja, az emberek szívesen vásárolnak
a helyi boltosoktól? Milyenek a vásárlási szoká-
sok itt nálunk?

Aki hozzám jön vásárolni, az valószinűleg szívesen jön, de
nem mondható ki az, hogy a borosjenői ember Borosjenőn
vásárol. Sietnek haza a munkából, megállnak valamelyik
nagyáruháznál, telepakolják a csomagtartót, hazamennek, és
másnap kezdődik minden elölről. Mindenki rohan. Talán szom-
baton érezhető, -hogy egy kicsit több idejük van vásárolni a
faluban.

Azért a bevásárlóközpontokban vásárolni az
nem ugyanaz, mint egy kisboltban. Sokszor
nincs kihez fordulni segítségért/ nem igazán
tudhatjuk, honnan származik az áru/ mennyire
környezetbarát/ mekkora profittal dolgozik/
egyszóval mit támogatunk a pénzünkkel. Itt más

a helyzet: személyes kapcsolat van eladó és
vevő között, ha valami nem tetszik, megmond-
hatjuk/ a vevőknek lehetőségük van arra, hogy
megbízzanak a boltosban.

Igen, egy kisebb boltos mindig jobb kapcsolatban van a
vevőkkel. Például múlfkor bejött egy néni, és kérte, hogy hozzak
neki két lábost, mert nincs ideje vele foglalkozni, nem tudja, hol
kaphatna, és természetesen hoztam neki. En is próbálom itf
megoldani a dolgaimat, itt megyek fodrászhoz például, mert
látom, hogy mennyire támogatni kell a kisboltokat.

Honnan érkeznek az árucikkek ide a boltba?
Állandó beszállítókkal dolgozik?

Amikor elkezdtem, elmentem egy boltoshoz, hogy segitsen,
hogy kinél vásároljak, adja ide a címeket. Akkor azt mondta,
hogy "asszonyom, mindent kérdezhet, de ezt nem adom oda".
Most már értem, hogy miért mondta, mert ezt az évek alatt
alakítottam ki én is. Van olyan gyártó és nagykereskedő, akinél
19 éve vagyok.

A Hírmondó egyik fontos feladata/ hogy ségítsük a
helyi gazdaságot. Mit gondol, mwel lehetne legin-
kább segíteni a vállalkozásokat, üzleteket?

A mi problémáinkat csak mi magunk tud|uk igazán
megoldani, olyan dolgokaf kell forgolmazni, ami iránt van
kereslet. Kinek jó az, hogy a jó idő beálltával rendszeresen
megjelennek az utcai árusok, vagy a hat-héf éve "Végki-
árusítás" szórólappal meg|elenő alkalmi kereskedők. Fontos
lenne, hogy a közintézmények a működésükhöz szükséges
kellékeket a helyi üzletekben vásárolják. Ez oda-vissza
alapo'n megy, mert mi is próbálunk mindig segíteni a falu-
nak, ha valami rendezvény van például, és szeretnének
tombolára gyú|teni. A családommal mindig ott vagyunk min-
denféle rendezvényen, segítünk akár a szervezésben is,
adunk adományt, ha valami gyűjtés van. Másrészt pont
azért, mert boltos vagyok, és kapcsolatban vagyok az em-
berekkel, ha csinálnak valamit, megadom a tiszteletet, és
megnézem, legyen az egy adventi gyertyagyújtás, vagy egy
művelődési házi vagy templomi program.

Köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánok
a közös munkához!

Telegdy Balázs riport|a

méteráru, rövidáru
barkácsáru: csavar,
villanykapcsoló,
kerti szerszám, gipsz"
papi raru

játék
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Pilis-Budai Kutyamentők
2006 őszén az interneten, egy kutyás portálon indult csapatunk
közös története, Néhány lelkes kutyás megpróbálta összefogni a
környéken élő felelős gondolkodású állattartókat. Elveszett és talált
kutyák fotói kerültek fel, és elkezdődött egy közös gondolkodás
arról, hogyan lehetne javítani a térség állattartási kultúráján. Majd
jöttek az első "éles" mentések: összeszedett balesetesek, hazajut-
'tatott csavargó ebek, gazdihoz adott kutyák... Hamar kiderült, a
környéken (sajnos) nagy szükség van az állatvédők munkájára, a
kezdeti sikerek pedig kedvet és erőt adtak az elinduláshoz azon
a szakmai úton, melyen egyre biztosabb léptekkel azóta is járunk.
Büszke örömmel jelentjük, hogy 2009 decemberében immár hiva-
talosan is megalakulta Pilis-Budai KutyamentőkTársasága Egyesület.
Bemutatkozni úgy szoktunk, hogy "kistérségi civil kezdeményezés"
a miénk. Civil, mert tagjaink, támogatóink, 1 8-80 éves korig,
fizikustól kutyakozmetikusig, mind-mind munka mellett adják bele
szívüket-lelküket a menfésbe. Szabadidőnkben, saját autóval, és
nem kis részben sa|át anyagi forrásból. Es kistérségi, mert nem
tudjuk felvállalni az ország gondját, sajnos jut nekünk is épp elég
ezen a számunkra oly kedves vidéken. Működési területünk
Csobánka-Tinnye-Piliscsaba-Pilisvörösvár-Pilisszentiván-Pilisboros-
ienő-Uröm-Budakalász-Obuda, Külső Bécsi út- Budapest II. kerület
(Hűvösvölgy, Máriaremete, Hidegkút)-Nagykovácsi-Solymár, azaz
Buda északi kerületeitől a gyönyörű Pilis hegység lábáig elterülő
települések.

Nincs menhelyünk! Mi másként dolgozunk: ideiglenes befo-
gadókkal, olyan fantasztikus családokkal, akik szeretetet, törődést,
nevelést, és ha kell, ápolást nyújfanak a gondozásunkban lévő ku-
tyáknak, amíg azok végleges gazdihoz nem költöznek. Igy egy-
szerre mindössze 20 körüli a gazdára váró kutyák száma, ennél
többet egyszerűen nem tudunk hova tenni. Másrészf éppen a kis
létszám miatt több odafigyelés jut az egyes kutyákra, jobban kiis-
merjük őket, az egyéniségüket és az igényeiket, és igyekszünk a
legjobbat nyújtani nekik... Es talán ez a kulcsa mindennek, ezt sze-
retjük legjobban: végigkísérni és segíteni egy kidobott, balesetes,
megunt stb. kutyat a gyógyuláson, szocializáción és tanitáson át,
a Gazdához, a boldogsághoz, a teljes élethez vezető úton.

Miután biztonságba helyezzük a kutyát, lefotózzuk és megpróbáljuk
megtalálni eredeti gazdáját. Ha nem találjuk, akkor ú|at keresünk
neki, és gyógyultan, oltva, microchippel ellátva, - felnőtt kutyák ese-
tében mindig ivartalanítva, kölyköknél ivartalanítási kötelezettséggel,
- szerződéssel és családlátogatással adjuk örökbe. Mára gazdához
juttatott védenceink száma jóval 800 fölöft van.

A ba|ba jutott állatok segítése mellett feladatunknak tekintjük a
felelős állattartás népszerűsítéséf is. Térségünkben az elmaradott
vidéki állattartási kultúra jelenti a problémák egyik felét, a jólétből,
a modern ember érzelmi szegénységéből eredő nemtörődömség
pedig a másikat.

Szeretnénk, ha a felnövő generáció már.másként tekintene az ál-
latokra, ezért gyerekeknek szóló interaktív előadásainkkal a
környék iskoláinak egyre gyakoribb vendégei vagyunk A felnőtt ál-
lattartók körében az ivartalanítás és a microchipezés fontosságát
igyekszünk megértetni és terjeszteni, hiszen ez az a két kulcselem,
amivel a kóbor állatok számát csökkenteni lehetne, ráadásul mind-
két beavatkozás hosszú távon a kedvencként tartott kutya
egészségét és biztonságát szolgálja. Kutyás és állatvédelmi ren-
dezvényekre járunkvédenceinkkel, rendszeresen szervezünk örök-
befogadó napokat. A közös gondolkodás és a mindennapi munka
baráti társasággá kovácsolt minket.
Munkastílusunkat fiatalos lendület jellemzi, és nagy gondot fordí-
tunk a más szervezetekkel való jó viszonyra, valamint általában a
kulturált és igényes kommunikációra kutyás berkekben és a "nemku-
tyás" társadalom irányában is. Tevékenységünkről rengeteg pozitív
visszajelzés érkezik, s mi büszkék vogyunk arculatunkra.
Eiég szomorú dolog, hogy Magyarországon 2010-ben, 16 éwel
az Allatvédelmi törvény megszületése után, még ilyen rengeteg
munkája van az állatvédőknek. Sajnos rászoruló kutyából folyama-
tos az utánpótlás, ezért minden segitségre szükség van. Mindenki
megtalálhat|a a segítségnyújtásnak azt a mód|át, ami számára vál-
lalható. Nálunk van, aki kutyát szállít orvoshoz, van, aki honlapot
szerkeszt, van, aki segít a hirdetésekben, van, aki tápot adomá-
nyoz, és van, aki sa|át kutyái mellé bevállal még egy kis rászo-
rulót... ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak
az eddigi segítségét, és kérünk mindenkit, vigye hirét aktuális
gazdikereső védenceinknek, akikről kép és jellemzés a honlapun-
kon tajálható!

piliskutya@gmail. com
www. pilisbudaikutyasok. hu

PiIis-Budai Kutyarnentők Társasága Egyesület
Számlaszámunk: CIB Bank: 10701427-49914203-51100005

Adószám: 18001044-1-13

Bemutatkozlk
a Pilisborosjenői Ovodáért
Alapíh^ány

Övodánk számára az utóbbi években a fenntartó igen csekély
összegű keretet tudott biztosítani az úgynevezett dologi kiadások
finanszírozására. Sajnos a létezám utáni fejkvóta sem volt elég a
költségvetés fedezetére, hiába vettünk föl minden |elentkezőt. Az
óvoda vezetése 1995-től 2005-ig sikeres pályázatokkal pénzfor-
ráit tudott teremteni a négy csoportszoba berendezésére. A
további pénzforrások megteremtését sokirányú kapcsolatok, szpon-
zorálás tette lehetővé (vállalkozók, segítőkész szülők), de mind-
ezekkel együtt sajnos maradtak olyan finanszírozási hiányosságok,
ami a gyermekek mindennapi óvodai életét és az itt dolgozó szak-
emberek munkáját nagyban megnehezítették. Az így felhalmozódó
problémák keltették életre az óvodai Alapítvány megszervezésének
gondolatát, így került sor 2006 novemberében a Pilisborosjenői
Övodáért Alapitvány cégbírósági bejegyzésére. A befolyt
adományokból használható állapofba tudtuk hozni óvodánk ud-
varát (tereprendezés, sitt elszállítás, termőföidvásárlás, locsolórend-
szer kiépítés, füvesítés stb. ) szakember felkérésével, megvásároltunk
néhány udvari |átékot (labdatölcsér, rugós lovacska, libikóka,
mászóvár), amik sajnos még igen csekély mértékű felszerelésnek
számítanak ennyi gyerekhez. 2010-ben az Alapítvány fina'n-
szirozta többek között a Kenguru csoporf szobájának laminált
padlóval való burkolását, a Delfin csoport játszószőnyegét, de
például az óvodások állafkerti kirándulásának útiköltség kiadását is.
Tavasszal szükséges lenne folytatni az udvar rendbe tételét:
tereprendezésre, különböző burkolatú |áfékterületek kialakítására
és egyéb kisebb-nagyobb helyreállító, balesetmentesítést szolgáló
munkálatok elvégzésére van szükség, valamint a legnagyobb
anyagi kiadást jelentő tételkénf szükség lenne udvari játékokat is
beszerezzüpk.

Tisztelettel kérjük a falu lakóit, aki teheti, támogassa óvodánk
Alapítványát, gyermekeink mindennapi életének segítése,
gazdagítása céljából!

Számlaszámunk: 65700093-10133390
Adószámunk: 18714007-1-13

Tiszfelettel

Pápai Istvánné óvodavezető,

Breierné Virág Erzsébet a kuratórium elnöke

Henczl Ferencné,
lca néni, 95. évét töltötte be
2010 decemberében.

10 éve él itt a falunkban, s 10 éve tagja a Községi Könyvtárunk-
nak. "Mondd el, mit olvastál (olvasol), s meg mondom milyen
ember vagy. " - vallják ezt a könyvtárosok, s valóban nagyon sokat
elárul bárkiről az, hogy hogyan mozog a könyvekvilágában, kik
a kedvenc irói, melyek a kedvenc könyvei. lca néni nagyon sz-
eret olvasni, s mint mondta a könyvek az O barátai is egyben, sőt
olykor szerelmesei is, hiszen volt olyan kedvenc olvasmánya melyet
föbbször is végig élt, mert annyira lenyűgözte a történet.

A klasszikusokon kívül nagyon szereti Agatha Christie regényeit,
Danielle Steel minden könyvét elolvasta. Hosszú, izgalmas
életében az olvasmányok, a történetek míndig vidám kikapcsoló-
dást nyújtottak számára, s a mai napig aktiv tagja és lelkes
olvasója könyvtárunknak. Erőt, egészséget, hosszú életet^s még
sok érdekes könyvet, regényt és törfénetet kivánok neki az
elkövetkezendő esztendőkben!

Bereczkiné Szendrey Eva
könyvtáros

PILISBOROSJENÖI HÍRMONDÖ 201 1/FEBRUÁR
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Eredményhirdetés
Adecemberben meghirdetettfotópályázatra nyolc pályamű
érkezett. A négytagú zsűrinek nem volt könnyú' dolga a szép
számú és színvonalas pályamunka kiértékelésekor. A pontozás-
nál a zsú'ri figyelembe vette az elkapott pillanat hangulatát
és a témaválasztást is, ami falunkhoz kapcsolódik.

Első helyezett lett Erdélyi Ferenc "Reggel a Kevélyen" című
művével, aki mellesleg nagyon gazdag munkát adott be,
több képe is megtekinthető lesz a beérkezett fotókból ren-
dezett kiállításon a Művelődési Házban.

Második helyezett a legfiatalabb pályázó, Aczél Mihály
lett "Pbj" című, nyugodt hangulatot árasztó, kortalan képével.

Harmadik lett Kökény János, aki a "Vihar előtt" című
fotójával különleges pillanatot örökített meg.

A március elején nyíló kiállításon megtekinthetőek lesznek
Tóth Miklós Falunk arcai sorozata mellett Kisné Erdei
Katalin, Dalmi Péter és Atalffy Tibor egyes képei is. Vala-
mennyi pályázónak gratulálunk, és köszönjük a részvételt!

Maloschik Péter képviselő

Díjátadás: Maloschik Péter képviselő adja át a második
helyezett oklevelét Aczél Mihálynak

Fotózni jó...
Számomra nagy öröm volt, hogy településünk az Onkor-
mányzat szervezésében kiírta ezt a fotópályázatot. Ennél
csak annak örültem jobban, hogy a második helyezést
egy falunkban élő fiatal nyerte el fotóival.

evesRégóta fotózom. Több, mint negyven éve. Nyolc
korom óta örökítem meg azokat a pillanatokat, melyek már
soha nem térnek vissza. Akkoribqn még inkább csak a fény-
képezés technikai része érdekelt. Edesapám FED2-es gépével
ismerkedtem a fényekkel, azzal a csodával, hogy hogyan lehef
egy múló pillanatot megörökíteni. Emlékszem, amikor a
fürdőszobában laboráltam, majd büszkén tettem ki képeimet
a szobám, vagy az iskolám falára. Hihetetlenül |ó érzés volt,
amikor valaki azt mondta, hogy de jó, hogy ezt a képet
megcsináltad, megörökítettél egy pillanatot az életünkből.

Nagyon sok fekete-fehér fotó van a fiókomban, melyeket
ma is elő-elő veszek, és emlékezem azokra az osztálytár-
saimra, tanáraimra, akik már nincsenek köztünk, vagy egy
épületre, mely már a feledésbe merült. Egy ablakra, egy ka-
pualjra, egy utazásra, vagy gyermekeim számomra olyan
fontos pillanataira, mint az első lépéseik, vagy az első judó
győzelmük.

Ez a szép a fotózásban. Es persze a fények, melyeket soha
többé nem látunk már, miután már elmúltak...

Fotózni jó. Fotózni jó, és egyre könnyebb, hiszen ma már nem
kell'negatívokkal bajlódni. Az emlékek elraktározásának
egyetlen határa, számítógépünkháttértárolójánakkapacitása.
De ma már ez sem okoz gondot, hiszen egy külső háttértárolót
pár ezer forintért lehet kapni, melyre akár száz-, százötvenezer
képet is le lehet archiválni.

Visszatérek egy pillanatra a második helyezetre. Irígylem,
hogy ilyen fiatalon egy ilyen díjat nyert, és tiszta szívből
gratulálok neki. Egyrészt fotói miatt, másrészt pedig azért,
mert ilyen szép hobbit választott.

Minden fiatalt arra buzdítok, hogy ragadja meg a
fényképezőgépét, a mobiltelefonját, és örökítse meg a pil-
lanatot, mely számára fontos. Akár a kutyáját, vagy a
születésnapi tortáját, számára fontos, vagy kevésbé fontos
családi eseményeket. A testvéreit, szüleit, a lakóhelyét.

hliszen ez a kis világ ahol élünk, hihetetlenül múlandó

Kökényjános díjazott írása

Erdélyi Ferenc "Reggel a Kevélyen"

Aczél Mihály "Pbj

Kökény János "Vihar előtt"
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Kisné Erdei Katalin "Tájké
^'/WC^(C

~A

Tóth Miklós "Falunk arcai"

Az állandó étlap mellett, reggelente a piacon vagy a hentesnél talált
legszebb és legfrissebb árukból készítjük napi ajánlatainkat.

Levesek 490 forinttól, tészták 1 190 forinttól,
fóételek pedig már 1390 forinttól, körettel.
Heti ebéd menü hétfőtől péntekig 800 Ft.

LÁTOGASSON EL HOZZÁNK.I

2097 Pilisborosjenö, Fő u. 27. Telefon: 06 26 336 390
Nyitva tartás: minden nap 11 .30 - 21. 00 óráig

www.laterazza.hu

Pilisborosjenő
legkedveltebb havi magazinja

várja hirdetőit.

MINDEN POSTALÁDÁBAN/
MINDEN HÓNAPBAN

MEGJELENUNK. ~

HIRDETÉSI MÉRETEK:

1/1 oldal,

1/2oldal,
1/4oldal,

1/8oldal

HIRDETÉSFELVÉTEL.

06302 1 8177
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Dalmi Péter "Csendélet"

Dr. Hatvany Gábor + 36 70 / 60 56 166

Rendelési idő:
Kedd:17-19
Csütörtök:17-19
Szombat: 10-12

Kötelező (veszettség) és ajánlott védőoltások
Utlevél kiállítás, microchip beültetés
Külső- és belső élősködők elleni védekezés

Fogászati kezelések, fogkő eltávolítás
Ivartalanítás (kutya-macska-nyúl)
Laboratóriumi belgyógyászati, parazitológiai,
mikrobiológiai vizsgálatok

Veszettsé elleni védőoltás

Tájékoztatom a kedves állattartókat,
hogy 2011-ben ismét egész évben
lehetőség van kedvencének veszettség
elleni beoltására a községben működő
állatorvosi rendelőben.

Felhivom szives figyetmét arra, hogy
minden tulajdonos az általa szabadon
választott magánállatorvosnál oltathatja
be kutyáját. Amennyiben egy állatorvos
szolgáltatás nyújtásának szándékával
(például veszettség elleni védőoltás
beadása) fellépve, házalva megjelenik a
tulajdonos lakhelyén, korlátozza az
átlattartót a szabad állatorvos-váiasztás
jogának gyakorlásában, adott esetben,
meg is fosztja attól, a Magyar
Állatorvosi Kamara Etikai és Etikai
Eljárási Szabályzata szerint súlyos
etikai vétséget követ el.

Házhoz kiszállás: előzetes megbeszélés alapján
www. kockakutya. hu
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www. obudantul. hu
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Pílísborosjenő és Uröm ingatlanírodája
Ingatlanirodánk változatlanul pilisborosjenői, ürömi és óbudai ingatlanok - építési telkek,

családi házak, új építésu és használt öröklakások - értékesítésével és bérbeadásával foglalkozik.

Sürgősen keresünk:
- Pilisborosjeno központjához közel
nappali+3 hálószobás, jó állapotú
családi házat vagy ikerház-felet
keresünk maximum 31 m Ft-ig.
Garázs nem szükséges!
Weblapunkon és irodánkban több,
mint 100 olyan Ugí'felünk keresési
igényét tudja áttekinteni, akik mind
Pilisborosjenőn vásárolnának.

SZALAI PÉTER
cégtulajdonos, építészmérnök
E-mail: szalai. peter@oi. hu

06(30)9520-015
(26)336-198

Központi weblap címünk: www.oi. hu
Kínálatunkból:

- Uj építésu sorházi lakások eladók 2011
III. negyedévvégibeköltözéssel, Pbj.
faluközpontban, változatos elrendezéssel,
kis kerttel, akár egy szintes kialakítás-
sal is. A legkisebb lakás nappali+ Ihálós.
A legnagyobb 98 m2-es, nappali+3
hálós. Kulcsrakész árak: 19-38 mFt.

- Faluközpontban 30 %-os beépíthető-
ségu, csendes zsákutcában található,
960 mi>-es építési telek eladó:15,5 mFt!

- Uj parcellázású, lazaréti, építési telkek
9 mFt-os (+közmu) induló ártól eladók.

-Látogassa meg weblapunkat vagy irodánkat
személyesen! Pilisborosjenőn és Urömön
több mint 250 eladó ingatlannal várjuk Önt.

2097 Pbj.. Templom út 2.

Ugyfélfogadás előzetes telefonos bejelentkezés alapján történik!

P S OROSJEN :)

Epítőanyagok kedvező ároniAllandó akcióki

1 :

Omlesztett anyagok - Téglák - Beton termékek - Szigetelőanyagok - Cement - Mész

AUS . BRAMAC. RAKRÜ Leier M^mm

YTO G* ILLAS VELUX.

Kalodás fa, Fa brikett, Gázcsere Telep
Epítőanyag szállítás, Sitt szállítás

Tel. /Fax: 06/26/336-388, 06/26/336-188
Mobil: 06/30/343-9507, 06/70/947-5126

E-mail: pistaigyorgy@trunktuzep. hu, trunkjulianna@trunktuzep. hu
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Kérjü , adója 1%-ával segítse a pilisborosjenői iskolás gyermekeket!
Támogatását hálásan köszönjük!

. . . . .

Kérjük, adója 1%-ával támogassa a Polgárőrséget!

. .
^

Felnőtt házioryosi
rendelés
Hétfő: 12-17 óra
Kedd: 8-12óra
Szerda: 16-19 óra
Csütörtök: 8-1 1 óra
Péntek 7-1 1 óra
Dr. Kovács ievente
Bejelentkezés rendelési időben:
0626-3 36-308

Felnőtt ügyelet
Hétfő: 12-17 óra
Péntek: 7-14, 30 óra
Dr. Kovács ievente
Tel: 0620-336-308
0620-773-53-65
Hétfő:7-12
Kedd:7-17
Szerda: 7-17
Csütörtök: 7-17
Pentek: 14, 30-17
Urömi ügyelet
Tel: 0026-350-224

Gyermek háziorvosi
rendelés
Betegrendelés
HétfŐ: 8-1 1 óra Uröm
Kedd: 15-1 8 óra Pjlisborosjenő
Szerda: 8-1 1 óra Uröm
Csütörtök: 15-18 ora Pilisborosjenő
Péntek: 8-1 1 óra Uröm

Egészséges rendelés:
Szerda: 14-16 óra Pilisborosjenő
Kedd: 11, 30-14óraUröm

Dr. Kerekes lldikó
Bejelentkezés rendelési időben:
Tel: 0626-536033

Gyermek háziorvosi ügyelet
Hétfő: 7-1 2 óra
Kedd: 12-17 óra
Szerda: 7-1 2 óra
Csütörtök: 12-17 óra
Péntek: 7-12 óra
Dr. Kerekes lldikó
Tel: 0670-292-22-69

Hétfő: 12-17 óra
Kedd:7-12óra
Szerda: 12-17 óra
Csütörtök: 7-1 2 óra
Péntek: 12-17 óra
Dr. Gaál Gabriella
Tel: 0620-438-1 8-07

Felnott és gyermek ügyelet
hétvége és éjszaka
Este 1 8-tól reggel 8-ig
Tel: Oó30-99~2:92-57

Védőnői rendelés
I. körzet
Csecsemő tanácsadás
Szerda: 14-16 óra
Várandós tanácsadás
Szerda: 16-18 óra
Szúrővizsgálatok
Hétfő 14-16 óra
Család, nővédelmi és iskolavédőnői

fogadóóra
Kedd: 8-IOóra

Baba-mama klub
Szerda: 10-12 óra
Tasi Zsanett
Bejelentkezés rendelési időben:
Tel: 0626-5 36-03 3
0630-332-76-15

Védőnői rendelés
II. körzet
Csecsemő tanácsadás
Szerda: 14-10 óra
Várandós tanácsadás
Szerda: 16-18 óra
Boba-mama klub
Szerda: 10-1 2 óra
SzOrővizsgálat
bejelenfkezés alapján
Szecsán// Bertalanné
0630-950-76-57
Bejelentkezés rendelési időben:
Tel: 0026-536-033

Magan laborvizsgálatok
Szercia 8-9 óra
Előzetes bejelentkezés alapján
igény szerint
Tel: 0670-5 2 8-81-2 8

Fül-Orr-Gégészet
Magánrendelés
Hétfo: 8, 30-10, 30 óra
Kedd: 16-1 8 óra
Szerda: 8-9 óra
Csütörtök: 16-18 óra
Pénfek; 13-14 óra (csak megbeszélés)
Dr. Csányi Márta
Tel: 0620-3 2 2-67-76

c
f

M művelődési házban tartott megemlékezésen az iskola 4. osztálya tartott előadást. Miközben
, fogalmazódott meg bennem, hogy erről írni kell, hogy mindenki megtudja, mi is történik
nmal a mi kis falunkban.

íavaszi történetet az osztály tanítója, Jávor Csaba álmodta meg és vetette papírra. Elképzelte fanítványait
az 1 850-es évek második felében, s minden diákjára saját személyiségének megfelelő szerepet osztott.
A 10-1 1 éves gyerekek a forradalom és szabadságharc után 7-8 éwel a körülöttük élő felnőftek elbeszélései
és gyermekkori élményeik alapján újraélték a történelmet. Gyermeki ábrázolással láttatták a dicsőséges
tavaszi hadjáratot, az elesett édesapát, az őt gyászoló édesanyát, Pefőfi Sándort, az elnyomókkal szembeni
ellenszenvet. A tanító úr az előadásba bevonta a zeneiskolai kórust és zenészeket is.

óta. sok március 15-i műsort láttam, iskolás koromban néhánynak magam is részese voltom.
Mindegyik arról a csodáról szólt, amit őseink 1 63 évvel ezelőtt véghez vittek. Tudjuk, érezzük mit jelent
ez az ünnep, mert gyerekkorunk óta megtanultuk. Jávor Csaba története azonban ennél sokkal többről szólt.
A felelősségről, amivel tartozunk gyermekeinknek. Arról, hogy minden, amit megteszünk, vagy nem teszünk,
bevallunk vagy eltitkolunk, annak következménye van az ő életükre. hliába oktatjuk, neveljük őket saját
értékeink szerint szépre, jóra, rendre, ha magunk körül nem tudjuk megteremteni a szépet, a jót és a rendet.
\~\a igaz értékekre épített hitünk és meggyőződésünk szerint éljük az életünket, s nem hazugságban, akkor
mi is példaképpé válhatunk, akkor ránk is felnézhetnek majd gyermekeink, ahogy a '48-as hősökre tekintettek
akkor és azóta is, több millióan

idén erről szól marcius 5-e.

Lökkös Krisztina képviselő
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A szakmai életút néhány állomása

Kolozsváron születeft 1952. március 8-án.
Zeneí tanulmányőit Kolozsváron, Bukarestben, Budapesfen
(Kadosa Pál), Párízsban (Pierre Boulez) végezte.
1970-től karmester a Kolozsvári Magyar Színháznál,
zenei vezető a budapesti 25. Színháznál, és a Miskolci
Nemzeti Színháznál. A Miskolci Uj Zenei Műhely alapítója
és vezetője, mintegy 50 magyar nagyjátékfilm zeneszer-
zője. Az 1980-as években a budapesti Várszínház és a
JózsefAnila Színház zeneigazgatója.
Megalapítja a Camerata Transsylvanica kamarazenekart
és a Budapesti Kamaraoperát.
1996-2000-ig a Szolnoki Szigligeti Színház zeneigaz-
gatója. Számos zenei szakmai szervezet, társulat alapltója.
2000-2008-ig a Nemzeti Színház zeneigazgatója,
2002 óto a Színház- és Filmművészeti Egyetem zenei tan-
székének vezetője,
2008 óto a Kaposvári Csíky Gergely Színház zenei tan-
székének vezetője, rádíó-, TV- és CD-felvételek, operafilmek,
koncertek és előadások karmestereként, zongoramu-
vészként és zeneszerzőként Európa-szerte elismert.

Első megközelitésben szerteágazónak,
sokrétűnek tűnik eddigi életműve.
Mi az, ami mégis összetartja munkáit?

Az egyik oldalról valóban szerteágazó az élefművem, mert az
a kamaszos ambíció fú't, hogy több párhuzamos szakmaí
életet éljek egyidejűleg. Ez rögeszmésen létező törekvésem.'
Másrészt az én zenéről való gondolkozásom'egységessé teszi
ezt az életművet, ami mellesleg egy borzasztó nagy "átjáróház"
abban az értelemben, hogy rengeteg fontos vagy fontosnak
vélt művem származik színházi munkából, ahogy fordítva is
igaz, hogy az utókornak szánt nagyon intellektuális darab|aim
bizonyos motívumai "átmennek" egy filmzenébe vagy színházi
zenébe. Két sarkalatos pontja van a'munkáimnak: dz egyik a
zene, a másik a színház. Minden e köré a kéf művészeti'ág
köré rendeződik. Minden, amit írok, egy kicsif színház és egy.
kicsit zene is: minden zeném legalább nyomelemeiben sz.ín-
házi fogantatású, és minden, amit a színházban csinálok, az
óhatatlanul zenei természetű.

A szinházon belül is kiemelt jelentősége van az operának.
Apám operakarmester volt, és ebből adódott az egyre erősödő
érdeklődés bennem a műfaj iránt. Az egyes műfaji elemek
fokozatosan összeépültek bennem egyfajta műfaitörténetí
szemléletté, ahogy a mú'faj egészét látom, a művészeti ág
funkcióit, ezt a furcsa, heroikus szándékot az európai értékek
továbbörökítésére. Ez nekem nagyon fontos, mert itt látom meg-
valósulni ezt az egységef a tradició és a korszerűség között,
ahogy az európai gondolkodás ősmofivumait, a toposzokat,
az archékat átörökíti ez a. műfaj, ez az, ami számomra hallat-
lanul izgalmas. Ebből aztán többféle elágazás születik:
egyrészt egy erős irodalmi érdeklődés, ami valamiféle egység-
ben mutatkozik egyfajta dalkultúrával, másrészt másrészt a
funkcionális zenék világa a színházi előadásokban; és innen
már csak egy lépés a filmzene, amiből rengeteget írtam szintén.

Hogyan jellemezné személyes zenei ízléséf?

Ahogy egyre korosodtam, értem, úgy értékelődött fel bennem
az európai humaniórák képviselete, és ezzel egy időben egy.
sajátos konzervativizmust, akadémizmust tekintek vezérelvnek,
és teljes mértékben összeegyeztethetőnek a kortársi léttel és a
korszerűséggel. A karmesteri munkáimban is próbáltam "inyenc"
maradni, szeretnék szembe menni a zenetörténeti gondolkozás
folyamatosan szegényítő, egyszerűsítő tendenciával, és szeret-
ném az európai örökség hihefetlen gazdagságát, végtelen-
ségét hangoztatni. Erről szólt már az 1986-ban alapított Mértek
Egyesület is, a kamaraopera megalakítása, a Miskolci Uj
Zenei Műhely vállalkozásai is, amelyek szokatlanok voltak,
gyakran botrányt kavartak, merta befogadó közeget meglepte,
hogy az, amit csináltunk, hozzátartozik az Egészhez. Magyar-
országon a humán diszciplínákról való közgondolkozás mára

nagyon elszegényedett; hogy csak egy példát mondjak, a
magyar zenetörténeti szemléletből hiányzik egy teljes korszak,
a Bartók halála és Petrovics közötti időszak, pedig olyan
világhírű zeneszerzőink vannak, mint Lajtha László, aki francia
tankönyvi tétel, vagy Veress Sándor, aki Svájc nemzeti zene-
szerzőjének számít, vagy Farkas Ferenc, aki épp csak meghalt,
és már nem játsszáka koncerteken.

A zenei műfajoktól elkalandozott a televíziózás
világába is, persze zenei témákban...

Mondhatom, hogy gyerekesen büszke vagyok a két tévé-
sorozatomra. A Kolozsvári operamesék egy 1 3 részes sorozat

.volt, aminek én írtam a forgatókönyvét, és minden egyes
hangot én dirigáltam benne. Amikor sokat ment a tévében,
többen azt gondolták, hogy jelentős nagy operaházaktól vettünk
át anyagokat, annyira magas minőségűek voltak az operarész-
letek a filmben. A másik, ami foglalkoztat, kapcsolódik ahhoz,
amit a magyar zene képviseletéről mondtam. Ezért csináltam
meg a Kortársaim című sorozatot, ami lényegében az egyetlen
megvalósult forrásanyag a pályatársaimról, akik között olyan
szerzők vannak, mint például Orbán György zeneszerző, aki
nélkül Sidneyben sincs kórusverseny, itthon pedig magyarázni
kell, hogy ki ő. De a könnyú' műfajban is sikerült olyan televízió
sorozatot létrehozni ("Alomú'zók", Sándor Pál filmrendezővel,
2003), ami vélhetően akár stilisztikai tananyagként is működik.

Kolozsvár, a szülővárosa mennyire élő kapcsokit?

Tavaly volt a Kolozsvári Magyar Operában a húsz éves ju-
bileumom. De volt idő, hogy egy évig Párizsban dolgoztam
havi bontásban, később hosszabb ideig Berlinben, szóval
nemcsak az életmű szerteágazó, hanem az életem helyszinei
is. Kolozsváron havi rendszerességgel dolgozom, a repertoárt
dirigálom, '99 óta megbízott művészeti vezető vagyok,
legalább évi egy premiert csinálok. A munkamorál szempont-
jából és szakmai szempontból is ideális a helyzet, de egyre
nehezebbek a körülmények között kell dolgozzunk dól érzékel-
teti ezt, hogy például a tagságunk egy jelentős része
mindössze 140 eurót keres egy hónapban). Ehhez képest a
kolozsvári világ egyetlen nemzetiségi operája, azegész más-
fél milliós erdélyi magyar közösség operája - hatalmas jelen-
tősége van. Tudafosan hagyományos, konzervatív operát
igyekszünk működtetni, ahol megszületnek ugyan a modern
előadások, de az alaprepertoár mélyen tiszteli a partitúrát és
az operaművészeti tradiciót. Ez tart|a meg a közönségünket,
és teszi társadalmi középponttá, találkozóhellyé a házat. Most
egyébként szenzációs a társulat, egészen kivételes tehetségek
vannak.

Mit jelent ön számára Pilisborosjenő?

Nagyon erőteljesen kötődöm Borosjenőhöz. Márcsak azért is,
mert éle.tem legnagyobb "vívmánya", hogy 23 év alatt fel-
épitettükazt a házat, ahol most lakunk. 1975-ben települtem
át Kolozsvárról. A családom még otthon maradt, dé Ceausescu
alatt nagyon rossz állapotban voltak, az öcsém például, aki
egyébként a Fesztiválzenekar koncertmestere volt húsz évig,
elvesztette az állását. Helyet kezdtem keresni, ahová áthozhat-
nám őket szüleimmel együtt.

Borosjenővel úgy kerültem kapcsolatba, hogy a zseniális
Malgot'Pista, az Orfeo csoport vezetőj&kezdett engem ide-
hívni, hogy 'írjak zenét a színdarabjaikhoz, és ilyenkor az itteni
házukban aludtam, elkezdtem ideingázni Miskolcról. Később
megismerkedtem egy sváb családdal, akik Németorszagba
települtek, és a két 1 50 éves parasztházukat eladták. Megvet-
tem a házakat, és elkezdtünk építkezni, mégpedig 23 évig,
napi keresetből. A ház elég eklektikus, a paraszti kulfúrától, a
sváb, erdélyi hagyománytól kezdve a polgári gondolkodásig
sok minden megtalálható benne. Aztán elkészitettük a csú'rt,
csináltunk egy kis koncerttermet is, ahol szűken le tud ülni 40
ember - szoktunk is baráti koncerteket rendezni, és kis "minikiállí-
tást" rendezünk be.

Mit gondol hogyan lehehie
a faluközosséget életre hívni?

Az egyik kitörési pont az lenne - amit régóta tervez a falu, de
nem bízik az önkéntességben, az értelmiség összetartó ere-
jében - ha a falu létrehozná a maga kicsit elit, egyedi ren-.
dezvényét, amiért érdemes kijönni busszal Peströl. Még a
helyszint is meglehetne oldani szétszórt helyszínekkel, a
kapolcsi minták alapján, szabadtérrel, kőbányával, templom-
mal, tájházzal, helyszín lehetne a plébánia, a'játszótér, akár
a csú'röm, vagy a gyógyszergyár belső udvara.

Telegdy Balázs riportja
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Február 25-én ünnepélyes keretek között átadták Pllisboros-
jenő felújított településközpontját. A rendezvényen beszédet
mondott Paksi Imre polgármester és Gulyás Dénes, Pest
megye 10-es számú választókerületének fideszes ország-
gyulési képviselője.

Egyre fokozódó hóesésben adták át Pilisborosjenőn a 44 342 1 44 forintból
megújult településközpontot február 25-én. A "Településközpont-fejlesztés
Pilisborosjenőn" elnevezésű pályázati támogatás segítségével többek
közötta Polgármesteri h-livatalnak is helyetadó Reichel József Művelődési
h-láz lett felújítva. A homlokzati munkáknak köszönhetően változott az épület
külső képe, de kicserélték a nyílászárókat is. Emellett térburkolatot kapott
az épület előtti járda, a buszmegálló környezete és az épület melletti
parkoló is. Ugyancsak a pályázat segitségével új funkcióhoz jutott a
parkoló melletti régi pince, melyhez vízszigetelés és belső felú|ítás jórult.

Van még mit fejleszteni, de pénz nincsen
A rendezvényt Endrődi-Mike Attila valamint a pilisborosjenői Zeneiskola
diákjaiból és tanáraiból álló fúvószenekar indította el a h'limnusszal, majd
Paksi Imre, a település ősszel megválasztott polgármestere köszöntötte a
megjelenteket. Beszédében elmondta, idén még jobban meg bll húzniuk
a nadrágszí|at, mert 32 millió forinttal kevesebb van a kasszában. Pedig,
mint mondta, lenne mit fe|leszfeni PilisbQros|enőn. Kiemelte az utak borzasztó

állapotát, melyen mindenképpen szeretnénekváltoztatni, de ez csak pályá-
zati forrással vagy lakossági hozzájárulással valósulhat meg. Paksi Imre
beszélt a szennyvízről is, mellyel kapcsolatban néhány éven belül ugyancsak
fejlesztéseken kell gondolkodni.
A polgármesfer beszédében köszönetet mondott az eiőző képviselőtestületnek
és Küllerjánosnak, Pilisborosjenő előző polgármesterének, hiszen az Európai

Unió és a Magyar Allam támogatósával megvalósult fejlesztés kivitelezési
munkái 2010. augusztus 31 -én kezdődtek és november 1 5-én fejeződtek be.

Sok kis lépés messzire visz
Paksi Imre után Gulyás Dénes, Pest megye I. C^es számú választókerületének
fideszes országgyűlési képviselője kapott szót. "Sok kis lépéssel messzire
lehet jutni" - mondta a Pécsi Nemzeti Színház operatagozatának ú| vezetője,
utalva arra, hogy országos méretekben ez a fejlesztés csak egy kis pro|ektnek
számít, mégis fontos a térség életében. h^angsúlyozta: az ország nagyon
nehéz helyzetben van, és ebben időszakban külön öröm, hogy egy ilyen
fejlesztés megvalósulhatott a környéken.

Az operaénekes politikus beszéde után a település zeneiskolájának kórusa
emelte az ünnepély színvonalát, majd Paksi Imre elvágta a téren kifeszített
nemzeti szinű szalagot, s ezzel hivatalosan is átadta Pilisboros|enő új
településközpontját. Bár Gulyás Dénest is szereftékvolna megtisztelni ezzel
az eseménnyel, a képviselő ekkorra már nem volt a helyszínen, mert sürgős
dolga akadt.

A pince is megújult
A szalag átvágását követően a rendezvény résztvevői átvonultak a szintén
pályázati forrásból felújított pincébe, melyet Bakos Zsolt katolikus kormányzó
szentelt meg. A hivatalos ceremónia után a hangulatos pincében a hely
szelleméhez méltón borral kedveskedtek a település lakosainak Gábeli György
ezüsthegyi borosgazda jóvoltából.

(Varkapu. info - Gribek Dániel)

Lökkos Krisztina és Vidáné Resch Tímea beszámolója

Az Onkormányzat 2011. március 9-én elfogadta a 2011-es költ-
ségvefésről szóló rendeletet. (A rendelet teljes szövegét olvashatják ebben
a lapszámban, mellékleteit megtalálják a www. pilisboros|eno. hu web-
oldalon, valamintnyomtatottformában kifüggeszlve a Polgármesteri Hivatal
emeleti hirdetőtábláján. ) Az alábbiakban szeretnénk önökkel megosztani
pár gondolatot a költségvetéssel kapcsolatban.

Egy ország, egy település, vagy akár egy háztartás költségvetése is hason-
lóképpen működik: cél, hogy a bevételeket és kiadásokaf minél közelebb
hozzuk egymáshoz. h-la a bevételek magasabbak a kiadásnál, akkor az
egy szerencsés helyzet, van lehetőség fejlesztésre is. Ha a kiadás megha-
ladja a bevételt, Pilisborosienő esetében ez a helyzet, akkor a hiányt pó-.
tolni kell. A Papi földekből származó több mint fél milliárdos bevételt hosszú
évek során felélte az Onkormányzat, s tavaly októberben az ebből meg-
maradó nagyságrendileg 100 millió forint tartalékkal vettük át a kasszát.

Ez önmagában véve jó helyzet, hiszen a magyarországi önkormányzatok
többségéhez képest jelentős pénzügyi tartalékkal rendelkezünk hiteltör-
lesztési teher nélkül. Azonban, ha már azt is megnézzük, hogy ez milyen
bevételi lehetőségekkel és kiadási kötelezettségekbl párosul, akkor a kép
sokkal árnyaltabb. Egyrészt alig van olyan vállalkozás a faluban, amely je-
lentős és biztos iparűzésiadó-bevétel tud biztosítani a településnek, más-
részt örököltünk egy régi beidegződésekkel terhelt kiadási oldalt. Ha ezen
nem változtatunk, akkor a tarfalékot feléljük, s a következő évtől már
hitelfelvételére van szükség a működéshez is. Ezt a helyzetet szeretnénk
mindenképpen elkerülni, ezért a következő lépéseket tettük:

. alaposan megvizsgáltuk a költségvetés bevételi és kiadási oldalait,
igyekeztünk felderíteni az abban rejlő lehetőségeket és pazarlásokat
. folyamatosan egyeztetünk a fejlesztési területek tula|donosaival, hogy
ho2zá|ussunk az e területekből származó telkeinkhez, amik értékesitése
után lehetőségünk lesz megvalósítani tervezett infrastrukturális beruházásain-
kat (utak, tornaterem, óvoda)

Településünk költségvetési bevételét három
forrásból biztosítja:

1. állami támogatás: lakosságszám után |áró normatíva, feladatok után
[áró normatíva, személyi jövedelemadó helyben maradó része. (Ezért
nagyon fontos, hogy mindenki, aki Pilisboros|enőn él, annak az állandó
lakcíme is itt legyen, hiszen ez alapján kapjuk a támogatást.)
2. helyi adók: iparú'zési-, építmény-, telek- és gépiárműadó.
3. önkormányzati egyéb bevételek: bérlakások, közterületi bírságok, stb.

Ezeket a bevételeket ebben az évben változtatni nem tudtuk, hiszen az
adórendeleteket meg kell hozni az adott év január 1. előtt, s egy
megfelelően működő adórendszer kidolgozása időt vesz igénybe [lásd
telekadó-fiaskó). hlosszú távú cél, hogy kidolgozzunk egy olyan helyi adó
rendszert, ami az igazságos közteherviselésen alapszik, nem ró sokkal
nagyobb terhet a helyi lakosságra, de növeli a befizetéseket.

Az önkormányzat egyéb bevételeit is felülvizsgál]uk, s a 2012-es évtől
megpróbáljuk maximalizálni.

A 2010-es évben kiugróan magas iparűzésiadó-bevétele volt a falunak,
megközelítőleg 120 millió forint, ezzel szemben idén csak 65 millió forint-
tal számolhatunk. A rendkivül magas adóbevételen felbuzdulva az előző
vezetés 2010 nyarán vásárolt az Onkormányzat részére egy Fő úti ingat-
lant (33 millió forint készpénzért és 22 millió forint értékű csereingatlanért).
Az ingatlan két épületből áll, amiből az egyik élelveszélyes, a másik kor-
szerűtlen, bármilyen hasznositás esetén komoly beruházást igényel. Egy
olyan helyzetben lévő faluban, ahol nincsenek utak, ahol a gyermekek egy
csupa üveg teremben tornáznak, s az óvoda felújítására nincs forrás, úgy
gondol|uk, hogy ezért az ingatlanért túl nagy árat fizettünk közpénzből.
A bevételi és kiadási összeflebt a kiadások csökkentésével is közelebb

tudjuk vinni egymáshoz. A költségvetési tárgyalások megkezdésekor min-
den érintett felé az volt a kérésünk, hogy a tavalyi évi kiadósokhoz tartsa
magát. Ez jelenti egyrészt azt, hogy idén még az. inflációval megnövelt
pénzt sem tud|uk biztosítani részükre, másrészt azt is, hogy egy korábban
rögzült mechanizmusf viszünk tovább.

A kiadások alapos átvizsgálása során az alábbi dontést
hoztuk meg:

Az iskola dologi kiadásait csökkentettük, a Művelődési h^áz 2011-es évi
tervezetéből elvettünk 1 millió 654 ezer Ft-ot. A Német Nemzetiségi
Kisebbségi Onkormányzatot az igényelt 4,4 millió forint helyetf 1,65 m Ft
támogatásban részesit|ük. (Ez magasabb összegű támogatás, mint a tavalyi
évi, és benne van 400 ezer forint állami támogatás, ami átfolyik az Onkor-
mányzaton.) Polgárőrség: az igényelt 2, 8 millió helyett 2, 2 millió támoga-
tásban részesül. Német és Magyar Dalkör, Sportegyesületek fejenként
200-200 ezer Ft támogatásban részesülnek. A magas hiányra való tekin-
tettel Korom Norbert külsős alpolgármester tiszteletdí|át 2011. április 1 -vel
megvontuk. (Az addig tartó időszakra lemondott tiszteletdíjáról az oktatás
és a kisebbség javára.]

A költségvetési rendelet elfogadása után is maradt még feladatunk: költség-
hatékonyabbá kell tennünk a Zeneiskola, az Oregek Nopközi Otthona és
a Polgármesteri Hivatal működését, a közétkeztetéstvalaminta községüze-
meltetést. Megoldást kell találnunk a szennyviztisztító problémáiára, ami kor-
szerűtlen technológia mellett szűk kapacitással működik, s évente 5-7 milliós
karbantartási költségetemésztfel. Ezekmind hosszú előkészítési munkála-
tokkal járnak, figyelembe kell vennünk az iskolai tanévet, valamint érvény-
ben lévő vállalkozói szerződéseket.

A mostani, 2011-es költségvetés az első kis lépés afelé, hogy a 2012-es
évben már egy takarékosabb, cél- és feladatközpontú anyagot tudjunk lerak-
ni a falu elé, amely hosszú távon biztositja majd a falu működési egyensúlyát.
Ezek a változtatások mind érdekeket, hosszú évek alatt kialakult privi-
légiumokat fognak sérteni. Intézkedéseink egy része ellenérzést fog szülni.
Azonban nem halogathatjuk tovább az átalakításokat, mert minél hama-
rabb változtatunk, annál gyorsabban tudjuk minimalizálni a veszteséget.
Kötelességünknek érezzük, hogy az általunk felfedezett pénzcsapokat
elzárjuk a faluközösség egészének érdekében.

Nekünk, az ú| képviselőtestületnek, ez volt az első költségvetésünk, igazi
tanulási időszak. Szeretnénk megköszönni a Polgármesteri h^ivatal pénzügyi
osztájyán dolgozó Mendöl Krisztinának és Csillag Katalinnak a kitartó
munkát, Temleitner Lászlóné Zsuzsának, h^ersics La|osné Erzsébetnek és
h^orváth Gerdának a háttér biztosítását.

Köszönjük az intézmények vezetőinek és a szervezetek képviselőinek a tár-
gyalások alatt nyújtott hozzáállásukat és együttgondolkodásukat!
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Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-testületének
2/2011. (III.9. ) számú önkormónyzati rendelete
az Onkormányzat 2011. évi

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-testülete az államház-
tartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §(1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CD(IX. törvény
önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, valamint az államháztartás
műkodési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 19. ] Korm rendeletben foglaltakra,
az Onkormányzat 2011. évi költségvetésérői az alábbi rendeletet alkotja.

,

L§,
A rendetet hatálya

A rendelet hatálya a Képvisel&testületre, bizottságaira, a polgármesteri hivatalra,
az önkormányzat irányítása alá tartozo költségvetési szervekre (intézmé-
nyekre] és a helyi Német Nemzetiségi Onkormányzatra terjed ki.

2.§
A költségvetés címrend|e

(1) Az államháztartásról szóló törvény (továbbiakban: Aht. ) 67. §(3)
bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzaf költségvetésének cím-
rendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Pilisboros|enő Község Onkormányzat (továbbiakban: Onkormányzat)
önállóan műkodő és gazJálkodó költsegvetési szerve a Polgármesteri h'livatal
(továbbiakban: hivafal), az önkprmányzat önállóan működő költségvetési
szervei a Német Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Művészeti Iskola, a
Német Nemzetiségi Kétnyelvű Ovoda, a Missziós Ház Alapszolgáltatási
Központ és a Reichel JózseF Művelődési h^áz és Könyvtár külön-külön alkotnak
egy^gycímet. Alcímet alkotnak a Hivatalon belül a szakfeladatok. A részletes
dmrendeta költségvetési rendeletaz 1. számú melléklete tartalmazza.

,

3,§
A költségvetés bevételei és kiadásai

(I) A képviselő-testület az önkormónyzat 2011. évi költségvetését:

452 514 e Ft költségvetési bevétellel
452 514 e Ft költsé vetési kiadással
75 934 e Ft költségvefési hiánnyal

65 132 e Ft- ebből működési
10802eFtfelhalmozási

állapítja meg.

(2) Az (I ] bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti,
a kölfségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerú'en önkor-
mányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és ki-
adásait a rendelet 2. számú melléklete alapján határozza meg a
képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat -
tájékoztató jelleggel - mérlegszeruen önkormányzati szinten a 3-3/a számú
melléklet szerint állapitja meg a képviselő-testület.

j4) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a
4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§
A költségvetés részletezése

(I) A 3. §(2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénfi
megoszlását, és az éves létszám eíőirányzatot költségvetési szervenként,
feladatonként az 5- 5/d. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások fe-
ladatonkénti részletezését az 6. szómú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvefésében szereplő felújitási kiadások
célonkénti ütemezéséta 7. számú mellékleftartalmazza.

(4) A Hivafal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 8. számú
melléklete tartalmazza.

5.§

(1] A Képvisel&testület az önkormányzaf 2011. évi tartalékát 35 000 e Ft-ban
állapítja meg

|2j A tartalék felosztását e rendelet 9. számú melléklete határozza meg.

ó.§

(1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek [felada-
tok) előirányzatait éves bontásban a 10. számú melléklet szerint fogadja
el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költ-
ségvetés elfogadásakor állapit|a meg.

(2] Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11 számú mel-
léklettartalmazza.

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

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási
ütemtervét havi bontásban a 1 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5] Az Európai Uniós támogatással megvalósuló pro]e]<tek bevételei és ki-
adási előirányzatait a 14. számú melléklet tartalmazza.

7-.§
A Német Nemzetiségi Onkormányzat költségvetése

(1) Képviselő-testület a helyi Német Nemzetiségi Onkormányzat 2011.
évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1 650 e Ft-ban tudo-
másul veszi, melyből
a) működési céiú bevétel: 275 e Ft,
b) működési célú kiadás: 275'e Ft,
c) ebből dologi jellegű kiadós: 275 e Ft.

(2) Német Nemzetiségi Onkormónyzat által elfogadott költségvetést jelen
rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.

8.§

A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés végrehajtása során keletkező
valamennyi kiadási megtakarítást és &evételi tobbletet a költségvetés for-
ráshiányának csökkentésére rendeli felhasználni.

9-§
A költségvetés végrehajtásának szabályai

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a
könywezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

10.§

|1 [ A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási eőirányzatok közötti átaso-
portosítások jogát valamennyi intézmény és feladat vonatkozásában,
előirányzat csoportonként 10 %-ig a polgármesterre ruházza át a kiemelt
előirányzatokon belül, az intézményvezetőkkel egyeztetve. Egyéb esetek-
ben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
fenntartja magának.

|2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negye-
dévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg
javaslatottenni.

(3) Valamennyi átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi években - a
Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhat.

11.§

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv rendeletben
meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője
előfrányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben nneghatározott költségvetési szervek a többlet-
bevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illeh/e ütemének fi-
gyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének
szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többlet-
bevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatás-
körben nem emelhetik fel, csak a képviselő-testület jóváhagyását követően.

12.§

(1) Az önállóan működő költségvetési szervek a h^ivatalban kialakított
számviteli rendet kötelesekalkalmazni.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles belső
szabályzatban rögzíteni a muködéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a
gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes
fözponti szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításo-
kat végrehajtani.

13.§

(1) A feladat elmaradásból származó - személyi és dologi - megtakaritá-
sok felhasználására csak a képviselő-testület engedélyévef kerülhet sor.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti-
leg szabad pénzeszközöbt a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával
betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.

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

|4) A h-livatal, valamint az önállóan mú'ködő költséqvetési szervek az évközi
előirányzat-módosifásokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek
naprakész nyilvántartást vezetni.

14.§
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A költségvetés végreha|tását az önállóan működő költségvetési szervek
tekintetében a h'livatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkater-
vében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a
zárszámadási rendelettervezet előter|esztésekor köteles a képviselő-
testületettájékoztatni.

|2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köte-
les gondoskodni a saiát és hozzá tartozó önáflóan mú'ködő költségvetési
szervek belső ellenőrzésének megszervezéséről.

15-§
Záró rendelkezések

(1) -Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezését 20 11
január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelef kihirdetéséről Pilisborosjenő Község Onkormányzat Polgár-
mesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifoggesztéssel a jegyző gondoskodik.

Paksi Imres. k. polgármester, dr. PellerGyörg.s. k. mb. jegyző

A rendelettervezet a jogszabályi feltételeknek megfelel.

Pilisborosjenő, 2011 március 8.

dr. Peller György
mb. jegyző
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Pilisvörösvár,
Zsidó temető

Tök,
Pincesor

Uröm,
Sírkápoina

Nagykovácsi,
Teleki-Tisza-kastély

Eletünkben vonnok' mindannyiunk számára
megszokott, átélhető kötődések.

Elsősorban és természetes módon kötődünk családunkhoz, szeret-
teinkhez, de ugyanígy ősi kötödést érzünk az országhoz, ahol
élünk, és a településhez, ahol lakunk. Ezeken kívül számos további
szerveződési egységnek tagjai vagyunk, többnyire tőlünk függet-
lenül, gyakran anélkül, hogy egyáltalán tudnánk róla, vagyfoglal-
koznánk vele.

Ritkán gondolunk például arra, hogy mi a közép-magyarországi
régió polgárai vagyunk, de különösebben nem érezzük az életünkre
a hatását annak sem, hogy Pest megyeiek vagyunk. Sorozatunkban
azonban egy olyan szerveződést szeretnénk bemutatni Onöknek,
amely nem kizárólag egy papíron létező közigazgatási egység,
hanem közvetlenül megtapasztalható, szerethető forma, mert nagy-
részt olyasmin alapszik, amihez mindannyian szívesen kötődünk
ősidők óta: ez pedig a táj. Alábbi összeállításunkkal elkezdjük a
Pilisvörösvári kistérség bemutatását. Elsőként a természeti és az
épített környezet értékeit mutatjuk be, majd későbbi számainkban
kitérünk többek között a kistérséget szervező Pili5-Buda-Zsámbék
Többcélú Kistérségi Társulás működésére, a térség közszolgálta-
tásaira, területfejlesztésére, szociális helyzetére, gazdaságára is.

A kistérségekröl általában

A kistérségeket a települések megyén belüli csoportosításával
alakítják ki. Magyarországon 174 kistérség van. Az Országgyűlés
2007. szeptember 10-én fogadta el a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásáról szóló törvény módosítasát. Ennek
eredményeként- Budapest kivételével, ahol a Fővárosi Onkormány-
zat látja el e feladatokat - mind a 174 kistérségben létrejött a kis-
térség összes települését magába foglaló többcélú kistérségi
társulás. Ezzel hosszabb távon egységesen szabályozható .és tá-
mogatható rendszer alakult ki a települési önkormányzatok
ösztönzött de önkéntes részvételével. A sokszor 30-40 települést
magába foglaló kistérségek azonban nehezen képesek hatéko-
nyan elvégezni közszolgáltatási feladatokat. Az utóbbi időben meg-
figyelhetö,' hogy - a kistérségi együttműködéseknél alacsonyabb
szinten - néhány településre kiterjedő együttműködések jönnek létre
egy-egy közfeladat ellátására.

Természeti környezet

Pilisborosjenő a Pilisvörösvári kistérséghez tartozik. Térségünk bő-
velkedik a természeti kincsekben, hiszen olyan arculatformáló ele-
meket foglal magába, mint a Pilis, a Budai hegység vagy éppen
a Gerecse délnyugati vonulatai. A hegyek-hegyvonulatok közt
pedig medence-jellegű területek húzódnak, amelyekben a térség
lakosságának döntő része él. Térségünkben, illetve a határos
területeken olyan természeti értékeket fedezhetünk fel, mint a Pilisi
bioszféra rezervátum, amely 198 1 óta az UNESCO védelmét is
élvezi, a Remete-szurdok, amely paleontológiai leleteiről vált ismertté,
vagy a pilisi len élőhelyét biztosító Szénások (www.szenas.hu),
amely Európa Diplomás Területnek számít. A természeti értékeket
illegális építkezések, a terepmotorozás és az illegális szemétlera-
kás veszélyezteti. Jó hír azonban, hogy 2010-ben befejeződött
az ürömi karszton 1976-ig lerakott hatvanezer tonnányi gáztisztító
massza kitermelése az Uröm-Csókavári mészkő-bányából, amely-
nek hidrogéncianid tartalma időzített bombaként fenyegette a
karsztvizet és ezen keresztül a tágabb környezetet is.

Epitett környezet

Térségünk, annak ellenére, hogy viszonylag kis lélekszámú
települések alkotják, bővelkedik az épitészeti emlékekben. A teljes-
ség igénye nélkül tekintsük át térségünk jelentősebb építészeti,
kultúrtörténeti jelentőségű emlékeit.

Zsámbék emblematikus jelképe az 1 200-as években felépített
háromhajós bazilika, amely ugyan az 1763-as földrengés során
végzetes károkat szenvedett, de még romjaiban is fenséges
láfványt nyújt.

A Zsámbék szomszédságában elterülő Tök az Etyek-Budai nagy
hagyományú borvidék része, és örvendetes, hogy az utóbbi évek-
ben újból fejlődő ágazat, ú|raéledő továbbélő pincesorral. A te-
lepülés belterületéhez egészen közel, a Rossztemplom dűlőben
egyhajós középkori templom romjai fedezhetőek fel, melyeket nem-
régiben tetfek biztonságosan látogathatóvá. Műemléki védelmef élvez
az egykori vendégfogadó, a Plettler-ház, amely példás helyreállí-
tása óta a település arculatának egyik meghatározó elemévé vált.

Solymáron műemléki védelmet élvez a település későbarokk,
klasszicizáló elemeket is magán viselő katolikus temploma. Fontos
fejlemény, hogy állami támogatással 2006-ban turisztikai látvá-
nyossággá fejlesztették a település határában álló Szarkavár rom-
jait, amely egyike Pest megye kevés kővárainak, egykoron Mátyás
király vadászkastélyaként szolgált.

Ürömön temették el a magyar reformkor egyik meghatározó
személyének, József nádornak az orosz cári családból származó
fiatalon elhunyt feleségét, Alexandra Pavlovnát, akinek díszes
síremlékét a tavalyi évben állították helyre.

Piliscsaba több építészeti értékkel is bír, amelyek egy része egy-
házi jellegű: klarissza rendház, lazarista rendház és kápolna,
Nepomuki Szentjános szobra, stb. Piliscsaba területén épült meg
Magyarország leghosszabb, 779 méteres vasúti alagútja, amely
bár ipartörténeti |elentőségű, forgalmi okokból nem látogatható.
Idegenforgalmi jelentőségre is szertteftaz 1994-ben Piliscsabára
települt Pázmány Péter Katolikus Egyetem kampusza, amely a
Makovecz Imre nevével fémjelezhető organikus építészet monu-
mentális megjelenése.

Pilisvörösváron barangolva érdemes megnézni a XVIII. századi
zsidó temetőt és a tradicionális sváb életet bemutató falumúzeumot.
Érdekesség, hogy nemrégiben'felújították a XVIII. századból szár-
mazó régi láncos kutat, amit "török kút"- ként vált ismertté.

A Pilis eflyik jelentős szakrális helye Pilisszántón, a Pilis hegyén
épült, 2006. december 21-én megszentelt Boldogasszony Kápolna,
melyhez egy köves gyalogút, a Csillagösvény.vezet. Az ösvény
mentén hét stáció fogadja a zarándokokat.

Nagykovácsi' egyik nevezetessége a korábban Wattay, ma
Teleki-Tisza-kastély egyemeletes klasszicista épülete 1 840 körül épült;
többször átalakították. 1849. májusában Görgey főhadiszállása
volt. Utolsó birtokosa 1946-ban grófTisza Lajos Kálmán, Tisza István
egykori miniszterelnök unokája volt. A térségünkben felfedezhető
építészeti emlékek nagy száma, sokszínűsége figyelemreméltó,
főkéntakkor, ha meggondoljuk: történel.mi.leg térségünk települései
közül csupán Zsámbék szerzett mezővárosi címet.

Solymár, Szarkavár

Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pilisszántó, Boldogasszony Kápolna

Pílísvörös ári kistérség
telepöléseí

Nagykovácsi, Perbál, Pilisborosjenő, Piliscsaba,
Pilisjászfalu, Pilisvörösvár, Pilisszántó, Pilisszentiván,
Remeteszőlős, Solymár, Tinnye, Tök, Uröm, Zsámbék

Felhasznált forrás: Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás
Terüleffejlesztési Stratégiai Programja
Kistérségek - Wikipédia szócikk

Zsámbék, Bazilika
^
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A Reichel József Művelődési hláz
áprilisi programja

prilis 4-én,
hétfőn

Mesevetélkedő
prilis 15-én,
pénteken
területi döntő

Nagykovácsiban az
Oregiskolában

1-jén, pénteken 16-18 óráig:

tlK '

8-án, pénteken 16-18 óráig:

Ertesítés a kötelező kéményseprő-ipari feladatok
ellátásának időpontjáról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogyaz 51/1999. (XII. 25) BM rendelettel
módosított 27/1996. (X. 30. ) BM rendelet 3-7. §-a
értelmében etőírt kötetező kéményseprő-ipari
közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat -
a települési Onkormányzat közigazgatási határain
belül - a Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai látják el.

Az Onök települését kollégánk
2011. április 26. - 2011. május 10. között keresik fel.
A társaságunk alkalmazásában álló dolgozóink névre
szóló megbízólevéllel rendelkeznek.

Magyar-Kémény Kft.

15-én, pénteken 16-18 óráig:

s

19-én, kedden, 16-18 óráig:

VESZETTSÉGI
OLTÁS AKCIÓ!

3800 ft
(háznál, kiszállási díjjal együtt)

3500 ft
(rendelőben)

dr. Hatvany Gábor
2097 Pilisborosjenő, Fő út 45.

70/6056166

Rendelésl idő:
Kedd: 17-19h

Csütörtök: 17-19h
Szombat: 10-12h

Aprilis
17-én,

vasarnap
9h

Kevély Körüli Kerengés. Nevezés reggel 9 óráig

"w\,
- -^

prilis 15-én,
pénteken 18 órakor

o Aprilis
9-én,

szombaton

15-18h

^
Egyĥ 8óra^or

MEGHÍVÖ
Tisztelettel meghívjuk Onf és kedves Családját

a CSALÁD ÉS SZENVEDÉLYBETEGSÉG címmel
tartandó Minikonferenciára, mely a Pilisborosjenői

Nagycsaládosok Csoportja szervezésében kerül megrendezésre.

Helyszín: Pilisborosjenő, M

Időpont: 2011. március2

Meghívott előadók és előadásaik:
Szülői minták-gyermeki sorsok címmel Klinger Magdolna

az ürömi és pilisborosjenői Családsegítő Szolgálat Vezetöje

Az alkotás szenvedélye, a szenvedély "alkotása" címmel
Dér András filmrendező

Van kiút! Soltész Miklós Szociólis, Csatád- és Ifjúságügyért
Felelős Allamtitkár előadása

A Konferencia előtt, 15-17-óráig Dér András fílmrendező:
A kanyaron túl címö filmjét láthatják a Tisztelt Érdeklődők.

Várjuk szeretettel!

KITELEPÍTÉSI E LÉKNAP

Aprilis
16-án,

szombaton
16h

' rilis 19-23-ig

\arate 3$ éietmód
tábor a PBJSE szervezésében



Sok szó esik arról, hogy Pilisborosjenőnek
kwáló adottságai vannak ahhoz, hogy ke<lvelt
helyszíne legyen a sportolni/ kirándulni vá-
gyóknak. Kivételesen szép természeti adottsá-
gainkat a leghitelesebben úgy tudjuk kínálni
másoknak/ ha mi magunk példaértékűen
használjuk ezeket a lehetőségeket. A boros-
jenői bringások/ vagyis az évek óto kimagasló
eredményeket elérő Lavina Sport Egyesület
tevékenysége ilyen minta.

Az egyesület vezetője és edzője KÍrÖly KatQ, az általá-
nos iskola testnevelő tanára, 1 4 évesen kezdte a biciklizést,
aktív sportolói pályafutása alatt szép eredményeket ért el,
többek között 2001 -ben magyar bajnok volt rövid távon. Itteni
története 2004-ben kezdődött, amikor Meggyesi Csaba és
Dózsa Gábor, két helyi bringás aktivista megkeresték, hogy
nem vállalná-e el gyermekeik edzését. Kata igent mondott,
és elkezdődött a munka. Azóta 50-60 gyerek fordult meg
az egyesületben és sok ma is sikeres versenyző termelődött
ki a sportágnak. Jelenleg 10-1 5 gyerekkel végez komoly fel-
készítő munkáf, mondhatjuk, hogy az olimpiai cross sportág
egyik meghatározó utánpótlás-nevelő műhelye a mienk.

A gyerekek heti 2-4
edzésen vesznek részt
fejleftségi szintjüktől füg-
gően. Nyáron elsősor-
ban terepen edzenek, de
télen sem pihennek: a
"legkeményebb mag'
ilyenkor is dolgozik. Kér-
désemre Kata, hogy
télen mit is csinálnak a
biciklisek, elmondta, hogy
a tornateremben erőnléti
edzések vannak, úsznak,
futnak és spinningeznek
(teremkerékpározási ed-
zésprogram). Ebből is lát-
szik, hogy versenysportról

van szó, nem afféle sétabiciklizésről. Ugyanakkor ez egy
erősen technikai sport, bizony anyagi ráfordítást igényel,
így a szülők áldozatos munkája nélkül elképzelhetetlen
lenne, hogy olyan szép eredmények szülessenek, mint az
elmúlt4 évben.

Katáék azonban nemcsak sportolókat nevelnek, szeretnék
elérni, hogy falun belül és kívül egyre többen pattanjanak
nyeregbe. Azonban a nem jól működő járműre senki nem

szívesen ül fel, erre a problémára született az az ötlet, hogy
a faluba szerveznek egy szerelő csapatot, akik egy vasár-
napi napon készséggel segítenek a rászoruló bicajokon.
Hamarosan itt a tavasz és jönnek is! Sokat tettek a kerékpá-
rozás népszerűsítéséért, a sportolás, az egészséges élet-
mód elterjesztéséért, es hosszú távú terveik között is szerepel
a tömegsport. Összel a Nemzetközi Autómentes Napon bicik-
lis felvonulást szerveztek, és életre szóló élmény lehetett a
részvevőknek az éjszakai lámpás futás is. Az egyesület szeret-
né, hogy ilyen sportrendezvények hagyománnyá váljanak
falunkban, ezért egy évben kétszer szeretnék megrendezni
a kerékpáros felvonulást és az éjszakai lámpás futást is.
Valahogy így: nyárbúcsúztató és tavaszköszöntő kerekezés,
nyári futókaland és téli melegedő máglyafufás. A jáfékos
kerékpáros ügyességfejlesztést már az óvodás korosztályt
is megszólítaná, és a "civileknek" szervezendő közös bicik-
litúrák pedig közösségi események lehetnek.

Az egészséges életmód mellett egyre komolyabban kell
venni a biciklizés környezetkímélő hatását. Sokan tartanak-
sajnos joggal - az autós közlekedésben való biciklizéstől,
mégis az autósoknak tudomásul kell venniük, hogy joguk
van a bringásoknak is használni az utakat, vigyázniuk kell
rájuk, talón még jobban is, mint magukra, hisz az autókhoz
képest jóval törékenyebb egy ket keréken guruló test. (Ezúton
is kérünk minden sofőrt, hogy ha ker.ékpárost kerül ki és nem
jön senki a szembejövö sávban, akkor legyen szíves nagyobb
ívben kerülni a kétkerekest. Köszönjük!) A lavinás edzé-
seken, túrákon is sokat tanulnak a gyerekek a forgalomban
történő haladásról.-Átbeszélik, milyen közlekedési helyzetek
adódhatnak, azokat hogyan kell majd megoldaniuk, milyen

KRESZ-szabályokat kell betartaniuk, és megtanulják hogy a
határozottság a legfontosabb az aszfaltutakon. A legfonto:
sabb tanács, ami ilyenkor elhangzik, hogy mindig tudjuk, hogy
mit akarunk, és azt jelezzük is. Ne érezzenek az autósok bi-
zonytalankodást/mert azzal nem tudnak mit kezdeni, és
kész a baj. Érdeklődtem, hogy ismer-e olyanokat, akik Pilis-
borosjenőről bringával járnak dolgozni Budapestre. Kata három
olyan emberről tud, akik még télen is ezen közlekedési módot
választják, egyikőjük idén tölti 60-ik életévét, ő Zakariás Islván.
A kerékpározás nem korfüggő és ezek szerint mégis, ugyanis
ha sokáig akarunk élni, életformánkká kell váljon az aktiv
mozgás! Svédországban az a mottó, hogy "nincs rossz idő,
csak rossz ruha".

Minden tiszteletünk azoké, akik nem az életüket féltik, ha-
nem az életük minőségét! Tehát bátran kétkerékre fel, attól
mindenkinek csak szebb lesz a világa!

2010 eredmények összetettben:

Kádi Tamás I. hely
Kádi József Pepi III. hely
Hetényi Gergő III. hely
Varga Levente IV. hely
Fábry Kristóf VI. hely
S a csapat kiválóságai még.'Jakucs Zsuzsanna,
Győrfi Bence, Geiger Dávid, Veress Botond,
Rada Flórián, Kovács Péter, Kis Andris, Tóth Márton,
Bényi Agosfon, Fábry György

Régi fagjaink, jelenlegi büszkeségeink: Kéri Zsófia,
Fábián Sára, Dózsa Dániel, Dózsa Máté,
Meggyesi Gergő, Meggyesi Bercell, Varga Simon,
Fábry Zsombor, Dózsa Gábor és még sokan mások!

^l
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Egy anyuka írása

Hol a remény? Az élet válaszol...

Sétálunk a kisfiammal. Az iskola udvarából hangos zsivaj
hallatszik, kint játszanak, nevetgélnek a gyerekek. Tovább
megyunk az úton, nézem a hazakat, a kerteket. Tavasz
van. Virágok bujnak elő, minf új remények, az élet jelei.
Megyünk tovább, kiírva: Eladó ház. Gondolkodom, vajon
mit rejtenek a porták, a falak. Van-e mindenkinek munkája,
van-e családi béke, beteg-e valaki, van-e nevetés, jókedv?
Az elmúlt hónapok, a mi életünk is tele volt küzdelemmel.

. Reggelente úgy ébredtem: csak éljem túl a napot... A nagyob-
bik fiam a pályaválasztással gyötrődik, zaklatott minden-

napok, sokmunka... bizonytalanság, betegség, kiszolgálta-
tottság, rohanás, rohanás. Másra isfigyelni, más gondjaival
is foglalkozni... a sajátunkat is alig bírjuk. Persze, minden-
kinek a saját gondja a legnagyobb, hajtjuk a mókuskereket
nap mint nap.

Gondolkodom... eszembe jut, hogy a múlt hétvégén nagy
vendégseregnek vásároltam be, a kassza előtt pörgött az
agyamban: kell ez nekem? Hiszen rengeteg pénz, fáradság
egy vendégséget megszervezni, egy jó ebédet feltálalni.
Inkább becsuknám a kaput, lógatnám a lábam, és kitenném
a "ne zavarjanak" táblát. Már-már feladtam, amikor fizetéskor
közli a pénztáros hölgy: egyvásárlási akcióban visszanyer-
tem a vásárolt összeg felét, azaz a vendégséget ingyen
megúsztam!!! Sütés-főzés, és el se fáradtam, én élveztem
a legjobban.

De itt van a március 1 5-i hosszú hélvége, a fiaim kinőtt ruháit,
régi játékait rendezgettem. Egy anyukának szoktam adni a
felesleges holmikat, neki jól jön minden segítség. Persze ott
volt a kétely: talán jobb a sok játékot, ruhát eladni, vagy
legalább félrerakni... egyébként sincs most időm elvinni
valakinek ezeket a holmikat. Aztán mégis összeraktam a jó
sok holmit egy csomagba. Aznap délután megszólal a tele-
fon: barátnőm kérdezi, átugorhatna-e kisfiával egy teára.
Megérkezett, egyszerre be se tudta hozni a csomagokat.
Szinte új ruhákat, cipőket hozott. Gyönyörűeket, csupa olyan
színt, stílust, amit én is szívesen megvennék.

Ugy látszik elég egy apró lépés, és ott a remény. .

Mórcius 5-én és ó-án Ürömön és Pilisborosjenőn tartotf kánoni vizitációt Erdő Péter bíboros.
A következő számban részletesen beszámolunk az eseményről.

A területi Kazinczy-versenyen eredményei
Hetényi Domonkos 3. osztályos és Dózsa Máfé 7. osztályos
tanulók dicséretesen szerepeltek. Okrös Zsófia 5. osztályos
tanuló területi II. helyezésf ért el.

Alsós farsang
Evek óta szokás, hogy az alsós
farsang rönkhúzással
kezdődik. Idén is szép
számmal gyűltek kicsik és
nagyok, hogy zajos, han-
gos"felvonulással elűzzék
a telet. Alsósaink nagy iz-
galommal készültek a ren-
dezvényre. Minden osztály
csoportos jelmezzel is készült.
Elsőseink vonatnak, illetve
egereknek öltöztek. Másodikosaink
egy afrikai állatövezetet jelenítettek meg,
ahonnan nem hiányoztak a vadászok sem. A harmadikosok
az X-faktor legjobb versenyzőinek dalait énekeltették velünk.
A negyedikesek egy karavánf vonultattak végig ötletesen
megvalósítotttevéikkel. Természetesen azegyéni jelmezesek
is szép számmal léptek fel. A farsangi rendezvényt táncos
bemutatók, vetélkedők, kézműves foglalkozások, büfé, arc-
festés, henna tetfe emlékezetessé.

Felsős farsang
Idén megújult a felsős farsang ren-
dezvénye. Nem csupán a meg-
szokott programok várták
tanulóinkat. Gazdag büfé,
fánc, disco-nak és vetélkedők . ;:.'
mellett tánctanulás, és egy
rémfolyosó is várta tanulóin-
kat. Bátor gyermekeink öröm-
mel vették az új akadályokat.
Az iskola ülapítványának kö-
szönhetően remek társasjátékok,
henna és sporfvetélkedők is színe-
sítették a rendezvényt.

Március 15-i ünnepély
Iskolánkban hagyomány, hogy a mindenkori 4. osztályosok
készülnek műsorral. Idén Jávor Csaba tanár úrnak és ne-
gyedikeseinek volt köszönhető az ünnepi műsor. A segífők
között köszönetet érdemel az iskola kórusa, valamint a fel-
lépő zeneiskolások.

Sváb nap
Március 19-én került sor ezen rendezvényre. Iskolánktanulói
csapatokat alkotva vettek részt különféle állomásokon, ahol'
megismerkedhettek a sváb hagyományokkal. Bár iskolánk
tanterve tartalmazza ezen ismereteket, most állomásról ál-
lomásra haladva tehették tudásükat mérhetővé. Népi jáfékok,
táncház, népviseletbe való öltözés, a Tájház megismerése,
szótározási ismeretek, kvíz feladatok várfak rájuk. Amíg a
gyerekek versenyeztek, addig sült az almás, krumplis,
mákos rétes. A verseny végén örömmel fogyasztották kicsik
és nagyok. A rendezvény zárópontjaként a Német Dalkör
előadását élvezhettük. Perlinger Györgyinek, Szegedi Róbert-
nek és Galambos Ferencnek köszönhetőn sok értékes fudni-
valóval zártuk a napot. Köszönjük, hogy megtisztelték és
színesítették rendezvényünket!

Zrínyi llona Matematika Verseny
Iskolánkból az előző évekhez hasonlóan most is sokan in-
dultak a Zrínyi llona megyei matematikaversenyen. Előtte
házi matematikaverseny keretében melegítettünk be az alka-
lomra az iskola berkein belül. Pilisvörösváron, a megyei
verseny helyszínén, minden osztály - harmadiktól nyolca-
dikig - képviselte magát. Minden indulóra büszkékvagyunk,
de különösen gratulálunk Vad Petrának, az 5. osztályból,
aki 18. helyezést ért el; és Baumann Annának, a 6. osztály-
ból a 31. helyezéséért. Minden eredmény megtekinthető a
www.mategye. hu honlapon

Kedves leendő elsőseinkS

Az óvodások a Gergely-járáson már megismerkedhettetek
leendő tanítójukkal, sőt megtörtént az első iskolalátogatás is.

. Csaba bácsi március 24-én megy az óvodába, hogy
megismerje leendő tanítványait.

. Az iskolában március 31-én tartunk nyílt napot a leendő
elsősök szülei részére.

. Szülői értekezlet: április 5-én (kedden) 1 8 órakor
az iskolában.

. Beiratkozás: április 1 1-én (hétfőn) 8-16óráig, 1 2-én
(kedden) 8-1 8 óráig. Pótbeiratkozás: a tavaszi szünet
után, április 28-án (csütörfökön) 8-16 óráig.

Tudnivalók o

www.iskola.pilisborosjeno. hu
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A tavaszi meleg napsugarak, a virágba boruló természet a szénanáthában
szenvedőknél a kellemetlen panaszok hírnökei. A szénanátha a légúti
allergia egyik meg|elenési formája, a szezonális allergiás orrnyálkahártya-
gyulladás (rhinitis) és kísérő tüneteinek összefoglaló neve. Két fajtáját
különböztetik meg: a szezonális allergiás rhinitist, amelynél a tünetek idő-
tartama rövidebb egy hónapnál, és a nem szezonális, ún. perzisztáló
(állandó) rhinitiszt, amelynél a tünetek egy hónapnál tovább is fennállnak.

A perzisztáló allergiás náthát kiváltó leggyakoribb allergének a házipor-
atkák ürüléke, állati eredetű (főként háziállatok: macska, kutya, nyúl) szőrök,

hám, és testnedvek, valamint a gombaspórák.

Mi okozza a szénanáthát?

A szénanátha tüneteit a különféle növények levegőben ker-
ingő virágporok, pollenek illetve gombaspórák fehérje-
alkotórészei okozzák. Légvétel során a levegőben keringő
pollenszemecskék bejutnak a légutakba és rákerülnek a
nyálkahártyára, és így allergiás reakciót válthatnak ki.
Tavasszal a különféle fák, nyáron inkább a fűfélék, mig nyár
végén és kora ősszel a gyomnövények (elsősorban par-
lagfű) pollenjei által okozott allergiás reakciók a iellemzőek.

Melyek a szénanátha tünetei?
A szénanátha legismertebb tünetei: vizes orrfolyás, orr-
viszketés, tüsszögés, orrdugulás, torok és szájpadkaparás,
melyeket gyakran kísérnek szemtünetek, mint a-viszketés,
könnyezés, kötőhártya-gyulladás

Hogyan enyhíthetőek az allergiás tünetek?
. A pollenidőszak alatt lehetőleg tartsa zárva lakása
ablakait, ajtóit! A levegő pollentartalma reggel a legma-
gasabb, ezért ha lehet, ne menjen a szabadba reggel 1 O
óra előtt!

. Lehetőleg minél kevesebbet tartózkodjon a szabadban
száraz, meleg, szeles napokon. llyenkor kerülje a szabad-
téri sportolást.

. Ne nyírjon füvet, ne gereblyézzen leveleket, és ne men-
jen frissen vágott füves terület közelébe, mivel ezek a
tevékenységek felkavarják a polleneket. Kertészkedés
közben mindig viseljen védőmaszkof, ami megakadályozza
a pollenek belégzését.

. Zuhanyozzon le és öltözzön át, ha bejön a szabadból,
hogy eltávolítsa a polleneket a testéről és a ruházatáról.
. Inkább a házon belül szárítsa a ruháit, mint a szabad-
ban.

. Ha nyaralni megy, olyan helyetválasszon, ahol alacsony
a pollenkoncentráció. Ebből a szempontból a legjobb
választás a tengerpart vagy a magas hegyek!
. Autózás közben a levegőztető berendezést kapcsolja ki,
az ablakokat zárja be! A légszűrőt gyakran tisztítsa vagy
cserélje.

Jó tudni!
Pollen-étel keresztallergia
A szénanáthában szenvedő emberek egy része allergiás
lehet különféle éfelekre, magvakra (alma, mogyorófélék,
zeller, kivi, görögdinnye, fűszerek) is. A betegek azt tapasz-
talják, hogy az étel fogyasztása után viszketni kezd és
megdagad a szájukvagya torkuk. hta ilyen panaszt észlel,
feltetlenul forduljon kezelőorvosához! Az alábbi táblázat a
leggyakoribb keresztallergiákat tünteti fel.

Pollenhelyzet
Az ANTSZ honlapján rendszeresen találhatunk friss pollen-
jelentést.
http://oki.wesper.hu/

Pollen-étet keresztallergia

Pollen
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Az alábbi táblázat megmutatja, hogy a különböző

növények pollenjei az év mely időszakában okoznak al-
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Szegedi Katalin tősgyökeres pilisborosjenői család leszármazottja, szülei, testvérei itf élnek, ő maga is a faluban élt sokáig. Edesapja
Szegedi Róbert, volt polgármesterünk, Pilisboros|enő díszpolgára. Húga Szegedi Magdolna a falu egyik ismert építésze, öccse orvos.
Szakmai tanulmányaitaz IpaFművészeti Egyetemen végezfe, grafika-könyvtervezés szakon diplomázott. 2000 óta gyermekkönyvek illusztrálásával
foglalkozik, számos könyve jelent már meg itthon és a nagyvilágban egyaránt. 2005-ben elnyerte az Ev illuszfrátora címet. Erdekesség, hogy
a januári számban bemutatott Csíkszentmihályi Réka évfolyamtársa, jó barátnője volt az egyetemen. Katalin most a 2010-ben megjelent Lenka
címu mesekönyvét teljes ter|edelmében elküldte nekünk a könyv néhány gyönyörű illuszfíációjával együtt. A könyv megrendelhető a
www. rainbowkatalogus. hu oldalon.

Egy szép májusi éjjelen, éppen teliholdkor született Lenka. Vajon
ezért-e vagy mósért, ki tudja, de éppen olyan szép kerek lett, mint
maga a telihold. A szülei nagyon sze-rették, még a csillagokat is
lehozták volna neki az égről.Ö mégis magányosnak érezfe magát,
mert barátai nem voltak. Egy napos, őszi délután Lenka éppen az
ablak mellett kucorgott egy széken, és elmélyülten ra|zolgatott az
ablakpárkányon, amikor a mamája benyitott hozzá. Egy csöppef
sem lepődött meg azon, hogy a kislányát megint rajzolás közben
találja. Lenka legjobb barátai ugyanis a ceruzák voltak. Meg a
papírok, a tollak, a zsírkréták meg a pasztellkréták, a festékek, a
tubusok, a tégelyek meg az ecsetek, és minden, amivel csak raj-
zolni lehetett.

- Mit kuksolsz itt bent a szobában ezen a szép napon? Menj ki a
térre, szaladgálj egy kicsit te is a barátaiddal!

Lenka dacosan válaszolt: - Nem megyek! Különben sincsenek
barátaim! A gyerekek nem akarnak játszani velem, csak csúfol-
nak, mert... mert... dagi vagyok - mondta, és bánatosan lehor-
gasztotta a fejét. A mamája gyorsan magához ölelte.

Jaj, miket beszélsz, dehogy vagy te dagi! Te pont igy vagy szép,
ahogy vagy! - vigasztalta, és egy puszit nyomott Lenka szöszmösz
hajába, - Most pedig egy-kettő, húzd föl gyorsan a cipődet, és
szaladj le játszani! Na, futás! .

Lenkának nem sok kedve volt abbahagyni a'rajzolást, de mit volt mit
tenni: anya szava parancs. Igy hát letette a ceruzáját.

- Majd később befejezlek! - súgta oda az elkezdett rajznak és
otthagyott mindent az ablakpárkányon. Felhúzta a kopogós
lakkcipőjét, hóna alá kapta kedvenc csíkos malackáját, és lesza-
ladt a lépcsőn. Cipősarkának kopogása még akkor is ott
visszhangzott a lépcsőházban, amikor Lenka már rég a téren
ácsorgott, és azon tűnődött, hogy merre indul|on. Ugróiskolázó
lányokra lett figyelmes. Vidáman odaszaladt hozzájuk.

- Beállhatok? A lányok abbahagyták az ugrálást, és tetőtől talpig
végigmérték Lenkát. - Nem is tudnál te ugróiskolázni! Barátkozz
csak a malackáddal, Röfike! - azzal kuncogva ott hagyták.

Lenka elszomorodott. Ám ahogy ott álldogált magában, észrevett
néhány krétát a földön. - Ez még jól jöhet! - gondolta, és

Szegedi Katalin

zsebre vágta a krétákat. Aztán egy kavics koccant a cipőjéhez, ezt
is felkapta, az ugróiskolára dobta, és játszani kezdett. Ugrálni jó
dolog: Lenkának is rögtön jobb kedve lett, vidáman dudorászta:
- Egy, kettő, három, négy, Lenka, Lenka, merre mégy?

Később karikázó lányokat vett észre.Egy darabig csak tisztes távol-
ból csodálta őket. Olyan kecsesen pörgött-forgott a sok karika a
derekuk körül, hogy Lenka már a nézésébe is belefáradt. - Milyen
ügyesek! - sóhajtotta, és minden bátorságót összeszedve odasza-
ladt hozzájuk. - Kipróbálhatom? - kérdezte, de a lányokválaszra
sem méltatták, tovább játszottak, mintha Lenka ott sem lenne.

- Biztos nem hallották - gondolta. Megköszörülte a torkát, és
hangosabban köszönt: - Khm! Sziasztok! Lenka vagyok. Beáll-
hatok? - A lányok végre abbahagyták a karikázást, és alaposan
szemügyre vették a kislányt. - Nesze, itteza hulahoppkarika, már
ha egyáltalán beleférsz... ! - azzal Lenkára vetettek egy karikát és
vihogva elszaladtak. A karika előbb sebesen pörgött-pattogott az
aszfalton, majd egyre lassabban mozgott, végül elcsitult Lenka
lábánál a földön. A kislány kilépett a körből, maga elé dobta a
karikát, és hajtani-gurítani kezdte.

- Most vajon merre menjek? - szipogott magában, és ú|abb
csapat gyerek felé vette az irányt. Az elkerífett pályán néhány fiú
focizott.

}1/
y
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Beállhatok? ágaskodott a kerítésbe kapaszkodva, de abban
a pillanatban meg is bánta a kérdést.

- Teee??? - nyerített föl az egyik fiú. - Na, gurulj csak odébb,
mielőtt még bajod esik! - azzal hátat fordítoft Lenkának, és egy jól
irányzott lövéssel egyenesen berúgta a labdáf a kapuba.

Lenka leforrázva kullogott odébb. A távolban megpillantott egy
rollerező fiút. Biztosan ő sem akar majd játszani velem - gon-
dolta. Bánatosan zsebre dugta a kezét, de azon nyom-
ban föl is derült az arca, mert a zsebében megfalálta az ugróiskola
mellett hagyott krétákat. Nyomban hozzá is fogott a rajzoláshoz.
Egyre több színes és fehér rajz népesífette be a fekete aszfaltot.
Lenka annyira belemerült a munkába, hogy észre sem vette,
amikor a rolleres kisfiú megállt a háta mögött. A fiú jó darabig
csak csöndben szemlélte az alakuló ra|zokat.

Fú, de ügyes vqgy! hlogy hívnak?
- Lenka vagyok. Es fe?
- En meg Palkó. Van kedved rollerezni?
- Persze. Csak várj egy kicsit, előbb befe|ezem ezt a rajzot
mondta, és visszahajolt az aszfalt fölé. Palkó ámulva szemlélte a
Lenka keze alatt formálódó rajzocskát.

- Honnan tudsz te ilyen szépen rajzolni? Lenka vállat vont.
- Csak úgy. Folyton rajzolok - azzal letette a krétát. - Kész is van.
Mehetünk.

- Kapj el, ha tudsz! - pattant egy szempillantás alatt a rollerjára
Palkó, és türelmetlenül nézett hátra, hogy jön-e már végre utána a
kislány. Lenkának se kellett több: felkapta a malackáját, és a
karikát kergetve gyorsan a fíú után szaladt. Palkó bevárta a
következő fánál. Lenka felpattant Palkó mögé a rollerra. Vidáman
karikáztak körbe-körbe a téren, majdnem sötétedésig játszottak.

Akkor hirtelen feltámadt a szél, és csöpögni' kezdett az eső.
- Siessünk haza, ebből még vihar lesz! - Amikor Lenkáék
házához értek, a kislány felrohant a lépcsőn, ketfesével szedte
a fokokat. A mamája már meleg kakaóval várta. De mekkorát
nézett, amikor Lenka nem vette el tőle a finom kakaót, hanem
átviharzott az előszobán, át az egész lakáson, vizes lábnyomokat
hagyva maga után. Egyenesen a szobájába rohant, meg sem állt
az ablakig. Amikor kinyitotta az ablakot, hogy búcsút intsen a
barátjának, a szél hirtelen felkapta a párkányon felejtett rajzokat.
Huss, szálltak, libegtek a papirszárnyak az alkonyi szélben.

- Köszi! - kapott gyorsan Palkó egy félkész rajz után, csákót haj-
togatott belőle, és a fejébe nyomta. - Most már nem ázom meg!

Holnap is el|össz? kiáltott le Lenka.

- Itt leszek minden nap! - fordult vissza a kisfiú, aztán csak suhant,
suhant a rollerral a tócsákon keresztül, óvatosan kikerülve a félig
elmosódott aszfaltrajzokat.

Lenka becsukta az ablakot, és végre lerúgta magáról az átázott
cipőt. Belekucorodott a nagy, öblös fotelba, maga alá húzta
didergő lábát, és miközben hosszan szürcsölgette félig kihűlt
kakaóját, várni kezdte a holnapot.

'l
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ÉLJEN VELE SOKÁIG

A Richter kutatói által fejlesztett PananginR
tabletta erősíti a szívizom működését, gondoskodik
a szív és a keringési rendszer egészséges működéséről.
És szíve jobban bírja a ferhelést!

régi Legyező Cukrászda helyén
11. március 26-án, szombaton s
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A KOCKÁZATOKRÖL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÖT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELÖORVOSÁT, GYÖGYSZERÉSZÉT!

lybcn sütött, igazi házirétes,
fantasztikus választék!

Kézzel húzott rétestészta,
hazai gazdaságokból

származó, válogatott
gyümölcsökből és
zöldségekből készült
finom töltelék.

Túrös, meggyes;
mafeos, szilvds vagy
barackos rétes, almás

rétesfdhéjas cufeorrai.
Túrós-afonyás, meggyes-

mákos, csokis-meggyes.
Kdposztas és töfeös mákos.

(Ha van kedvence vagy más ötlete,
joyön és mondja el! A legnépszerűbb ötleteket

megvalösítjuk!)

Majustól fözött fagylalt kehelybe vagy tölcsérbe
Elkerített játszótér, hogy a kicsik se unatkozzanak
Kávé számtalan formában, leveles és filteres teák, kakaó
Csapolt sör

Pilisborosjenői és villányi borok

Napocska Rétesbolt és Kávézó. Pilishorosjenö, Fő u. 4/a.
N^itva minden nap 10:00-18:00 -ig, pénteken es szomhaton 20. 00-ig.

c éí serenc földmérő mérnö

EGYEDI TERVEZÉSŰ
BÜTOROK
ÉS LÉPCSŐK MAGAS

INŐSÉGŰ GYÁRTÁSA

,. T<

Cím: Solymár, Pilisvörösvári u. 17.
(Terstyánszky út -Pilisvörösvári utca sar k)
.Védőoltások, chip, útlevél
.Belgyógyászati ellátás, mutétek, labordiagnosztika
.Ultrahang és röntgen vizsgálat
.Ultrahangos fogkőeltávolítás
.Állatorvosi homeopátia

Veszettség elleni védőoltás:
Az abek veszettség elleni védőoltása változatlanul kötelező. Fiatal állatok
első évben kétszer.utána évente egy alkalommal oltandók.
Azoknál az eb tartóknál, akikkel az elmúlt években házi oltásban
állapodtunk meg, vagy akik e2t újonnan igénylik, változatlanul a
helyszínen, háanál végeaűk a vakcinázást. Amelyik hónapban esedékes
az eb oltása, az eddlgieknek megfelelően jelantkezni fogunk időpont
egyeztetésre az oltás végrehajtása céljából.

bútorasztalos

Telefon: 06 30 670 3961
E-mail: huimre@gmail. com
Referenciák: www. floem. hu

A -' vosi és

o eo

Solymár - Pilisborosjenő

. elési idő:

e d, cs törtö 14
>mbat09-12

Molnár Attila:

06-30-9846-692
r. Molnár Attila:

06-30-9642-160
lő: 06-26-360-91

Hívásra házhoz megyünk,
ánnepnapokon

telefonos ügyelet
a 06-30-9642-160-as

telefonszámon!!
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Pilisborosjenő és Uröm ingatlanirodája
Ingatlanirodánk változatlanul pilisborosjenői, ürömi és óbudai ingatlanok - építési telkek,

családi házak, új építésu és használt öröklakások - értékesítésével és bérbeadásával foglalkozik.
Központi weblap címünk: www.oi.hu

Sür ösen keresünk: Kínálatunkból:

- Weblapunkon és irodánkban több,
mint 100 olyan Ug^'felünk keresési
igényét tudja áttekinteni, akik mind
Pilisborosjenón vásárolnának.

SZALAI PÉTER
cégtulajdonos, építészmérnök
e-mail: szalai.peter@oi.hu

+36(30)9520-015
(26)336-198

2097 Pbj.. Templom út 2.
Ingatlant kereső Ugyfeleink részére

szolgáltatásunk DUMENTES.

>.

Uj építésíí sorházi lakások eladók 2011
III. negyedév végi beköltözéssel, Pbj.
faluközpontban, változatos elrendezéssel,
kis kerttel, akár egy szintes kialakítás-
sal is. A legkisebb lakás nappali+ Ihálós.
A legnagyobb 98 m2-es, nappali+3
hálós. Kulcsrakész árak: 19-38 mFt.

- Uj parcellázású, lazaréti, építési telkek
9 mFt-os (+közmu) induló ártól eladók.

-Látogassa meg weblapunkat vagy irodánkat
személyesen ! Pilisborosjerfön és Urömön
több mint 250 eladó ingatlannal várjuk Ont.

Eladók részére ingatlanközvetítési
szolgáltatásunk NEM kizárólagos.

Díjazást kizárólag az általunk bonyolított,
sikeres adásvétel után kell fizetni.

Jutalékunk összege: 5%+Áfa

Ugyfélfogadás előzetes telefonos bejelentkezés alapján történik!

Pl ISBOROS ENÖ

Epítőanyagok kedvező áron! Allandó akciókí

Omlesztett anyagok - Téglák - Beton termékek - Szigetelőanyagok - Cement - Mész

. BRAMAC- FAKROT Leier MwstwKan;

TONDACH 'l. YTO '. ILLAS. VELUX-

Kalodás fa, Fabrikett, Gázcsere Telep
. . ' - - Epítőanyag szállítás, Sitt szállítás

Tel. /Fax: 06/26/336-388, 06/26/336-188
Mobil: 06/30/343-9507, 06/70/947-5126

E-mail: pistaigyorgy@trunktuzep. hu, trunkjulianna@trunktuzep hu
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ASZTALOS UHELY

EGYEDI TERVEZÉSŰ BÚTOROK
ÉS LÉPCSŐK MAGAS MINŐSÉGŰ

GYÁRTÁSA

bútorasztalos

Pilisborosjenő
legkedveltebb havi magazinja

várja hirdetőit.

MINDEN POSTALÁDÁBAN,
MINDEN HÖNAPBAN

MEGJELENÜNK.

Telefon: 06 30 670 3961
E-mail: huimre@gmail. com
Referenciák: www.floem.hu

HIRDETÉSFELVÉTEL:

06 30 241 77

Felnőtt háziorvosi
rendelés
Hétfő: 12-17 óra
Kedd: 8-12óra
Szerda: 16-19 óra
Csütörtök: 8-1 1 óra
Péntek 7-1 1 óra
Dr. Kovács Levente
Be[elenfkezés rendelési időben:
0626-3 36-308

Felnőtt ügyelet
Hétfő: 12-17 óra
Péntek:7-14, 30óra
Dr. Kovács Levente
Tel: 0626-336-308
0620-773-53-65
Héffő: 7-12
Kedd:7-17
Szerda: 7-17
Csütörtök: 7-17
Pentek: 14, 30-17
'Urömi ügyelet
Tel: 0626-350-224

Gyermek háziorvosi
rendelés
Betegrendelés
Hétfo: 8-1 1 óra Uröm
Kedd: 15-1 8 óra Pjlisborosjenő
Szerda: 8-1 1 óra Uröm
Csütörtök: 15-18 ora Pilisborosjenő
Péntek: 8-1 1 óra Uröm

Egészséges rendelés:
Szerda: 14-16 óra Pilisborosjenő
Kedd: 1 1, 30-14óraUröm

Dr. Kerekes lldikó
Bejelentkezés rendelési időben:
Tel: 0626-536-033

Gyermek háziorvosi ügyelet
Hétfő:7-12óra
Kedd: 12-17 óra
Szerda: 7-12 óra
Csütörtök: 12-17 óra
Péntek: 7-12óra
Dr. Kerekes lldikó
Tel: 0670-292-22-69

Hétfő: 12-17 óra
Kedd:7-12óra
Szerda: 12-17 óra
Csütörtök: 7-12 óra
Péntek: 12-17 óra
Dr. Gaál Gabríella
Tel: 0620-438-1 8-07

Felnőtt és gyermek ügyelet
hétvége és éjszaka
Esfe 1 8-tól reggel 8-ig
Tel: Oó30-99'2:92-57

Védőnői rendelés
I. körzet
Csecsemő tanácsadás
Szerda: 14-16 óra
Várandós tanácsadás
Szerda: 16-18 óra
Szűrővizsgálatok
Hétfó 14-16 óra
Család, nővédelmi és iskolavédőnői
fogadóóra
Kedd: 8-IOóra

Saba-mama klub
Szerda: 10-1 2 óra
Tas/ Zsanett
Bejelentkezés rendelési időben:
Tel: 0620-536033
0630-332-76-15

Védőnői rendelés
II. körzet
Csecsemő tanácsadás
Szerda: 14-16 óra
Várandós tanácsadás
Szerda: 10-18 óra
Babo-mama klub
Szerda: 10-12 óra
Szűrővizsgálat
be|elentkezés alapján
Szecsányi Bertalanné
0630-950-76-57
Bejelentkezés rendelési időben:
Tel: 0626-536-033

Magán laborvizsgálatok
Szerda 8-9 óra
Előzetes bejelentkezés alap|án
igény szerint
Tel:Óó70-528-81-28

Fül-Orr-Gégészet
Magánrendelés
HétfŐ: 8, 30-10, 30 óra
Kedd: 16-1 8 óra
Szerda: 8-9 óra
Csütörtök: 16-18 óra
Péntek: 13-14 óra (csak megbeszélés)
Dr. Csányi Márta
Tel: 0620-3 2 2-67-76

Bakos Zsolt atya gondolatai

kZ egyházi liturgikus év legnagyobb ünnepe a Húsvét, amely mindig
a tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni első vasárnap van. Ekkor
ünnepli az egyházjézus Krisztus föltámadását. Ez az ünnep az első örömről szól,
amit az apostolok megtapasztalnak a kereszthalál után, amikor találkoztak a fel-
támadt Krisztussal. Az evangéliumok is aköré az örömhír köré íródtak, hogy
az a sír, ahovájézus Krisztust eltemették, az üres, mert Ö valóban fölfámadt.
llyenkor persze sok mindennek örülünk, elsősorban az életnek, a születés-
nek, annak, hogy ugyan a mi életünk itt a Földön végef ér, de pontosan
a föltámadás tanúságtétele bizonyítja, hogy életünk örök élet, Isten
ígérete szerint az Ö közelében folytatódik. Ez mindannyiunk számára öröm,
mert akiket elveszítettünk, azokkal újra együtt lehetünk. Mi keresztények
ilyenkora keresztség szentségét is megünnepeljük. Nagycsütörtökönjézus
megalapítja az eukarisztiát, a kenyeret és a borf a saját testének és vérének
mondja, és létrehozza az egyházi rendet is azáltal, hogy megbízza az
apostolokat, hogy az O emlékezetére ismételjék meg a szavait és cselekedeteit
a szertartásban, és ezt megerősíti a lábmosás szerfartásával, amiben külön kifejezi,
hogy ennyire kell szeretni az embereket.

>, amikor az egyház megemlékezik Jézus szenvedéséről és
haláláról. Fontos, hogyjézus valóban meghalt és szenvedett, ahogy erről
a Passióban is olvashatunk a Szentírásban, hisz így van értelme a
megváltás művének. Az egyház már szombaton este elkezdi ünnepelni
a föltámadást, azt az eseményt, amikor az asszonyok vasárnap kora
reggel kimentek, hogy újra bekenjékjézus testét, de már nem találták a
sírban a testet. A nagyszombati szertartás a legnagyobb szertartásunk:
tűzszentelés, vízszentelés illetve a keresztség szentségének a megújítása
történik, és este az egyház újból bemutatja a szentmisét. llyenkor van a
húsvéti föltámadási körmenet, amikor az egyház kilép a világba, hogy a világ
számára is meghirdesse, hogyjézus Krisztus föltámadt.

:t kívánom minden embernek, hogy az élet örömét, Isten szeretetét tapasztalják meg saját életükben, annak
ellenére, hogy a világban annyi szenvedés és fájdalom vesz körbe minket, mert ez a szeretet erőt tud adni

Szertartások Pilisborosjenőn
Nagycsütörtökön 1 8 órakor
Pénteken 15 órakor kálváriajárás, majd este 1 8 órakor szertartás
Nagyszombaton 1 8 órakor
Vasárnap az ünnepi mise 10. 30-kor kezdődik.

Impresszum: Pí/ísboros/enői' Hírmondó. Megjelenik: havonta 1300 példányban. Kiadó: Pi/ísboros/'enő Község Onkormányzafa e-mall:
hirmondo@pilisborosjeno.hu. Szerkesztés, nyomdai előkészités: Artwork Pharma Studio, 2097 Pilisborosjenő, Kökény köz 1. Hirdetésfelvétel:
0630241 81 77. Nyomda: Pharma Press Kft. Engedélyszám: 3. 4. 1/463/2, 1ü Terjeszti: Magyar Posta. A szerkesztőséghez küldött
írásokat nincs lehetőségünk megőrízni vagy visszaküldeni. Várjuk véleményét, javaslatát. Csak a néwel, címmel ellátott, aláirt leveleket, írásokat
dolgozza fel a szerkesztőségünk.



tf kí elfelejti a tegnapot, arra íteltetík^ hogy újra átélje!"
George Santayana történész

"... azután megláthattam a templomban, hogy
mi az üresség, mikor alig százan vesznek részt
a misén. A kitetepítés után olyan volt a fatu,
mint a temető. Kitelepülés előtt pedig átlandó
kopácsolás (koporsószegezés) volt hallható,
amikor ugyanis a ládákat csinálták."
Angeli Márton plébános leveléből

Kitelepítés - elűzetés - elhurcolás. Kevesen élnek talán
már, akik számára mindez személyes élmény volt, akiknek
át kellett élni, hogy otthonukat, barátaikaf, kötődéseiket,
múltjukat hátrahagyva, gyökerüket vesztve kényszerülnek
távozni. Az ehhez hasonló történelmi traumák nem tűnnek el

nyomtalanul, valamilyen szinten élnek az új generációk gon-
dolkodásában. A 65 éve történt események feldolgozásával
máig adós az utókor, ezért az akkor történfek megismerte-
tése fontos feladat.

"h-listoria est magistra vitae" - A történelem az élet
tanítómestere. Annak idején ezzel a mondattal kellett ál-
talános iskolában nyitnunk történelemfüzetünket. A magyar-
országi németek kitelepítése is olyan esemény, amiből
tanulnunk kell, hogy ilyen soha többé ne fordulhasson elő.
Alig ért véget a háború, még fel sem foghattuk a borzal-
makat, és ismét vagonokba zárva, hazájukat elhagyni
kényszerült egy egész nép. Alig ürültek ki a lágerek, melyek-

<r

ben a "kollektív felelősség" elve alapján embereket gyil-
koltak, máris újra elhangzott az érv: egyesek bűnéért egy
egész népnek felelni kell. Igazságtalanul, hisz - ahogy
Glatz Ferenc is fogalmaz - "... nem minden német szár-
mazású személy volt a fasiszta német állammal szimpatizáló
szervezetek tagja, sőt éppen a harcosan antifasiszta szociál-
demokrata szervezetekben játszott vezető szerepet a német
származású szakmunkás réteg. Emberileg igazságtalan volt,
mert egyéneket tett származás alapján felelőssé egy másik
állam politikai vezetésének bűneiért. "1

A nagypolitika
Először 1 945 májusában merült fel komolyabban a kitele-
pítés lehetősége. A németek kitelepítésének ügyét ezekben
a hónapokban Magyarországon nem elsősorban a fasiszta
és hazaáruló személyek megbüntetése, sokkal inkább a föld-

1;>1

reform kapcsán településre jelentkezetttiszántúli nincstelenek
tömege, a szomszéd államokból érkező nagyszámú mene-
kült és a bukovinai székelyek elhelyezésének problémái
tartották felszínen. Az akkori külügyminiszter május 16-án
közölte Vorosilov marsallal, a Szövetségi Ellenőrző Bizottság
elnökével, hogy Magyarország 300 ezer német "volksbun-
distát" szándékszik kitelepíteni. A magyar kormány 1945.
május 26-án ezt megerősítette, amikor egy szóbeli jegyzék-
ben tisztelettel kérte "a Szovjetuniót, hogy a Magyarország-
ról eltávolítandó németeket Németországnak olyan területére
telepífsék át, amely a Szovjetunió haderőinek megszállása
alattáll. "2
A II. világháborúban győztes nagyhatalmak 1945. augusz-
tus elején a potsdami konferencián a magyarországi néme-
1. Glatz Ferenc: Kitelepítések, kollekfív felelösség In: História 2002/2.

tek. kitelepítésétegyütttárgyaltáka Csehszlovákiából, illetve
Lengyelországból kitelepítendő németekével. A magyar kor-
mány engedélyt kapott arra, hogy a hazai német lakossá-
got vagy annak részeit úgymond "rendezetten, humánus
módon" Németországba telepítse ki.

A magyar kormány december 22-i ülésén nagyviták közepet-
te tárgyalfa a kitelepítést szabályozó rendeletet. A vitában
Rákosi Mátyás a német nép kollektív felelősségre vonását
szorgalmazta, ezzel szemben a szociáldemokrata és kis-
gazda miniszterek a kitelepítendők körét mindenképpen
egyéni felelősségre vonás keretében kívánták meghatározni.

Az előzmények Pilisborosjenőn
"Mint minden sváb faluban, nálunk is megalakult a Volks-
bund der Deutschen in Ungarn (VDU), a Magyarországi
Németek Népi Szövetsége helyi szervezete. Tevékenysége
a népi öntudat visszanyerésére irányult, valamint az anya-
nyelvi oktatás visszaállítására az iskolában, ápolására az
2. Balogh Sándor: Magyorország külpolitikája 1945-1955. Akadémiai Kiadó.

Budapest, 1988. 43.

"Aki benne él egy konkrét feletősségben, annak,
ha arról hall, hogy a maga felelőssége körében
igazságtalanság és embertelen szenvedés tör-
ténik, nincs joga a történelemre és forradalmi
időkre hivatkoznia, hanem az a dolga, hogy
odarohanjon és orvosoljon."

Bibó István: A magyar demokrácia válsága > Demokratikus
Magyarország. Válogatás Bibó István tanulmányaiból,
Magvető, Budapest, 1994, 49.

élet minden területén. Több szekcióban működött, külön
vezetőik voltak, a férfiak, az asszonyok és a fiatalság is
egy-egy csoportot alkottak. Hamarosan helyiséget béreltek
a volt Stadler-féle házban a Budai úton. Az iskolában
megindult a német nyelvű oktatás, nagy gondot forditottak
a hagyományok ápolására, felélesztésére. Más falvakból
|öttek fiatalok, akik harmonikakísérettel tanították népdalok-
ra, népi táncokra a fiatalságot, német nyelvű színdarabokat
adtak elő.

Az 1944. április 14-énmegkötött szerződés értelmében
a magyar kormány hozzájárult ahhoz, hogy német nemze-
tiségű állampolgárai 1 7-62 év között a német hadsereg
kötelékében feljesítsenek katonai szolgálatot, sőt, a rendőr-
ség és csendőrség bekapcsolásával kényszertoborzást,
sorozást hajtották végre. Akik katonai szolgálatot teljesítettek
ebben az időben, azokat a honvédségtől leszerelték, hogy
német fegyveres alakulat kötelékébe, német vezetés alá
kerüljeneka háború időszakára. Igy fordulhatott elő Boros-
jenő esefében, hogy olyan korosztályokat, akik a vissza-
csatolásoktól kezdve évekig katonai szolgálatot teljesítettek,
fronton voltak mint honvédek, mégis bűnösnek ítéltek később
az SS-ben töltött rövid idő miatt.

Az 1945-ben induló igazoltatások, majd a kitelepífés az
1941 -es népszámlálási adatok felhasználásával történt. A Köz-
ponti Statisztikai Hivatal adatai szerint Pilisborosjenőnek
1 862 lakosa volt ebből 96,7 % római katolikus vallású és

82,6 % német nemzetiségű volt. "Az 1941-es népszámlálás
idején senki sem gondolt arra, hogy a magyar állam egyszer
ezeket a titkosnak tartott adatokat használja fel, sok-sok
ember tragédiájátokozva, mert természetesnek tartotta be-
vallani anyanyelvét, nemzetiségi hovatartozását. Az ország-
ban évszázadok óta éltek egymás mellett a nemzetiségek,
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és természetes volt, hogy a családok tudatosan megőrizzék
anyanyelvüket ebben a soknemzetiségű államban, ahol
senki nem tartotta bűnnek, ha valaki nem magyar. 3 (...)

^ kitelepítés Pilisborosjenőn
Az 1945. december 29-én meg|elent, a magyarországi
német lakosság Németországba áttelepítéséről szóló rende-
let szerint Németországba áttelepülni köteles az a magyar
állampolgár, aki az 1941. évi népszámlálási összeírás
alkalmával német nemzetiségűnek vallotta magát, aki a
Volksbundnak tagja volt, aki valamelyik fegyveres német
alakulatba (SS stb. ) önként belépett, és aki magyarosított
nevét német hangzásúra változtatta vissza. 1946. január
4-én megszületett a végrehajtási utasítás, majd az ország-
ban először január 19-én hajnalban Budaörsön néhány
utca lakóit dörömböléssel ébresztette a rendőrség: ezzel
megkezdődött a hihetetlen tény, a kitelepítés.

Az áradat megindult, és egyre közeledett Pilisboros|enő
felé: Budakalászról február 22-én, Békásmegyerről február
28-án, Pomázról március 12-én, Csobánkáról március 15-

én, Solymárról április 1 8-án, Urömről április 25-én indult az
első transzport. llyen körülmények között történt meg, amit
mindenki elképzelhetetlennek tartott, a község életének
legsötétebb, legembertelenebb eseménye, a kitelepítés.
Máig is érző mély sebeket okozott, fájdalmas emlékeket hor-
dozó emberi tragédiák sokaságát idézte elő. Leírni nem
lehet, de elfelejteni sem. Az emberekben eluralkodott a bizon^
talanság, az ismeretlen jövő miatti gond és aggodalom.
A nagyhét, mint Krisztus szenvedésének ideje a pilisboros-

jenői svábok számára is a szenvedés kálváriaút|ának kezde-
tét jelentette. A falut körülzárták, minden ki és bevezető utat
elálltak, a falutcsak igazolvánnyal lehetetfelhagyni. Falraga-
szok hirdették a "tudnivalókat", nagyhét hétfőjén az állami
iskolában kifüggesztették a kitelepítési listát, ami tartalmazta
a kitelepítendő családfő nevét, az utcát, házszámot, fel-
sorolta a kitelepítésre kerülő hozzátartozókat, az 1941 -es
népszámlálás idején vallott anyanyelvét, nemzetiségét,
Volksbund- illetve SS-tagságát.

^-\

Igy érkezett el a sorsdöntő, tragikus április 27-e, egy szom-
bati nap, az ürömi búcsú szombatja. Ezen a napon
csatolták a második ürömi franszporthoz a borosjenőiek első
csoporfját. Helybeliek és a környékbeli falvakból berendelt
emberek jöttek lovas kocsikkal, hogy az otthonuktól, min-
den.ükből kifosztott embereknek néhány legszükségesebb
dolgát, a létszükséglet megengedett minimumát elszállítsák.
Elindulta szomorú kocsisora solymári vasútállomásra, hogy
bepakoljanak a marhavagonokba a hosszú, ismeretlen útra.

A két és fél évig húzódó kitelepítések során mint-
egy 170 ezer sváb kényszerült elhagyni szülőföld-
jét. Az 1941-ben még közel félmilliós magyar-
országi németség száma a háborús veszteség,
a menekülés és a kitelepítések következtében
200-220 ezer fővel csökkent. A svábság kitele-
pítésével az ország legeredményesebb mező-
gazdasági termelőit és iparosait vesztette el. Ezt
a veszteséget azóta sem tudtuk kiheverni.

A gyerekek és az idősek felülhettek a kocsikra, a többiek
gyalogszerrel tették meg utoljára azt az utat, mely eddig az
otthonukba vezetett, most pedig örökre elfávolította onnan
őket. Utolsó tekintetükkel biztosan a kimagasló Nagykevély-
től búcsúztak.

A vagonokban embertelen körülmények uralkodtak. El lehet
képzelni a néhány hetes, hónapos gyerekes anyák helyzetét
tej, víz és a legelemibb szükségletek nélkül. Idős, beteg em-
berek számára nem' jutott pihenőhely, szükségletek elvégzé-
sére, tisztálkodásra csak akkor volt lehetőség, ha a vonat
megállt. Kezdetben állandó feszültség uralkodott az embe-
rekben, hogy keletre vagy nyugatra'viszi őket a szerelvény.
Május 4-én érkeztek Heidenheim-Mergelstettenbe. A pálya-
udvarról néhány lágerrá alakított helyiségbe kerültek, ahol
12 napig tartózkodtak, egészségügyi ellátásban részesül-
tek, majd a városban és a környékén szétosztották őket.

-^ ^ V

A második transzport május 2-án gyönyörű napsütésben in-
dult, ugyanolyan körülmények között, mint az első. Öket már
kevesen búcsúztatták, de könny akkor is folyt bőven.
Nagykovácsiból pótolták ki a csoportot, hogy a vagonok
megteljenek. A kitelepítés embertelenségét példázza, hogy
két halálos beteget is útnak indífottak, nem kaptak felmen-
tést: egyikük, Schuck Gizella, 22 éves, Pilisvörösvárig,
a másikuk Sf Valentinig jutott. Május 9-én a vonat megállt
Baden tartomány Seckach-i állomásán, szintén lágerekbe
kerültek, majd egy hét után Odenwald városaiba és falvaiba
osztották szét őket.

Itthon kihalt utcák, elhagyott házak, udvarok, éhező állatok
maradtak. Félelem és bizonytalanság uralkodott. Üjra kellett
kezdeni az életet minekünk az itthon megváltozott körülmé-
nyek között, a kiűzötteknek az éhező, lerombolt országban,
új hazájukban. A falunak kb. 1500 lakosából 280 fő maradt. "3

Beilleszkedés az új hazába
"A Magyarországról elűzött és Németország nyugati tar-
tományaiba áttelepítetf németek tevékeny részt vállaltak be-
fogadó országuk, új hazájuk haború utáni felépítésében.
Mivel a francia katonai kormányzat megtagadta befogadá-
sukat az általa ellenőrzött területekre, ezért többnyire az
amerikaiak által felügyelt övezetekbe kerültek. A háború súj-
totta városokban, falvakban igen nehéz feladatot jelentett
ezeknek az embertömegeknek lakhatáshoz juttatása. Ezért
a kezdeti években gyűjtőtáborokban, átmeneti lakásokban
helyeztékel őket. Ezátmenetileg feszültségekhez vezetett a
jövevények és a régi lakosság között, Enyhítette a nehézsé-
geket, hogy a kommunák hamarosan'olcsó építési ingat-

3. Gröschl GyörgyOröschl Györgyné Götz Mária: Szülőföldünk Pilisborosjenő
2000. Pilisboros|enő Onkormányzata 2001
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A kollektív büntetés alapján meginduló kitelepí-
tések ellen a magyar szellemi élet kiváló kép-
viselői tiltakoztak a Magyar Nemzet 1946.
január 18-i számában/ közöttük Füst Milán,
Gellért Oszkár, Heltai Jenő, Kassák Lajos,
Kéthly Anna és Sík Sándor: "Az embertől ottho-
nát, környezetét, faluját, házát, földjét, kenye-
rét, vizét emberségesen elvenni nem lehet. Aki
nem követett el gaztetteket, csak éppen részese
volt egy tömegtébolynak, melynek annyi magyar
is részese volt, vagy aki azzal a közömbös-
séggel nézte a náci uralom fejleményeit/ melyet
a múlt esztendőkben a magyar társadalom
nagy része is tanúsított, azt ne engedjük veszni,
azt próbáljuk megmenteni az igazi demokratikus
Magyarországnak."

lanokat bocsátottak az emberek rendelkezésére, akik cso-

portokban összefogva saját lakásokat építettek maguknak.
Általánosságban is érvényes volt, hogy szinte semmi nem
volt számukra előkészítve. Elelmiszerrel való ellátásuk nagy
problémát okozott a hatóságoknak, amelyek ezt úgy próbál-
ták áthidalni, hogy kezdetben nem az amúgy is szétbombá-
zottvárosokban, hanem vidéken igyekeztek elhelyezni őket,
ahol az élelmiszerellátás mégis valamivel könnyebbnek tűnt.
Vidéken azonban kevés munkalehetőség akadt, és az élet-
körülmények is alapvetően mások voltak, mint amihez a
magyarországi németek otthon hozzá voltak szokva. Más
volt a nyelv, mint amelyet ismertek. Otthon nem az irodalmi

német nyelvet, hanem csak annak egy-egy nyelvjárási és csak
beszélt, de nem írott variánsát használták. A hazai németség
túlnyomó többsége igen vallásos római katolikus volt, Német-
országban ezzel szemben gyakorta teljesen protestáns
vidékre kerültek, ahol nem voltak templomaik. Ezer további
különbség növelfe a távolságot a kitelepítettek és az őslako-
sok között: kulturális hagyományaik, öltözködésük, étkezési
szokásaik, életvitelűk mind-mind eltérőek voltak. Gyors gaz-
dasági és társadalmi integrációjukra ilyen körülmények között
nem lehetett számítani. Es a lehetetlen mégis sikerülf: meg-

^

feszített, kemény munkával az egykori magyarországi néme-
tek új hazájukban is bizonyítottak. Nem csupán hasznos
polgárai lettek Németországnak, de oroszlánrészt vállaltak
a német gazdasági csoda megvalósításában. A közéletben
is megfalálták helyüket, hamarosan egyesületeket, gyú'jte-
ményeket, kutatóintézeteket hoztak letre, amelyek segít-
ségével életben tartották, ápolták hagyományaikaf. De
nemcsak a maguk javára tették ezt. Soha nem feledkeztek
meg egykori hazájukról, amelyet lehetőségeikszerinttámo-
gattak, partnerkapcsolatokat hoztak létre, hídként dolgoz-
tak és dolgoznak a két ország kapcsolatainak fejlődésén,
aminteztaz 1950-ben, Stuttgartban elfogadott Nyilatkozat-
ban korán kifejezésre juttatták. "4

é

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az 51/1999. (XII. 25) BM rendelettel módosított
27/1996. (X. 30. ) BM rendelet 3-7. §-a értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszol-
gáltatás körébe tartozó feladatokat - a települési Onkormányzat közigazgatási határain belül
- a Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai látják el. Az Onök települését kollégáink

2011. április 26. - 2011. május 10. között keresik fel.

A társaságunk alkalmazásában álló dolgozóink névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek.

s '' > s e e ' . . . .

Tisztában vagyunk azzal, hogy a település földrajzi elhelyezkedéséből adódóan több szem-
pontból is hátrányos helyzetben vannak. Az Onkormányzatnak évek óta nem sikerült
megoldást találnia az Onöket érintő prpblémákra.
Első lépésként szükségesnek tartjuk az Önök véleményének és igényeinek megismerését. Ennek
a lapszámnak a mellékleteként találnak egy kérdőívet. Kérjük, töltsék ki, majd adják le a
kérdőíven megjelölt módon!

Köszönettel: Pilisborosjenő Onkormányzatának Képviselő-testülete

alábbi időpontokban várjuk önöket fogadó óráinkon a Polgármesteri
Hivatal emeleti szobájában:

Hudi László:
Lökkös Krisztina:
Vidáné Resch Tímea:

Szirtes Gergely:
Maloschik Péter:
Nevelős-Forgács lldikó:

május 2.
május 11
május 19.
május 23.
május 23.
május 30.

16. 00-17. 00
17. 00-18. 00
17:00-18:00
16:00-17:00
17:00-18:00
17:00-18:00

ía szeri.k.j Forduljanak hozzánk bizalommal, hozzák el kérdéseiket, problémáikat!
4. Forrás: www. svabkitelepites. hu
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Beszélgetes Szegedi Ferenccel, a Német Nem-
zetiségi Onkormányzat elnökével és Galambos
Ferenccel

Kezdjuk talán a történet elejéns mikor keröltek a
németek Magyarorsxagra?
Szegedi Ferenc: A török uralom utáni időszakban Kollonich Lipót
gróf, esztergomi érsek volt a német betelepítés fő szorgalmazója.
Előterjesztette I. Lipót császárnak ( 1657-1705) a Magyar Király-
ság felépítési tervéf (Einrichtungswerk), amiben a német földműve-
sek betelepítését javasolja. Ez indította el, majd I. Lipót rendelete,
az Impopulationspatenf részletesen szabályozta a benépesítést
német telepesekkel, akik Dél- és Délnyugat-Németországból érkeztek
három hullámban 171 1 és 1790 között. Fontos dátum a 1695-ös
összeírás, ami először Weindorf néven említi a települést. A be-
települt németeknek nagyon nehéz körülmények között kellett
megélni, de néhány generáció alatt virágzó mezőgazdasági falut'
hoztak létre. Megtartották kultúrájukat, anyanyelvüket, de magukat
mindig magyaroknak vallották. Magyarországot szívükben édes
hazájuknak tartották, ha a sors úgy hozta, életüket is adták a ma-
gyar hazának, amire bizonyítéka kétvilágháború 130 borosjenői
halottja is. A II. világháború végén a potsdami szerződés ren-
delkezett a német lakosság kitelepítéséről, amikor a lakosság közel
80 %-át kitelepítetfék.

Hogy képzel|ük el a II. viléghéború előtti korgxo-
kot? Milyen volt o mindennapi élet?
Galambos Ferenc: Az iparosítás hafása volt, hogy megnyíltak a
kőbányák, mert már a földekből nem tudtak megélni. Az itteni kő-
faragók faragták például a Szabadság-szobor köveit is. A leg-
nagyobb bánya a Brunner bánya volt, ahol 48 kőfaragó
dolgozott. Ide 4 szódás vitte föl a heti szódaadagot és a bort,
merf fröccsöt ittak, ez volt a "védőital". Virágzó időszak volt ez,
1944-ben 7 fűszerüzlet volt, 4 hentes, 4 kocsma volt, 5 kőbánya
és mind megélt. A mostani tájház fulajdonosa például. egy
nagygazda volt, akinek az istállóban négy ló, hat tehén volt,
legalább 150 csirké|e és három pince: zöldségpince, marharépa
az állatoknak, és a harmadik a borospince. Ennek a gazdának
volt itf legalább.2500 liter bora minden évben. Négy cséplőgép
működött a faluban és egy malom.
A háború után 1949-ben megalakult a Szikra TSZ, a Bíró Bernát
házában, ahol most a Meditop van. Akkor mindenkinek be kellett
szolgáltatni mindent, az állatok nagy részét idő előtt vágóhídra
vitték, a rekvirálók lesöpörték a padlásokat. Az összes gyümölcs-
fát kihúzták traktorral, és szőlőt telepítettek helyette, de mivel az
ú|onnan idetelepültek nem értettek hozzá, így hamar tönkremenf a
szőlő, kimerítették. Sokakafkényszerítettekarra, hogy lépjen bea
tsz-be, például úgy, hogy megmondták, hogy ha nem lép be,
akkor nem veszik fel a gyerekéf a középiskolába.

Hogyan szerveződtek újra ax itthon marci<ltak a
kitelepítés után?
Szegedi Ferenc: 1980-ban az itt maradt sváb lakosok úgy dön-
töttek, hogy összeállnak, és egy nemzetiségi klubot hoznak létre,
megőrizni a régi szokásokat, dalokat, és megalapították a Deutsch
Klubot. Ezzel párhuzamosan Steinheim am Albuch, az a néme-
tországi település, amely a kitelepült borosjenőiek hafvan száza-
lékát befogadta, testvérvárosi kapcsolatot vállalt velünk.
Az első kisebbségi önkormányzat 1 998-ban alakult meg, melyet
8 éve átneveztünk német nemzetiségi önkormányzatnak. Az ön-
kormányzat fó célja egyrészt, hogy pénzforráshoz tudjunk jutni,
másrészt, hogy meg tudjuk őrizni az értékeinket, kultúránkat. Ezen
a téren van még mit tenni, például a német dalkör dalai egy része
le van kotfázva, egy másik része éneklés útján, szájhagyománnyal
ferjed. Jó lenne létrehozni a "borosjenői daloskönyvet".
Galambos Ferenc: A dalkör történefe az, hogy 1980-ban, vasár-
naponként a mise után a presszóban összegyűlt vagy harminc
férfi, és énekeltünk. Ennek híre ment, és a nemzetiségi rádió felveft
párdalt, erre mi belelkesedtünk. Rendesen bejegyeztettük magun-
kat, hivatalosan, így tudtunk utazni is mindenfelé. A legaktívabb
időszakunkban 50 főig felfejlődött a dalkör.

Hogyan tudja a nemxetiségi Snkermányiat szer-
vexni a sváb kSxösséget?
Szegedi Ferenc: Ez az énekkar a legaktívabb mag, és nyilván vannak
sokan, akik nem vesznek részf semmiben. Jelenleg a legnagyobb
probléma, hogy a fiatalabb generációba hogyan tud átadódni a
hagyományőrzés. Az idősek régen nagyon szigorúakvoltak, nem
engedték be maguk közé, akik nem sváb származásúak voltak -
szerintem ennek isszuk meg most a levét, ennek az elzárkózásnak.
Az új generációt másképp szeretnénk bevonni. Legutóbb például
az iskolában tartottak egy sváb napot, amikor a gyerekek a hely-
történeti könyvre alapozva egy kis néprajzkutatást tartottak, ennek
az eredménye jufalmazva lett, aztán közösen felléptek velünk.
Másrészt tervezünk egy rendezvényt, ahol sváb ételeket főznénk,
így főzés útján megismerhetik a régi ízeket is, a recepteket pedig el
lehet tenni. Ehhez kapcsolódna egy falvédőgyűjtemény kiállítás is.

Az egyik mise utáni dalolás a presszóban

A nemzetiségi klub Rómában 1 993-ban

Ami tőlünk telik, azt megtesszük, támogatunk minden kiadványt pél-
dául, amiből a gyerekek németül tanulhatnak. Indítottunk egy gyerek-
tánccsoportot Csaba bácsi vezetésével, és igény van egy felnőtt
csoportra is, amit valószínűleg Urömmel közösen szervezünk majd.
Galambos Ferenc: Az itteni svábok és a befogadó ország tele-
pülése alakitoftak egy szervezetet, melynekvezetője a most elhunyt
Bauer Alfons volt, aki rengeteget segített nekünk. A kitelepített
ottani svábokkal évente tartottunk búcsút, felváltva egyszer itt,
egyszer Steinheimben, volt, hogy 6-700 ember volt itt a kintiekkel
együtt. Utcákat neveztünk el egymásról - nálunk a Budai út har-
madik utcája a Steinheim utca, és Steinheimben is elneveztek egy
utcát Pilisborosjenőről. Az ottani pilisborosjenőiek szinte bele-
olvadtakazottani közéletbe, sok vállalkozó, kereskedő, nagyipa-
ros nőtte ki magát ott. A polgármesterük is sokat segített nekünk,
például a templomtorony három óráját is Steinheimtől kaptuk.
1985-től.volt a virágkor. Akkoriban a dalkörrel is sokat utazfunk
egészen a Duna eredetének vidékére, ahonnan a legtöbb itteni
család is származik.

Hogy alakult a tájház története?
Szegedi Ferenc: 2002-ben tudtuk megvásárolni a mostani tájház
épületét, ami borzasztóan rossz állapotban volt. Oriási erőfeszítés-
sel, sa|át kezűleg dolgozva és vállalkozók segítségével jutottunk
el a mostani állapotba. Ugy gondoltuk, hogy nem egy hagyomá-
nyos helytörténeti szobát csinálnánk, hanem egy közösségi teret,
ami sokféle program helyszíne lehet: kiállítások, esküvői szertartá-
sok, akár baráti társaságok összejövetelére. Utána jött az ötlet,
hogy mivel a faluban nincs egy olyan tér, ahol egy nagyobb
szabású rendezvényt meg lehetne tartani, építsünk egy színpadot.
Ugy tudom, hogy ehhez fogható szabadféri színpad nincs máshol
a környéken.

Az interjút készítette Telegdy Balázs

Köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánok a
fájház szépítéséhezi

85
s-

BAUERALFONS1925. szep-
tember ó-án született Pilis-
borosjenőn. 1946-ban a
kitelepítéskor kényszerült
elhagyni szülőfaluját és

hazáját. Az új hazában,
Németországban tanárként

dotgozott. Az évek múltával sem
feledkezett meg szeretett Borosjenőjéről, ahová
családjával együtt gyakran hazalátogatott. Ak-
tívan tevékenykedett a Pilisborosjenő és Steinheim
város között 1980-ban létrejött testvérvárosi
kapcsolat kialakításában, és a szerződést meg-
előző előkészítő munkákban. Gyűjtést szervezett
Németországban azzal a céllal, hogy falunk
katolikus templomának tornyán óra hirdesse
a pontos időt, mely 1983-ban realizálódott.
Szervezésében a Németországban élő régi
borosjenőiek közössége adományozott egy
színes ablakot a templomnak. A helyi általános
iskolának is támogatója volt.
Maria Wellsch-el közösen írott német nyelvű
"WEINDORF-Pilisborosjenő 1695-1988"* című
monográfia az utódok nemzetiségi munkájának
napjainkban is fontos támasza. 2001-ben Pilis-
borosjenő Község Onkormányzat képviselő-
testülete a Pilisborosjenőért tett kimagasló
munkájáért Díszpolgári Címmel tüntette ki.
Bauer Alfons 2011. április 1-én Németország-
ban elhunyt.

Perlinger Györgyí
NN0 képviselő

*http://www.sulinet. hu/oroksegtar/dota/magyarorszagi_kisebbsegek/neme-
tek/pilisboros|eno_1 ó95_1988/index. htm

PILISBOROSJENÖI HÍRMONDÖ 2011/ÁPRILIS 11



á|us 1-én,
vasárnap9-11óra:

sl

a belyi zeneiskola
zenekaraval

2- ̂ s^
^ lo oro.;

^ ^^al^sí9
^e3^~

^^^

s 14. szombat, 14 óra

az iskola udvarán

'vs. 7-én/
otnbaton

kis
\9

RESZLETB -
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Május 4. szerda, 18 óra:

Edesanyák,
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Kevélyhegyi Dalkör
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A Reichel József Művetődési Ház
nyári táborok

Reichel József Művelődési hláz és Könyvtár
2097 Pilisborosjenő Fő út 1 6. Tel. 06-26-336-377

www. muvhaz. pilisborosjeno. hu Email: pbjmuvhaz@gmail. com

Xörnyezeh^édelmi kiránriuló tóbor
?0-24-ig és augusztus 22-26-ig
mindenkit, aki szeret sokat mozogni, szeretné megismerni az erdők élővi-
agy csak egyszerűen szeretne egy játékkal teli hetet a szabadban tölteni!
- díja: 5. 000 Ft/fő/hét
szés április 15-ig, 50%-os előleg befizetéssel!

Színjátszó tábor
!7-július 1-ig bejárós tábor a művelődési házban, ebéd a vendéglőben.
inap 9-16-ig tart a foglalkozás. A hétvégén, pénteken este bemutató az
It színdarabokból!
. dÍja: 10. 000 Ft/fó
'zés április 15-ig, 50%-os előleg befizetéssel!

Augusztus 1-8-ig, utazással, szállással, napi három étkezéssel, naponta bata-
toni fürdőzéssel 30. 000 Ft/fő.
Hétfőtől hétfőig tartó táborban a bemutatók vasárnap délután lesznek, ahová
várják a szülőket is! DVD felvétel készül a tábori darabokról, melyet ősszel a
zamárdi gyümölcsök-ön megkapunk.
Jelentkezés március 20-ig, 50%-os befizetéssel!

Július 11-15 és 18-22-ig. Egy kis kreativitás és a kedves, egyszerű doigok könnyen
elkészíthetők pár óra alatt. Barátokkal vidáman eltöltött órák, közös alkotássat
a nyár közepén! A hét folyamán különböző technikákkal (agyagozás, neme-
zelés, kosárfonás, découpage-szalvétatechnika) ismerkedhetsz meg, és az
etkészíteft alkotásokat hazaviheted! Ebéd a vendéglőben!
A tábor díja: 10.000 Ft/fó/hét
Jelentkezés május 15-ig, 50%-os előleg befizetéssel!

Résztetek a nagyplakátokon, bővebb
intézmény munkatársaitól az emeíeti könyvtárban!

K,eLLei^es tdőtöLtést
i^tiA. oleiA.teLiA.ete1
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Kedves Olvasók!

Ezúton is szeretnénk kifejezni a szervezők nevében köszönetünket a sok önzetlen segítségért és hosznos
adományért, melyet az elmúlt két évben folyamatosan a

n

//

akciónk keretében nyújtottak a nehéz helyzetben lévő családok, egyének megsegítésére.
Példaértékű az összefogás és önzetlen segítőkészség.

Az utóbbi hónapban babakocsikat, autós gyereküléseket, ruhákat, bútorokat, elektromos készülékeket
és egyéb hasznos adományokat is kaptunk.

Azélelmiszeradományokatfolyamatosan osztottuk ki a hozzánk forduló, átmeneti krízissel küzdő klienseknek.
A 2010 decemberében és. 201 1 márciusában ajövőjenő Alapítvány számlájára érkezett összegekből
tűzifát vásároltunk két csoládnak, útiköltséget fizettünk gyermekek vizsgálatra utazásához, és egy kisgyermek
ügyében egy hivatalos okirat fordítását fizettük ki.
A kapottsegély 100%-ban a helyi lakosoknak kerül átadásra, abból sem munkabért, sem kezelési költséget
nem számolunk fel.

Tartalékaink márciusban kifogyfak, kérjük, hogy továbbra is támogassák
a község lakosait pénz és élelmiszer adománnyal!

Emlékeztetőül a segítségnyújfás lehetőségei:
I* A Családsegítő Szolgálat (Iskola u. 2. ) raktárhelyiségében tartós élelmiszerek (alapvetően száraz-, kon-
zerves ételek) gyűjtését szervezzük. Adományaikat a templomban illetve a POTTOM ABC-ben is átadhatják.
Kérés esetén házhoz megyünk az élelmiszerekért.

2. AJövőJenő Alapítvány számlaszámára (65700093-101 35804) "Segíts velünk akció támogatása"
megjelöléssel - ezt a közlemény rovatba kell beírni - pénzbeli támogatást lehet nyújtani, amiből szintén
élelmiszert, tüzelőt, és egyéb sürgősen szükséges javakat vásárolunk a rászorulóknak.

Köszönettel a szervezők:
Pilisborosjenő Község Onkormányzata, Pilisborosjenői Szent Vida 14 Segítőszent Plébánia,

Pilisborosjenői Nagycsaládosok Egyesülete, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
. Jövőjenő Pilisborosjenő Ifjúságáért Alapítvány

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Pilisborosjenő, Iskola u. 2
Nyitva tartás:
Hétfő, szerda, péntek: 9. 00-15. 00
Kedd, Csütörtök: 1 1. 00-17. 00
Telefonszámaink:
Szabóné Ludasi Eva: 06-70-947-98-84
Klinger Magdolna: 06-70-269-89-50

Család és szenvedélybetegség címmel min'konferencia
zajlott 201 1. március 26-án a művelődési házban a Nagy-
családosok Országos Egyesülete pilisborosjenői csoportjának
szervezésében. A konferencia annak a rendezvénysorozat-
nak volt része, amely egy időben 1 54 helyszinen zajlotf,
szerte Európa kilenc államában, méltó nyitányaként a Csa-
ládok hetének. A cél az volt, hogy megmutassák, a csalá-
dok tevőlegesen részt kívánnak venni sorsuk alakításában.
Európa aktív és tudatos fiafal állampolgárokat szeretne,
ehhez pedig stabil családokra van szükség, amelyekben
a fiatalok természetesen válnak társadalmilag érzékennyé,
és ösztönösen alakul ki felelősségtudatuk a közösségért
végzett önkéntes munka iránt. A családok munkaerőt, adó-
fizetőket nevelnek, akik később fenntartják a gazdaság műkö-
dését, a szociális rendszert, és biztosítják az idősek nyugdíját.
A családtámogafás feháf olyan befektetés, amely mind a
társadalom, mind a gazdaság számára alapvető érdek.

Az előadásokra való bemelegítésként az érdeklődők meg-
nézhették Dér András: Kanyaron túl című filmjét. Ezután
került sor a három meghívott vendég előadására, amelyek
egymásra épülve más-más szempontból közelítették meg a
címadó témát.

Elsőként Soltész Miklós Szociális, Család- és Ifjúságügyért
felelős államtitkár Van kiút! című előadását hallhattuk, aki
az állami szerepvállalásra helyezte a fő hangsúlyt, s háttér-
adatokkal szolgálf a magyarországi szenvedélybetegek
számáról. Ezek szerint a 18 és 34 év közötti korosztály min-
den 5. tagja valamilyen kapcsolatba kerülta droggal, a fel-
nőtt lakosság 30%-a rendszeres dohányos, a 15 éves fiúk
47%-a, míg a lányok harmada kétszer vagy többször volt
már részeg. A probléma megoldásáf nem lehetaz államtól
elvárni, hiszen a felelősség mindannyiunké, az viszont az
állam felelőssége, hogy milyen szabályozásokat alkalmaz,
és mire mennyi pénzt költ. Kiemelte, hogy a kábítószer ese-
tében a terjesztőket kell súlyosan szankcionálni a fogyasztók
helyett, s célként jelölte meg, hogy a kábítószer elleni harcra
költött 10 milliárd forintból minél nagyobb arányban jusson
megelözésre, amire jelenleg csupán másfél milliárd forint
jut. Az államtitkár úr fontosnak tartja a szenvedélybetegségek
megelőzése céljából a családok megerősítését, amihez az
állam az iskolai oktatáson, a családtámogatási rendszeren
és a média szabályozásán keresztül tud hozzájárulni.

Második előadó Klinger Magdolna pszichopedagógus,
az Urömi és a Pilisborosjenői Családsegífő Szolgálat veze-
tője volt, aki Szülői minták - gyermeki sorsok címmel osz-
totta meg velünk fapasztalatait. Az ő előadása bevitt minket
a családon belülre, s azt mutatta meg, hogy mennyire fontos
a család megelőző és védő szerepe. Ma Magyarországon
bárhol droghoz lehet jutni pár órán belül, a korfárs csoport

hatása is erős, s csak akkor tudják megvédeni magukat
gyere eink a külső hatások ellen, ha ők belül erősek, mert mi
szülők a nevelés során belülről tettük védetté őket. Ha nincs
megfe elő szülői háttér, életmentő szerepe lehet egy karizma-
tikus tanárnak, rokonnak, közösségnek illetveaz istenhitnek.
A szakember szerint a prevenció már csecsemőkorban
kezdődik, meghatározó az anya -gyermek köfődés, a követ-
kezetes, határokat szabó, de nem korlátozó nevelés a gyer-
mek személyiségének elismerése mellett. Azonban bármilyen
nevelé csak akkor éri el célját, ha viselkedésünk összhangban
áll azzal, amit mondunk, hiszen gyerekeink csak úgy tudnak
tiszteln minket felnőtteket, ha hitelesek vagyunk számukra.

Az estet Dér András filmrendező, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem tanára zárta Az alkotás szenvedélye, a szenve-
dély alkotása címú' előadásával, aki már a szenvedélybeteg
ember szemével láfatta velünk a függővé válás útját. A film-
rendező több évtizede foglalkozik a témával. A nyolcvanas
években találkozott először drogfogyasztó fiatalokkal, raj-
tuk ker sztül [utott eljános atyához, akiről Kanyaron túl címu
filmjét is forgatta. Az előadás arra hívtalel a figyelmef, hogy
a drogos fiatal nem maga a baj, hanem csak a felkiáltó jel,
ami rámutat a körülötte levő hazug világra. Ehhez képest ő
válik kirekesztetté, s ahelyett, hogy segítenénk neki, még
mélyebbre taszífjuk, s konzerválunk egy társadalmi illúziót.
Pedig ha odafigyelünk a drogfogyasztóra, tudunk neki
segíteni, akkor, amikor már olyan mélységekbe kerül, hogy
az élni akarása erősebbé válik a mámor utáni vágynál.
A drogfogyasztó tisztában van a drog sátáni erejével, de
amíg nem juf el a pokol legmélyére, addig a mámor
csábítasa, a "gyorsan élni sokat" élménye erősebb.

Pilisborosjenő kiemelt magyarországi helyszín volt, a konfe-
renciá részt vett Kardosné Gyurkó Katalin a NOE főtitkára,
akinek segítségével Skype-on keresztül mi képviseltük hazán-
kat az európai körkapcsolásban. Az este igazi. jelentősége
abban állt, hogy egy olyan témáról beszéltünk, amit sokan
tabuként, idegenkedve kezelnek. Elindultunkegy úton, amely-
nek folytatása rajtunk múlik. Ha egytörvényvitájánál, vagy
egy dr gos fiatal látfán felidézzük a hallottakat, ha gyereke-
ink nevelése közben tudatosítjuk magunkban, hogy minden
mondatunknak, cselekedetühknek súlya van, akkor |ó irány-
ba tartunk. A kis közösség, amiben élünk pedig lehetővé
teszi, hogy akár szervezett formában, akár csak úgy össze-
jőve beszéljünk a témáról bizalommal fordulva egymás felé.

Lökkös Krisztina

Kösasönjük Dr. Csányi Mártánok,
a pilisborosjenői NOE csoport vezetőjének
a konfarencia sierveaésétl
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Az Egészségsziget Családi Napközi
2006 őszén nyitotta meg kapuit.

A családi napközi a Fehér Kereszt Egyesület
telephelyeként működik, a gyermekekről Gutiné
Sólyom Nikoletta, diplomás óvónő gondos-
kodik. A családias környezet, a szeretetteljes
bánásmód, a kreativitástfe|lesztő, főkéntfából
készült, igényes játékok, az egészséges ételek,
a versek, a dalok, s nem utolsósorban a termé-
szet közelségét biztosító, növényekben gazdag,
zegzugos udvar nap mint nap hozzájárulnak ahhoz,
hogy a gyermekek örömmel járhassanak ide, miközben
szüleik dolgoznak.
A "csana" tulajdonképpen bölcsődeként működik. Az óvónő
saját, külön erre a célra berendezettotthonában várja őket.
Van, aki kizárólag a többi aprósággal való ismerkedés,
a közösségbe való beilleszkedés és a képességek fejlesz-
tése céljából hozza el gyermekét, más szülő pedig sze-
retné, ha csemetéje megfelelő környezetben töltené
az idejét, amíg ő munkában van.
Évente indul egy hét fős csoport, amelynek tag-
jai szépen összeszoknak. Minden nap talál-
kozhatnak kis barátaikkal egy olyan helyen,
ahol az alacsony létszám miatt az óvónő
külön-külön oda tud figyelni rájuk. A gyermekek
így mindig egy biztonságot adó, otthonos kör- ^,
nyezetbe térhetnek vissza. A biztonság érzése ,,<í**"
lehetővé teszi, hogy a gyermekek megfelelően ' <'i*t.
felkészülhessenek az óvodára, ami, mint tudjuk,
igen nagy ugrás az otthon után. A családi napközi,
mintegy átmenetet képezve a család és a külvilág között,
szép lassan, szeretettel vezeti át őket az óvodai életbe.
Pilisborosjenőn, azAdy Endre utcában reggelenként mindig
nagy a nyüzsgés, hiszen nyolc óra körül az apróságok
egymás után érkeznek a hetes szám alá. Mikor belépnek,
Niki néni énekkel fogadja őket, levetkoznek, s már indul-
nak is reggelizni. A reggeli után szabad játék következik,
ami alatt Niki néni énekel, verseket mond és furulyán
is játszik nekik. A gyerekek kedvük szerint játszhat-
nak az építőkockákkal, babázhatnak, autózhat-
nak, vonatsínt építhetnek, s ezeken kívül még
számos játék várja őket.

Játék után rendrakás következik. Aztán, ha
ügyesen rendet raktak, Niki néni jutalmul min-
denkinekvarázscseppet (illatos illóolajat) csöp-
pent a tenyerére, majd meghallgatják a mesét,
amit az óvó néni mond nekik. Mese után mind-
annyian kimennek az udvarra, ahol a szabad
levegőn játszhatnak ebédig. Mikor elkészült a finom

ebéd, a gyerekek bemennek. Alighogy jóllaktak,
már jön is értük apa, anya vagy nagyi.
A családi napközi számos fontos momentum
által segíti a gyermek egészséges fejlődését:

Kreativitást fejlesztő játékok

A napköziben nagyon sok fából készült játék
található és minden játék minőségi, igényesen

vannak kidolgozva. Az egymással összeépít-
hető szettek, a bábok, a sok-sok játékfigura mind-

mind a gyermeki fantáziát hivatottak beindítani.
A napközibe járó gyermekek hamar megtalál|ák kedvenc
itteni játékukat.

Versek, dalok, mesék és mondókák

Sokan talán nem is sejtik, hogy a gyermekeknek énekelt
dalok és a nekik mondott versek, mesék mennyire fej-

lesztik beszédkészségüket, nyelvérzéküket. Ezért
fontos annyira, hogy sokat énekeljünk és versel-

jünk gyermekeinknek.
Mikor egy szülő ilyesfajta költeményekkel
kedveskedik gyermekének, fonfos, hogy a
korosztályának megfelelő műveketválasszon.
h-la ezt figyelembe véve jól megválasztott
verseket és meséket mondunk gyermekünk-
nek, tapasztalhatjuk, mennyire figyel, hogyan

koncentrál, miként nézi mozgó szánkat kerekre
nyílt szemekkel.

A sxabad/ önfeledt játék

Miről is szól tufajdonképpen a gyermekkor, ha nem másról,
mint magáról a játékról? A játék az, amely felkészíti a
gyermeket az életre, ez segít önmaga és a világ felfede-
zésében, saját képességeinek kibontakoztatásában. Mikor
két kisgyermek papás-mamást játszik, egy kislány babázik,

vagy egy kisfiú autózik, mindnyájan az eljövendő fel-
nőtt életben betöltendő szerepeikre, feladataikra

készülnek fel a játék segítségével. A legtöbb
játék az idősebbek utánzásán alapul, a kicsik
utánozzák szüleiket, nagyobb testvéreiket.
Semmiképp se vegyük el gyermekünktől a
szabad, önfeledt játék örömét, hagyjuk, hogy
minden újat kipróbáljon, ne korlátozzuk a
fantáziáját, mert annál jobb, minél többet,

vagy többfélét játszik.
A családi napköziben a gyereknek bőven jut idő

a szabad játékra, az óvónő hagyja, hogy a játék

magától kialakuljon. Ha ez mégsem menne, akkor
segít megtalálni valamit, amivel a gyermek játsz-
hat, beindítja a játék menetét. A napköziben
nagyon sok olyan játékvan, melyek különböző
képességeket fejlesztenek: összeépíthető vonat-
sínek, bábszínház, méhviaszkréták és még
számos érdekes játék, több korosztály számára.

A termeszet közelsege

Napjainkban sajnos a gyerekek sokkal kevesebb
időt töltenek a szabadban, mint régen, s ez nem
nevezhető pozitív változásnak. Régebben a gyerekek
szabad idejük nagy részét odakint töltötfék, a friss levegőn,
s ezt örömmel is tették. Am az elektronika megjelenése
egyre több gyereket kötöz a fotelhoz, s ezek a gyerekek
elveszítik természetes életkedvük és életenergiájuk egy részét.
A természet közelsége köztudottan jótékony hatással van az
egészségre, nem véletlen tanácsolják ezt olyan gyakran
az orvosok. A mozgás, a fára mászás, a homoko-
zás, a virágszedés, a pocsolyákban való ugrálás
olyan élmények, melyeket minden gyermeknek
át kell élnie. A természet ugyanis mindenkit
feltölt, megnyugtat és kiegyensúlyoz. Engedjük,
hogy gyermekünk megkapja a lehető legjobb
lehetőséget és helyet a játékra.
A "csanában" a gyerekeket minden nap kivi-
szik a levegőre, ahol a nagy, zöld udvaron
sokáig játszhatnak a bokrok, fák és virágok
között. Az udvaron,. a természet adta apró, fel-
fedezendő csodákon kívül csúszda, hinta, homokozó
és játékmotorok csábítanak vidám szórakozásra.

Egészséges ételek

A természet számos egészséges tápanyagban gazdag
élelemről'gondoskodik számunkra. Ezekre a gyerekeknek
különösen nagy szükségük van, hiszen fejlődő szervezet. az
övék. Jövőbeni egészségük nagyban függ attól, hogy
fiatal korukban mivel táplálkoznak. Sok ember
étrendjéből kimaradnak nagyon fontos zöld-
ségek, gyümölcsök és gabonák. Mint azt sok
helyről tudhatjuk, a zöldségek és gyümölcsök
nagyon egészségesek, hiszen vitaminban és
rostokban gazdagok. Ugyanez vonatkozik a
gabonákra, melyek ráadásul amellett, hogy
tarfalmazzák a szükséges fehérje- és kalcium-
mennyiséget, nagyon laktatóak is. Fontos lenne,
hogy ezekből több kerüljön terítékre, hiszen a
gyermekek szervezetének óriási szüksége van rájuk.

Nálunk mindig az idénynek megfelelő zöldségeket
és gyümölcsöt ehetnek a gyerekek. Az ebéd

mindig különféle gabonákkal készül, a kenyér
pedig teljes kiőrlésű, barna kenyér. Azon
kívül, hogy az ebédek fonfos részét képezik,
a zöldségeket frissen, a kenyér mellett is
ehetik a gyerekek. Az óvónő sokszor vág fel
almáf, csicsókát, céklát és répát a kicsiknek,

ezekből csemegézhetnek, ha a két étkezés
között megéheznek. Az itt ehető sok finom zöld-

ség és a gyümölcsök sokszor azokkal a gyere-
kekkel is megszerettetik magukat, akik eddig nem

voltak kifejezetten a rajongóik.

Megszokott napirend

Még a felnőtteknek is nagyon fontosak a szokások, a ruti-
nok. Hát még a gyerekeknek, akik sokkal inkább keresik a

biztonságot a világban! Minden szülő tudja, hogy nem
nevelheti a gyermekét szabályok nélkül. Kell, hogy

legyen valami, amibe a gyerek kapaszkodhat,
amihez alkalmazkodik. A lefekvési határidő
nem ugrálhat rendszertelenül, az ebédnek
meghatározott ideje van, ugyanúgy a fog-
mosásnak, sőt az ünnepeknek is. Az em-
bernek számtalan ilyen kapaszkodóra van
szüksége, ezeket tulajdonképpen ő alkotta
magának.

A legtöbb bölcsődében és óvodában, így
nálunk is megszokott napirend van. A nevelés, a

napirend sehol sem jó, ha rendszertelen, főként nem
egy olyan helyen, ahol több gyerek van egyszerre. Igy

a napirend mindig ugyanúgy ismétlődik, a gyerekek már
jól tudják, hogy rendrakás jön a játék után, a levegőn töltött
időt pedig az ebéd követi. Ha tudnak valamihez alkal-
mazkodni, az biztonságot ad nekik, így szép lassan egy
idegen hely is ismerőssé, biztonságossá válik számukra.

Az itt felsorolt dolgokat mind-mind nagyon fontosnak
tartom, de ezeken felül az a legfontosabb, hogy

a gyermeket békesség, szeretef, és harmónia
vegye körül. Jó érzés évről évre átélni, hogy
az apróságok örömmel jönnek a napközibe,
ahol reggel gyertyafény, füstölők és zeneszó
várja őket és ahol az óvó néni ölelő karja
segíti a beilleszkedésüket. Köszönöm a lehe-
tőséget, hogy ez a cikk megjelenhetett az

újságban! Lehetőségem van most azt is meg-
köszönni egy névtelen jótevőnek, hogy egy

építőjátékokkal teli szatyrot akasztott a kerítésünkre.
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Szeretném még megköszönni az Ady Endre utca
lakóinak, hogy együtt tudnak élni a reggel nyolc
óra és dél között zajló nyüzsgéssel, amikor hoz-
zák és viszik a gyerekeket. Köszönöm a bizal-
mát minden kedves szülőnek, akik legnagyobb
kincsüket bízták rám! Az pedig külön elis-
merés volt, hogy később sokan az eggyel fi-
atalabb csemetéjüket is hozzám |áratták.

Ezen újságcikk segítségével végül puszit küldök
valamennyi, volt kis óvodásomnak, s ezúton is

üzenem nekik, hogy várom bátor látogatásukat!

Az érdeklődők kérdéseire sxívesen
válaszolok/ elérhetőségeim:
06-20-497-1017, 06-26-337-223
Gutiné Sólyom Nikoletta
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Bakos Zsolt beszámolója
Minden egyházmegyei püspök számára az egyházjog előírja, hogy látogassa az
egyházmegyéjét. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében erre 40 éve nem került
sor, elsősorban politikai okok miatt, és most Dr. Erdő Péter bíboros úr tavaly bejelentette,
hogy püspöki egyházmegyei látogatást tart. Ez úgy történik, hogy mintegy 30 oldalas jegyző-
könyv tervezefet kap az adott felepülés plébánosa, amely részletesen felméri a templomot,
a plébániát, az egyházközségef, a benne lévő értékeket, eszközöket, a hívek létszámát stb., illetve,
hogy mi mindenben változott az egyházközség az elmúlt látogatás óta. Ezt egy személyes találkozás követi, amikor a bíboros
úr áttekinti az anyakönyveket, amelyeket aláír, lepecsétel, illetve végignézik a plébánossal a jegyzőkönyvet is, és ha valami
nem világos a válaszban, akkor részletesen rákérdez. Itt nálunk szombati napon történt a vizitáció. Átnéztük az anyakönyveket,
megnézte a templomof, a Rozália kápolnát és a temetőt is, illetve külön a nemzetiségi önkormányzat hívására meglátogatta

a tájházat is. Utána az esti szentmisén találkozott a hívekkel, ahol a betegek kenetét is kiszol-
gálta azok számára, akik ezt kérték, majd este találkozott a képviselő-testülettel, és a beszél-

getés során elmondta a véleményét. Arról beszélt, hogy úgy látja, hogy növekedésben
lévő faluról van szó, az egyházközség bátran fervezheti a közösségi életet. Alapve-
tően mindent rendben talált, megerősífett minket, hogy jó úton haladunk, amikor az
egyház előírásai szerint élünk, szervözzük az egyházközség életét.

ÚTON...
Mindenki elindul s kinek erre, kinek arra kanyarog az útja.
Nehéz megtalálni a helyünket a világban. Ha sikerül a
Gondviselés útját megtalálnunk, bízhatunk a jövőnkben.
Eletem folyamán mindig a kötelesség, a kötelezettség domi-
nált. A nyugdíjazáshoz közeledve elkezdtem felkészülni erre
az új életszakaszra. Mindig csodálója voltam a művészetek-
nek. Alkalmam adódott megpróbálni magam egy rajz és
festő szakkörben, és rájöttem, erre van szükségem. Végre
játszhatok. Hát sok tanulás lett belőle. Próbálkoztam maga-
mat fejleszteni, majd sikerült újra iskolásnak lennem: 2007-től
a solymári Napút Alternatív Művészeti Akadémián Döbrentei
Zoltán festőművész és Simon Zsoltjózsef iparművész, Bothmer-
gimnaszta voltak a tanáraim, majd a Pest Megyei Közmű-
velődési Intézet Képzőművészeti Műhely szervezésében két
éven át Bálványos h-luba, Munkácsy-dijas grafikusművész
és Fiók László festőművészek.
Mestereim sok kaput megnyitottak előttem, sok mindenre
megtanítottak. Segítséget, támogatást, ösztönzést kapok
közvetlen, és kicsit tágabb baráti körömtől is. Ezen az Uton
boldog vagyok, teljesnek érzem az életem. 'A fenti iskolák
csoportos kiállításain több képem lett kiállítva. A képeket
IRISZ néven írom alá, ez lánykori nevemből adódik, de ked-
venc viragom is.

Kovács Györgyné Irén
amatőr festő

Ezekkel a sorokkal hirdettük meg a kiállítását, amelyet április
2-16-ig láthattak az idelátogatók. Már a kiállításmegnyitón
sokan voltunk, s Döbrentei Zoltán festőművész szavaival,
Vivaldi aláfestő zenéjével, s Irénke képeivel nagyon külön-
leges élményben részesültünk. Mindazok, akik láthatták a
képeket, azt gondolták, hogy valóban, a helyi művelődési
ház helyt ad a helyieknek.
Szándékunkban áll folytatni a bemutatkozó tárlatokat, ama-
tőr művészek kiállításának sora vár a folytatásra, s itt bizta-
tok mindenkit, ha van olyan hobbyja, melyet megosztana a
község lakóival, keresse fel a művelődési ház munkatársait,
s találunk megfelelő formát, helyet és időpontot a bemu-
tatkozásra. Azt gondolom, hogy a helyi közművelődési in-
tézménynek ez is egyik fontos feladata, a kisközösségek
támogatásán és a kultúra közvetítésén kívül.

Röviden intézményünkről
Közművelődési intézményként számunkra a legfontosabb a
tartalmas értékközvetítés. Célunk, hogy a település környezeti,
szellemi, művészeti értékeitfeltárjuk. A nemzeti ünnepekhez
kapcsolódó községi rendezvények, valamint a nemzetiségi

hagyományok őrzése és ápolása kiemelt feladatunk..
Közművelődési koncepciónkban a komolyzene, a nívós
könnyűzene, a magyar és német nemzetiségi táncok,
a kortárs táncművészet, hagyományos népművészeti kiál-
lítások és a kortárs alkotók, amatőr művészek tárlatai, vala-
mint színházi előadások egyaránt helyt kapnak.
Fontosnak tartjuk, hogy programjainkkal minél szélesebb kor-
osztályt szólítsunk meg. Rendszeresen szervezünk kézműves
foglalkozásokat, melyeka különböző technikákkal ismertetik
meg a foglalkozásokon részvevőket. Nagy hangsúlyt fekte-
fünk a helyi közösségépítő rendezvények, amatőr művészeti
csoportok, egyesületek befogadására is.
Községi könyvtár
A könyvtár feladata székhelyének szakszerű könyvtári ellátása.
Mint a község nyilvános könyvtára arra törekszik, hogy tény-
leges és potenciális használói számára biztosítsa a magyar
és egyetemes kultúrakincset, a hazai és nemzetközi informá-
cióhoz és tudáshoz való szabad hozzáférést. E-Magyaror-
szág pontként is működik, mely nyilvános, ingyenes internet
hozzáférést nyújt mindenki részére, internet használati tanfolya-
maink pedig segítséget adnak az elektronikus ügyintézéshez.
Hagyományőrzés
A folklór különböző területei, a népzene, a népdal, s népi játék
óriási lehetőséget nyújtanak a gyermekek és felnőttek zenei
és mozgáskultúrájának fejlesztésére, személyiségük formálá-
sára. A néptáncegyüttes célja a magyar és nemzetiségi nép-
tánc és népi kultúra iránti érdeklődés elmélyítése. A táncokon
keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar és
nemzetiség táncait, a táncok lépésanyagát, jellegzetessé-
geit, stílusát. A dalkör célja, hogy a zeneszerető felnőttek
amatőrzenei tevékenységben való részvételükkel, zeneértő,
befogadó és művelő, közösségépítő szabadidős tevékeny-
ségek által aktív részesei legyenek a községnek.
Terem bérbeadás
Nagyterem - a művelődési ház nagyterme (I 30 nm-es) az
állandó foglalkozások terme, ami a délelőtti órákban isko-
lai tornaóráknak, délután a mozgásos foglalkozásoknak ad
helyt. Hétvégeken elsösorban koncertek, táncos jellegű pro-
dukciók, vetítések, színházi előadások vagy irodalmi estek
kiszolgálására alkalmas. Tavaszi és őszi időszakban kiál-
lítások rendezésével, tárlatok bemutatásával színesítjük a
programkínálatot.
A terem alkalmas esküvők, bálok befogadására is.
További bérelhető helységünk a kisterem, mely 54 nm-es.

Elérhefőségeink:
www. muvhaz. pilisborosjeno. hu
email. pbjmuvhaz@gmail.com
tel. : 06-20-336-377
Intézményvezető: Bereczkiné Szendrey Eva
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Diáknap az iskolában

Ki ne érezte volna úgy egy borongós regge-
len, hogy jó lenne fel sem öltözni, hanem csak
úgy pizsamásan útnak indulni az iskolába?

Ennek a vágyunknak nem tudtunk többé el-
lenállni! Április 1-je közeledtével úgy hatá-
roztunk, hogya bolondok napját pizsamában

az iskolában.

Az idő kedvezett, borongós, esős napra ébredtünk.
A sok pizsamás alvajáró az udvaron gyülekezett, ahol
közös reggeli tornával igyekeztünk lelket verni az álmos

ifjúságba. Ezután a gyerekek csapatokat
alkotva indultak teljesíteni vicces

feladataikat. A pizsama meg-
ihletett bennünket, a tíz állo-

más feladataihoz a reggeli
készülődésből merítettük
az ötleteket. Igy aztán
nem volt meglepő, hogy
borotvahabbal befújt
gyerekek futkároztak a

folyosókon, gyümölcsleves
dobozokkal és poharakkal

megrakott tálcákat egyensú-

lyoztak a lépcsőkön, paplan-, és párnahuza-
tokat húztak fel-le eszeveszett gyorsasággal,

és még sorolhatnánk...

Végül a nap is kibújt meg-
nézni, mi eza nagy |ö-

kedva pilisborosjenői
általános iskolában?
Ezután már az udvari
állomásokon alvajá-
róként egyensúlyozó,
rollerrel, táskával szá-

guldozó diákok sem
panaszkodhattak a csö-

pögő esőre. Dél körül már
a győztesek diadalkiáltásaitól

volt hangos a falu, de a lemaradók
sem szomorkodtak, hiszen ezen a napon mindenkinek |utott
ajándék, és mindannyian pompásan mulattunk!

és prózamondó verseny
Március 31 -én alsó és felső tagozatos vers- és prózamondó
versenyt rendeztünk. Osszesen 35 gyermek készültversekkel,
mesékkel. Pátyon, a területi versenyen iskolánkat Gyimesi
Ádám 2. és Hudi Panna 5. osztályos tanulók képviselikvers ka-
tegóriában. Prózában KrámerGergő 2. o. tanuló jutotttovább.
Minden részh/evőnek gratulálunk.

emetet s e rönk s ombaton

A falut környékező erdőkben szétszórt szemét összetakarítása céljából szerveztem március 26-ára
"szemétszedő szombatot".

A reggeli gyülekezőre megjetent körülbelül húsz fő három csoportra osztva kezdte meg a munkála-
tokat. A Budai úton a falu széle és a kereszt közötti szakaszt még a délelőtt folyamán befejeztük,
a Kövesbérc délutánra készült el, a Nagy Kevély tövét pedig - bár ez nem volt meghirdetve - még
vasárnap is takarítottuk. Az akciót, ami remélem, hagyománnyá válik, kereteihez mérten sikeres-
nek gondolom, azonban sok helyre még ráfér a tisztítás, amihez több emberre lenne szükség.

Hamarosan szeretnék egy falutakarítást is szervezni, ahol remélem még több résztvevőre számíthatok.

Végezetül szeretném megköszönni Paksi Imre polgármester úr és Trunk Zsolt helyi vállalkozó hatal-
mas segítségét, nélkülük ez a kezdeményezés nem tudott volna ilyen módon megvalósulni.

Antonovits Bence

Palántázás vagy magvetés
szabadföldbe^

Elsőként mindenképpen gondoljuk áf, hogy
nem érdemesebb-e otthon kis palántákat
nevelni, ha megvannak hozzá a megfelelő
körülmények. Nyilván nem üvegházra gon-
dölok, de bevallom, én tavaly a meleg nap-
paliban csíráztattam a paradicsomot. Csak
van egy kis cserépnyire hely a naposabb sa-
rokban. Miután megtöltünk földdel egy cserepet
vagy jobb esetben erre a célra gyártott kis ládikát,
kicsit nyomkodjuk le a földet rajta, hogy tömörebb
legyen, így jobban tartja a nedvességet. Amennyire
tudjuk, szórjuk rajta szét a magokat és fedjük be
lazán 0, 5-1 cm földdel. Helyezzünk rá egy
üveglapot, és tartsuk mindig nedvesen. En
naponta szellőztettem kicsit alatfa, nehogy
berothqdjon. Az üvegházakban is szellőztetnek
minden nap. Palántaneveldénk kész, várjuk
a csírázást. Csírázás után (2-4 hét), ha szépen
fejlődnek növényeink, ritkítani kell, mertgyorsan
kinövik a helyüket. Legerősebb növénykezdemé-
nyeinket, miután elérték a kb. 5 cm magasságot,
akár ki is ültethetjük, de további szétültetéssel is
nevelhetjük őket, míg elérik a számunkra kellő magasságot.
Ezt onnan tudjuk, hogy jó erős száruk lesz és
legalább 4-6 levélke van rajta.

Gyümölcsfáink védelmére
való felkészülés

hla tavaly szép egészséges fáink voltak és
megóvtuk őket mindenféle kártevőkfől, idén csak
az alapokat kell elvégeznünk. A gyümölcsfák
tövéf szellőztessük, és csináljunk nekik egy ka-
rimát, omi a törzs felé mélyül, hogyha eljön a jobb
idő, elegendő vízhez tudjanak jutni. Erre azért van
szükség, mert így a "tányér" több vizet tud össze-
gyűjteni a fák törzséhez, Már most megvehetjük a
lemosó permetezéshez használt vegyszert, már
ha nem biotermesztést alkalmazunk. Szerszá-
maink mind épek és élesek? Gyorsan riézzünk
be a szerszámosba, hogy minden megvan-e,
amire szükségünk lehet az év folyamán.

Földünk előkészítése
magvetéshez

Ha magot vetünk közvetlen szabadföldbe, az
előkészítésről gondoskodnunk kell. Ha ősszel'
előkészítettük a talajt, most könnyebb a dol-
gunk. Aminf megszűnnek a fagyok, mehetünk
is ásni, kézzel vagy géppel. Gyommenfesítést
is alkalmazhatunk, ha később vetünk. Ezt

ősszel is megtehetjük, így tavaszra biztos felszí-
vódik, és a kártevők is eltűnnek. Mindig olvassuk

el a vegyszeren a használati utasítást, és figyeljünk
a munkaügyi várakozási időre! h-la van rá lehetőség,

földforgafás előtt terífsünk trágyát a földfelszínre, így
a forgatásnál belekerül az alsóbb rétegekbe is.

A trágyát a gyökerek közelébe kell juttatni, 5-6 cm
mélyre a vetőmagvaknál és 10 cm mélyre a
palántáknál.

Nyárasdy Rita

Virágkötő Rita Blogja
(http://www. viragkotorita. hu)

Bálint ga :da tippje

Nyeles fakaparóval és drótke-
fével tisztítsuk meg a fák törzsét.
Az elváló kéregripacsok alatt
tömegesen teleltek át a kártevők
tojásai, bábjai és a betegsé-
gek spórái. A kisebb-nagyobb
fagyrepedések körül is le kell
vágni az elhalf kérget, nagy
hiba volna kezeletlenül hagyni
a fagyrepedéseket; ezeket seb-
védő anyaggal is be kell vonni.
A kéregtörmeléket maradékta-
anul össze kell gyűjteni és el-
agetni, mert a földön maradva
ertőző gócot képeznek!
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Lassan egy hónapja, hogy a volt Legyező cuk-
rászda helyén megnyílt a Napocska Rétesbolt és
Kávézó. A tapasztalatokról és a terveiről kérdez-
tük Tóth Péter tulajdonost.

A hétvégi sürgést-forgást látva elmondhatjuk,
hogy mindenki örömére nyílt meg Pilisboros-
jenő új rétesboltja. Önök is elégedettek?

Tóth Péter: Persze. Az elején mindenki rémisztgetett,
hogy nehéz lesz elfogadható forgalmat elérni itt. En viszont
úgy gondolom, hogy egyszerűen jól kell csinálni. Mi 5 éve
élünk Pilisborosjenőn, de a feleségem rokonságában van-
nak évtizedek óta itt élők is. Azt tapasztaltuk, hogy ez egy
nagyon színes közösség, amelyik ráadásul rendkívül igé-
nyes is. Ezért lett rétesbolt. Ha valahonnan egy cukrászdá-
ból hozatnánk a sütiket, azt nagyon nehéz lenne úgy
eltalálni, hogy a kínálatot és az ízvilágot is mindenki sze-
resse. A jó minőségű házi rétest viszont mindenki szereti.
Nem a pékségekben kapható, réteslapból, leveles tésztából
készült változatról beszélek. A mi rétesünk kézzel húzott házi
tésztából és hazai gyümölcsökből és zöldségekből á II. h-lely-
ben sütjük, ezért úgy tudunk alkalmazkodni a napi kereslet-
hez, hogy mindig friss rétes kerülhet a polcra. 12 féle.
állandó rétesünkvan és minden nap próbálunkvalami napi
ajánlatot, különlegességet is kinálni. Ma például csokis-szil-
vás rétes van, amibe étcsoki darabokat olvasztunk a szilva
közé. De múlt héten rizottós rétest is sütöttünk, csirkemájjal.
Az első napokban volt aki bejött és elvitt 1 -2 rétest. Azután
egy fél óra múlva visszajött és vett még tizet. Szóval a jó
minőségű dolgokra láthatóan van igény.

Terveznek mást is árulni a rétesen kívül?

Tóth Péter: Igen, már két hete van fagylaltunk és hétvé-
gétől sós a'prósütemények is. Ezeknél is nagyon odafigyel-
tünk a minőségre. A fagyi rendes, főzött fagylalt, igazi
tejből és tejszínből, a gyümölcsfagyiknál legalább 48% gyü-
mölcstartalommal. Nagyon finomak! Az aprósütiket egy
szintén pilisborosjenői család vállalkozása készíti. Igazi kéz-
zel készült termékek ezek is. Mi pedig kelesztjük és meg-
sütjük itt helyben, tehát ez is frissen kerül a pultba.
Az ital kínálatot is nagy gonddal állítottuk össze. A legjobb
minőségű kávégépünk van, Segafredo kávéval. Leveles teákat
is árulunk az igényesebb teázóknak. A nyáron kötelező
csapolt sör mellett pedig büszkén ajánljuk a helyi Gábeli
Pincészet díjnyertes borait is.

Az elkerített játszótér igazán jó ötletnek tűnik.
Igy amig a gyerekek játszanak, addig a szü-
lők nyugodtan sütizhetnek, kávézhatnak.
Látom, hogy van egy régi pianínójuk is. Ter-
veznek ezek szerint más programokat is?

Tóth Péter: Igen, a feleségem, Bizek Emi zeneszerző,
akinek rengefeg terve van. Csak ideje nincs sok a két pici
gyerek és a lemezkészítés mellett. De előbb utóbb a pianínó
is megszólal. Jó lenne legkésőbb őszre valamiféle rendsze-
rességgel irodalmi vagyzenés programokatszervezni. Most
viszont a legú|abb tervünk, hogy hétvégén délelőttönként
kistermelői piacot indítanánka parkolónkban. Valami olyasmit,
ami régen volt még a CBA előtti területen, ahol meg lehetett
venni a házi zöldségeket vagy akár a méltán közismert helyi
kecskesajtot, mézet, egyéb háztáji termékeket. Május első
hétvégé|én már indulhatna is. Természetesen nem kérnénk
helypénzt, viszont ez esetben is a minőségre törekednénk.
Az lenne a cél, hogy nálunk találjon egymásra termelő és
vásárló. Ezért megragadnám az alkalmat, hogy arra bíztassam
a helyi kistermelőket: ha van olyan portékájuk, amit szívesen
eladnának a kis hétvégi piacunkon, jelentkezzenek nálunk
a Rétesboltban.

Köszönöm a beszélgetést, sok sikert kívánunk.

Pilisborosjenőn, a régi
Legyező Cukrászda helyén

és nyílt!
Helyben sütött, igazi házirétes,

fantasztikus választék!
Kézzel húzott rétestészta,

hazai gazdaságokból
származó, válogatott

gyümölcsökből és
zöldségekböl készült
finom töltelék.

Túrős, meggyes,
mafeos, szilvds vagy
barackos rétes, almás

rétes fdhéjas cukorral.
Túrós-áfonyás, meggyes-

mdkos, csofeis-me^yes.
Kdposztas es tőfeös mdfeos.

(Ha van kedvence vagy más udete,
jojjón és mondja el! A legnépszerűbb

ötleteket megvalösítjuk!)

Tavasztól őszig főzött fagylalt kehelybe vagy tölcsérbe
Elkeritett játszótér, hogy a kicsik se unatkozzanak
Kávé számtalan formában, leveles és filteres teák, kakaó

Csapolt sör
Pilisborosjenői és villányi borok

Napocska Rctesbolt és Kávézó. Pifisborosjmd, Fő u. 4/a.
Nyitva minden nap IO'. OO-18'. OO -ig pentekenés szombaton 20. 00-ig.
Tekfon: (26) 336-407, www. napocsfearetesboit. hu

ato vosi 's

átiás ren el

Solymár - Pilisborosjenő

idc

e csütörtö 14
om at 09 - 12

Cím: Solymár, Pilisvörösvári u. 17.
(Terstyánszky út -Pilisvörösvári utca sarok)
.Védőoltások, chip, útlevél
.Belgyógyászati ellátás, mutétek, labordiagnosztika
.Ultrahang és röntgen vizsgálat
.Ultrahangos fogkőeltávolítás
.Állatorvosi homeopátia

Veszettség elleni védőoltás:
Aae ebek vesaettség ellenl védéoltása változatlanul köteleaő. Flatal állatok
első évben kétswr,utána évente egy alkalommal oltandók.
Azoknál ax eb tartóknál, akikkel az elmúlt években háal oltásban
állapodtunk meg, vagy akik ezt újonnan igényllk, változatlanul a
helysrinen, háanál végeazük a vakclnázást. Amelylk hónapban esedékes
az eb oltása, aa eddigieknek megfelelfien Jelentkeznl fogunk Időponi
egyeztetésre aa oltás vógrehajtása céljából.

06-30-9846-692
f'. r. IVIolnár Attila:

06-30-9642-160
ndelő: 06-26-360-9

Hívásra házhoz megyünk,

ünnepnapokon

telefonos ügyelet
a 06-30-9642-160-as

telefonszámon*!

+

+

+

+

+

+

iVlegbízható védelem a pilisi régióban is!
A G4S, a világ vezető biztonsági szolgáltatásokat nyújtó váltalata, a pilisi
régióban is készen áll ügyfetei legmagasabb színvonalú védelmére. A G4S
számos eszközzel, a nap 24 órájában biztosítja az Ön és környezete nyugalmát,
értékeinek védelmét. Mi azért dolgozunk, hogy riasztórendszereinkkel és
távfelügyeleti szolgáltatásainkkal a lehető legnagyobb anyagi és személyi biz-
tonságban érezhesse magát.

/eleti csatlakozás, halasztott fizetési konstrukció
as, komoly műszaki háttér
lás az ország egész területén
ert háttér, Magyarországon 18.500 aktív ügyfél
íg, állandó, közvetlen ügyfélszolgálat
nyek, konstruktív megoldások, rugalmasság

dszereink már990 Ft-tól elérhetőek!

Egyedi szolgáltatási akcióink igény-
bevételéhez keresse kollégáinkat a
06-40/200-444 kék számon, vagy
írjon az akcio hu. 4s. com e-mail
cimre.

Erre az oldalra egyszer még
nagyszü sége lesz!

G4S Távfelügyelet - Biztonság - Érték
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PilisborosjenŐ és Uröm íngatlanirodája
Ingatlanirodánk változatlanul pilisborosjenői. ürömi és óbudai ingatlanok - építési telkek,
új építésíí és használt családi házak. lakások - értékesítésével és bérbeadásával foglalkozik.

Központi weblap címünk: www. oi. hu
Sür ősen vásárolnának: Kínálatunkból:
- Weblapunkon és irodánkban több, - Üj építésíí ikerházak eladók kis kerttel. Pilis-
mint 100 otyan Ügyfelünk keresési borosjeno központjában, 2011.III. negyedév
igényét tudja áttekinteni, akik mind végi átadással, változatos elrendezéssel,
Pilisborosjenon vásárolnának 1 kulcsrakész kivitelezéssel. akár egy szintes

kialakítással is. Árak :23-t61 - 39 mFt-ig.
SZALAI PETER - Új parcellázású. lazaréti, építési telkek

cégtulajdonos. építészmérnök kozmuvesítve l6mFt-os induló ártól eladók.
A feltüntett ár már az út és k6zmu"építesi

e-mail: szalai. peter(a>oí.l

+36(30)9520-015
(26)336-198

2097 Pbj., Templom út 2.
Inftatlant kereso Ogyfeleink részére

szolgáltatásunk -NT

költségeket is tartalmazza!
-Látogassa meg weblapunkat vagy irodánkat
személyesen ! Pilisborosjenon és Urömön
több mint 250 eladó ingatlannal várjuk Ont.

Eladók részére ingatlanközvetítési
szolgáltatásunk NEM kizárólagos.

Díjazást kizárólag az segítségünkkel létrejött,
sikeres adásvétel után kell i'izetni,

Jutalékunk összege: 3%+Át'a

Ügyfélfogadás elozetes telefonos bejelentkezés alapján történik!

LISBOROSJEND

Építőanyagok kedvező áron! Állandó akcióki

Ömlesztett anyagok - Téglák - Beton termékek - Szigetelőanyagok - Cement - Mész

. BRAMAC- FAKRO LCÍer <^?erra" c neirbw'-; raRnrő&f>i
ETŐRENDSZER . . JIJJ

TONDACH % .

^r ILLAS VELUX-

Kalodás fa, Fa brikett, Gázcsere Telep
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: pistaigyorgy@trunktuzep. hu, trunkjulianna@trunktuzep. hu
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Amint azt Önök is tapasztalhatták, tarthatatlanná^vált a helyzet a szelektlv gyűjtőszigetek körül. A falu főútját rondító konténerekből
nyilvános szeméttelep lett, azok túlterheltekké váltak. Ez részben annak köszönhető, hogy sokan nem csak a szelektíven válogatott
papír-, műanyag- vagy üveghulladékot rakják ide, hanem egyéb szemetet is. Másrészről pedig azóta, hogy Urömön megszüntették a
hulladékgyűjtő szigeteket, azóta onnan is sokan idehord|ák, főleg a mú'anyag hulladékot. Ezt az állapotot szeretnénk megszüntetni,
ezért június 1 -jétől összevonjuk a gyú'jtőszigeteket, és kontrollált körülmények között mú'ködő, kulturált szelektív szigefet hozunk létre. Tehát
a Fő úton található (művelődési ház melleft és az alsó buszmegálló mellett) valamennyi szelektívgyűjtő-konténert áthelyezzük a Falu-
gondnoksóg (közismert nevén Interpríma) udvarára.

Cím: Fő utca 53., srégen az iskolával szemben Nyitva tartás: hétfőtől péntekig,
reggel 7 órától este 20 óráig. Szombaton: reggel 8 órától 14 óráig. Éjszaka a telep zárva van!

Párhuzamosan működik - próba jelleggel - a házhoz menő szelektív gyűjtés, amihez fokozatosan szokhat hozzá a lakosság. Előnye,
hogy nem kell szállltani a szemetet, hanem csak a ház elé helyezni minden hónap harmadik péntekén. Hátránya, hogy évente csak
6 zsákot biztosítanak ingyenesen, a továbbiakat meg kell vásárolni, a nagyobb családoknál hosszú ez az időintervallum, és havonta
akár 2-3 zsák is megtelik összepréselt mú'anyaggal, kartondobozzal. Ennél a gyűjtési formánál közösen szedik ezt a kétféle hulladékot,
és korszerű válogatószalagon szelektálják őket a hulladékkezelő központokban. Reményeink szerint rövid időn belül "kijárja gyermek-
cipőjét" ez a gyűjtési forma.

Kozösségi eróvel környezetunk tisztaságáértl
Április 1 frán rendezték meg az idei tavaszi szemétszedő akciót a Márton Áron ufca lakói. Zsákokkal, kesztyűkkel indultak a természetbe
a lelkes idős és fiatal falubeliek, és jó hangulatban tették szebbé, tisztábbá a teveszikla, "Egri"vár és a Nag'yt Kevély környékét.
Köszönet Trunk Zsoltnak a konténer szállításóban nyú]tott segítségért, valamint Paksi Imre polgármester úrnak a részvételért és az
anyagi hozzájárulásért. Sajnálatos módon a harc az illegális szemétlerakás ellen jelenleg egyvéget nem érő küzdelemnek tűnik. Ennek
a tarthatatlan helyzetnek a javitását szolgálja egy- jelenleg is folyamatban lévő - környezetfelmérés, aminek a célja a gépjárművel
történő behajtás korlátozása a játszótérfelől. Tegyen ön is környezetünk tisztaságáért! Amennyiben bármilyen javító szándékú, a fej-
lődést szolgáló ötlete, véleménye van, azt ossza meg velünk és kérem irjon a maloschik. peter@pilisborosjeno. hu email címre, vagy
adja le levelét az önkormányzat földszinti ügyfélszolgálati irodájában.

Tisztelettel: Maloschik Péter képviselő maloschik. peter@pilisborosjeno. hu

Felnőtt haziorvosi
rendelés
Hétfő^ 12-17 óra
Kedd: 8-12óra
Szerda: 16-19 óra
Csütörtök: 8-1 1 óra
Péntek 7-1 1 óra
Dr. Kovács ievente

;ezés rendelési időben:
06'26-3 36-308

Felnőtt üayelet
Hétfő: 12-1~7óra
Péntek: 7-14, 30 óra
Dr. Kovács Levente
Tel: 0626-336-308
0620-773-53-65
Hétfő:7-12
Kedd:7-17
Szerda: 7-17
Csütörtök: 7-17
Péntek: 14, 30-17
Urömf öavelet
Tel: Oó2'6-350-224

Gyermek háziorvosi
re'ndelés

HétfS: 8-1 1 óra Uröm
Kedd; 15-18 óra F'jlisborosjenő
Szerda: 8-1 1 óra Uröm
Csütortök: 15-1 8 pra Pilisborosjenő
Péntek: 8-1 1 óra Uröm

)es rendelés:
Szerda: 14-16 óra Pili.s
Kedd: 11, 30-14óraÜröm

Dr. Kerekes lldikó
rendelési időben:

Tel; 0626-536033

háziorvosi
Hétfő: 7-12 óra
Kedd: 12-17 óra
Szerda: 7-1 2 óra
Csütörtök: 12-17 óra
Péntek: 7-12óra
Dr. Kerekes lldikó
Tel: 0670-292-22-69

Hétfő: 12-17 óra
Kedd:7-12óra
Szerda: 12-17 óra
Csütörtök: 7-1 2 óra
Péntek: 12-17 óra
Dr. Gaa/ Gabríella
Tel: 0620-438-1 807

Felnott es gyermek ügyelet héh^ége
és éiszaka
Este 18-tól re.qc|el 8-i(
Tel: 0630-99~2:'92-5;

Védőnői rendelés
I. körzet
Qecsemő tanácsadás
Szerda: 14-16 óra
Varanc/05 tanácsadás
Szerda: 16-18 óra
Szűrővizsaálatok
Hétfő 14-16 óra
Család, nővédelmi és iskolavédőnői

toora

Kedd: 8-10óra

Baba-mamo klub
Szerda: 10-12 óra
Tasí Zsanett

itkezés rendelési időben:
Tel; 0626-536033
0630332-76-15

Védonői rendelés
II. korzet
Csecsemó' tanácsadás
Szerda: 14-16 óra
Várandós tanácsadás
Szerda: 16-18 óra
Baba-mama klub
Szerda: 10-12 óra
Szűrovizsgálat
bejelentkezés alqp|án
Szecsónyí Beríalanné

rendelési időben:
Tel: 0626-536033

Magán laborvizsgálatok
Szercla 8-9 óra
Előzetes bejelentkezés alapján
iaénv szerint
Tel: 0670-5 2 8-81-2 8

Fül-Orr-Gégészet
Magánrenáelés
Héff^: 8, 30-10, 30 óra
Kedd: 16-1 8 óra
Szerda: 8-9 óra
Csütörtök: 16-1 8 óra
Péntek: 13-14 óra (csak megbeszélés)
Dr. Csányi Márta
Tel: 0620-322-67-76

^P e. s Pilisborosjenőiek!

an nekem egy álmom...

Mint édesanya arról álmodom, hogy a gyermekeim mindig szeressék és segítsék egymást; mint falupolgár
arról álmodom, hogy a falumbeliek szeretetfel és segítőkészen fordul|anak egymás felé. Mikor az egyik
lányom azzal toppant haza, hogy a természetismeret órán az egészséges táplálkozás témakörében tanult
gyümölcssaláta-receptet titokban elkészítik egy osztálytársuknak, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy
szülinapi bulit rendezzenek, akkor azt gondoltam, hogy jó úton járunk. Mikor leveleket kapok, amelyekből
sugárzik a tenni akarás, az önkéntes munka iránti elkötelezettség, akkor hiszem, hogy van remény. Láttam a
helybéli asszonyok keze nyomán kivirágozni az útszéleket. Köszönet érte nekik! Hallom a dalkörök próbáin
felszálló dallamokat, tudom, hogy összetartanak, segítik egymást, ésvallom, hogyeza lényeg. Látom, ahogy
a kulturális programok mögött mindig ott áll egy-egy elkötelezett személy, aki lelket ad és motorja az ese-
ményeknek, és tudom, hogy rájuk mindig számíthatunk. Csodálom a helyi művészek kiállításait, miközben újra
és újra rádöbbenek, hogy micsoda kincsek gazdagítanak bennünket. Ismerek helyi vállalkozókat, akik a
saját boldogulásukon túl tudnak és akarnak másokért is tenni. Tudom, hogy a méhész bácsi azért szerelt
padot a kerítésére, hogy a meredek hegyoldalon felkaptató idősek megpihenhessenek. Tudom, hogy azért
kaptam a szomszédasszonyomtól váratlanul egy tál meleg sütit, mert szeretettel vannak irántunk. Vajon hány
ehhez hasonló példát írhatnánk még mi, pilisborosjenőiek? Biztos vagyok benne, hogy ezek az oldalak nem
lennének elegendőek!

Végezetül álljon itt egy részlet az egyik levélből, amelyet anyák nap|ára kaptam:
"... kamaszkorom elején vagyok, és egyre nehezebb lesz velem, csak tudd, hogy én ennek ellenére is nagyon
igyekszem sok szeretettel fordulni minden családtagomhoz, és nagyon próbálok könnyíteni a munkáidon is

Lehet, hogy csak a tavaszi reményébredés mondatja ezt velem, de úgy látom, hogy az álmom nem is tűnik
elérhetetlennek. Kellenek hozzá mindannyiunk kis erőfeszítései.

Nevelős-Forgács lldima

Impresszum: Pilisborosjenői Hírmondó. Megjelenik: havonta 1300 példányban. Kiadó: Pilisborosjenő Község Önkormányzata e-mail:
hirmondo@pilisborosieno.hu. Szerkesztés, nyomdai előkészítés: Artwork Pharma Sfudio, 2097 Pilisborosjenő, Kökényköz 1. Hirdefésfelvétel:
Oó 30 241 81 77. Nyomda: Pharma Press Kft. Engedélyszám: 3. 4. 1/463/2, 1ü Terjeszti: Magyar Posta A szerkesztőséghez küldött
írásokat nincs lehetőségünk megőrízni vagy visszaküldeni. Várjuk véleményét, javaslatát. Csak a néwel, címme/ ellátott, aláirt leveleket, írásokat
dolgozza fel a szerkesztőségünk.
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Milyen szervezeti keretek kozött műköütök,
és mik az alapvető céljait'ok?
Varasdy Viktor: A Pilisborosjenői Sport Egyesületen belül
működünk, mint annak a lovas- és természetjáró szakosz-
tálya, tehát a hozzánk járó lovasok az egyesületbe lépnek
be, tagságit kapnak. Az a célunk, hogy a lovasainkat minél
hamarabb ki tudjuk vinni a terepre; nemcsak egy lovardai
tevékenységetvégzünk tehát, hanem fontos, hogy ha valaki
hozzánk lovagolni jön, úgy száll[on le a lóról, hogy jól
érezte magát, élmény legyen számára. A lovaglásnak per-
sze vannak nehézségei, mert meg kell tanulni a ló mozgását
követni, fejleszteni kell az egyensúlyt, ki kell alakítani az
"érzést", ami segíti a lóval a kommunikációt. El kell sajátífani
azt a mozdulatot, aminek a segítségével hozzátapadunk a
lóhoz, és nem csak pattogunk a hátán, hanem szinte eggyé
válunk vele. Ennek a technikájához persze vannak otthon
végezhető talajgyakorlatok is. Amikor mindezt már elsajátí-
tottuk, terepre megyünk és a szervezetet egy olyan igénybe
vételnek tesszük ki, amit más sportokban sokak csak ne-
hézségek árán, a fogukat összeszorítva érnek el, így a lo-
vaglás során észrevétlenül tartjuk magunkat kondícióban.
De nem szabad elfelejteni, hogy a ló egy élőlény, akivel
kialakítasz egy kapcsolatot, és hogy az egésznek van egy
olyan varázsa, ami miatt az ember szereti ezt csinálni. Ez
tehát nem olyan, mint a biciklizés, hogy ha végeztél, lera-
kod a sarokba. Ha odamész a lóhoz, nem azzal kezdjük,
hogy felülünk rá, hanem először megismerkedem a lóval,
köszönök neki, adok neki jutalomfalatot, áttakarítjuk, amivel
már kialakítunk egyfajta kapcsolatot. Aztán afnikor felülsz
rá, elindul. a folyamatos kommunikáció közöttetek. Mindig

te adsz neki egy jelet, amire ő reagál, és kialakul egy har-
monikus kapcsolat: ez feszi élménnyé az egészet.
Jelenleg szakosztályunk pártoló tagok segítségével fejlesz-
tésbe fogott, gyarapítva a lovak létszámát és az infrastruk-
túrát. Tevékenységünk nonprofit. Várjuk még újabb pártoló
tagok jelentkezését, hogy lehetősége nyíljon az egyesület-
nek fenntartania magát, és bővíteni eszközeit, így egyéb
tevékenységeinknek is hódolhatnánk, mint a cserkészet és
természetbúvárkodás. Reményeink szerint a nyár végére az
egyesület már fenntartja önmagát és eléri célját: gyerme-
keinknek ismét utat törni a rég elfeledett ösvényeken a ter-
mészetbe.

Milyen módszerekef alkalmaztok?

^-

Lilla lányuk lóra kéredzkedett.

Szoktatni kell az emberhez a kiscsikót

Varasdy Viktor: Nyitottak vagyunk a "természetes lókiképzés",
"természetes lovaglás" (natural-horsemanship) módszere
felé, ami pár éve nagy divat lett, sokan, sokféleképpen
csinálják. Mindenkinek megvan a saját módszere, mi
Mészáros Gyuláét követjük, szeretnénk a tanítványai lenni.
Itt megemlíteném, hogy szeretnénk egy egynapos tréningef
szervezni, amelyre résztvevők és nézők jelentkezését várjuk!
A lényege ennek a módszernek az, hogy nem a lovat kell
az emberhez igazítani, hanem nekünk kell a lovak nyelvén
megtanulni, kisugárzásunkat tudatosan irányítani, mivel a
lovak növényevők, zsákmányállatok és más a kommuniká-
ciójuk mint nekünk embereknek, akik alapvetően ragadozók
vagyunk. Nagyon fontos, hogy a ló mindig úgy tekintsen
ránk, mintha mi is lovak lennénk, csak a rangsorban felette
álló lovak. Mert a ló csordában él, és egymás között hier-
archikus rendet kialakítva éli életét. Az ember türelemmel,
szeretettel és határozottsággal elnyerheti ennek a csodálatos
élőlénynek a bizalmát, társává és vezetőjévé válhat. Az ön-
bizalom-hiányos egyén számára már az is előrelépés, ha
csak száron vezeti a lovat, de ha felülve rá tudja irányítani,

az már határozottan személyiségfejlesztő. A "lovazás" tehát
a kevés önbizalommal rendelkező embert magabiztosab-
bá, a türelmetlent nyugodtabbá, az agresszívet szelídebbé,
a visszahúzódót nyitottabbá, a szétszórtat összeszedetté teszi.

A mai világban, amikor már az ember azért ül a lóra, hogy
kikapcsolódjon és a természet közelébe kerüljön, érdemes
ötvözni ezeket az elemeket. Mi is azon dolgozunk, hogy
kialakítsunk magunknak egy saját stílust. Fontos számunkra,
hogy ne csak a lovas érezze jól magát, hanem a ló
számára is jó dologgá váljon a lovaglás. Ha kialakítasz
velük egy jó kapcsolatot, akkor szívesen engedelmesked-
nek,' mert nekik nagyon fontos, hogy a hierarchiában felet-
tük álló lónak engedelmeskedjenek, így érzik magukat
biztonságban.

Ez a módszer egyre népszerűbb, bár ha valaki beiratkozik
egy lovardába, akkor nem ezt preferálják. Ennek elsősor-
ban az az oka, hogy a lovasnak nincs ideje a lóval "beszél-
getni", a hagyományos angol lovaglási stílus gyors és
minden lónál alkalmazható: ha felülsz a lóra, megfogod a
szárakat, megtartod a megfelelő ülést, akkor ezt a lovat
tudod irányítani akkor is, ha meg sem ismerkedtetek
egymással. Nálunk is fontos, hogy ahhoz, hogy megtanul-
janak megülni a lovon, ahhoz meg kell tanulni bizonyos
szabályokat. A klasszikus díjlovaglás elemeit mi is betartjuk
tehát, csak mi ötvözzük más módszerekkel is.

Varasdy Guba Piroska: Igazából én nem tudok olyan
helyről, ahol ez általánosan működne. Mi nagyon szeret-

Lilla . lovon a 9. hónapban.

nénk ezt a módszert a gyerekekkel megismertetni, mert ők
a jövő, ők fogják meghatározni, hogy a lovaknak hogy
alakul majd a sorsa a jövőben. Most újra felélénkült a lo-
vaglás iránti láz, ilyenkor kell a gyerekeket megtanítani,

Nyári lovas- és természetjáró táborok időpontjai
Június 27 - július 1 .

Július 11-15.
Július 25-29.

Augusztus 15 - augusztus 19.
Bővebb információ a táborról és a lovas oktatásról:

06-70-586-9187 (Varasdy Viktor)
www.lovarda. net

A tábor előtt egy személyes tatálkozásra,
beszélgetésre várjuk a gyerekeket,

hogy megtaláljuk a megfelelő lovat számukra.
A lovaglási lehetőség folyamatos.

hogyan kell a lovakkal kommunikálni, hogyan lehet kapcso-
latot kialakítani.

Hogyan indult ez a vállalkozás?
Varasdy Viktor: Mindkettőnk álma az volt, hogy lovakkal
foglalkozzunk. Feleségem, Piroska több mint 20 éve itt lakik,
és amikor én 16 évvel ezelőtt ideköltöztem, úgy alakult,
hogy lehetőségünk volt vásárolni egy egyéves kancacsikót,
ő volt Luna, akit itt látsz. Vele kezdtük komolyabban a lótartást.
Mindketten a feleségemmel gyerekkorunkban lovagoltunk,
ez jelentett némi alapozást, de amikor Lunát megvásároltuk,
aki szintén képzetlen volt, akkor közösen, úgymond egymást
tanítva tanultuk meg, hogy kell bánni a lovakkal. Ö tényleg
olyan, mint az első gyermek, egy családtag, aki "szeretet-
tel is van etetve".

Sok mindentautodidakta módon tanultunk, például sokat lo-
vagoltunk szőrén, ami nagyon jó dolog, mert így lehet meg-
tanulni, hogy kell megülni a lovat, így fejlődik az egyensúly
és ezzel együtt a biztonságérzet. Később megismerkedtem
különböző emberekkel és különböző stílusokkal, végül azok
ösvényét választottam, akik a természetes lókiképzést ok-
tatják.

Ahogy elkezdtem itt a környéken lovagolni, egyre inkább
életformámmá vált a lovaglás, a lovakkal való foglalkozás,
és egyre fontosabb lett, hogy át tudjam adni mindezt má-
soknak. Ügy tíz éwel ezelőtt kezdett foglalkoztatni a gon-
dolat, hogy tényleg csak ezzel foglalkozzak. Persze rögtön
felmerült az a probléma, hogy azért egy lovardát kialakí-
tani, azelég költséges dolog. Emiattakkoriban nem tudtam
továbblépni, de végül is pár évre rá volt lehetőségünk arra,
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hogy vásároljunk Luna mellé egy másik lovat. A két lóval
elkezdtünk lovagoltatni, de valójában még nem tudtunk lo-
vardaként működni, inkább csak a helyieknek és az ürömi
gyerekeknek biztosítottunk lehetőséget.

Varasdy Guba Piroska: Nagytarcsán egy éven keresztül
béreltünk egy lovardát, amit üzemeltettünk, de ez a világ
sosem vonzott igazán minket: bértartás, egymást érik a lo-
vardák, sivár táj... Nem éreztük jól magunkat. Ott például
nem tudtunk legeltetni, mert nem volt egy zöld terület. Ez volt
a másik, amivel nem tudtunk megbékülni, ami "le is jött
rólunk", szóval ez egy nagy bukás volt. Ezzel a hatalmas
tapasztalattal jöttünk haza, és most már pontosan tudjuk,
hogy mit szeretnénk elérni, és mire akarjuk megtanítani a
gyerekeket.

Szeretnénk, ha az emberek jobban megismernék a lovakat,
akár lovasok lesznek nálunk, akár csak ismerkednek velük.
Megtanítani például, hogy a ló nem lát bizonyos szögek-
ben. Vagy eloszlatni néhány tévhitet, mint például hogy nem
szabad a ló fara mögött elmenni, és ezért elkerülik másfél-
két méterre. - "Na, ha most rúgna a ló, bármi miatt.... mert
megijedt, akkor pont eltalálna. " Meg kell tanulni a lovak
között mozogni, azt, hogy a ló mögött közvetlenül, testét
súrolva kell elmenni, mielőtt mögé lépek jelzem neki, hogy
ott vagyok, és nem akarom bántani. A másik, hogy a ló
ápolása, az nem a csutakolás. A csutakolás.annyi, hogy
egy szalmacsomót megtekerve a felső fedő szőrzetről leitat-
juk az izzadságot, átmasszírozzuk vele a lovat, ami nagyon
más, mint amikor a nyergelés előtt takarítjuk a lovat vagy

lovaglás után visszaápoljuk. Vagy például, ha esik az eső,
az sem gond, mert a lovaknak olyan a szőre, hogy a ned-
vességtől kis háromszögekké áll össze, mint a tetőn a
cserép, . amik lepergetik a vizet, a belső szőre száraz
marad, és borzasztóan jól érzi magát a legelőn. Abban a
pillanatban, amikor beindul a széj, és felborzolja a szőrét,
akkor nni is szaladunk, és behozzuk a lovakat. Na ezek az
apróságok, amiket tanítunk.

Persze sok-sok régi történet is összegyűlt, amit a 15 év adott
nekünk, és ezeket a táborok során a gyerekek a sátorban
körénk ülve hallgatják; és mi mesélünk nekik, kifogyhatat-
lanul...

Telegdy Balázs riportja

Linkajánló:

Mészáros Gyula honlapja:
www. mgy. hu

Linkajánló portál a természetes lókiképzésről:
http://naturalhorsemanship. lap. hu/

Táborozás közben

... a fenntartó
A költségvetés tárgyalásakor szembesültünk azzal a ténnyél,
hogy a zeneiskola fenntartása évente több mint 24 millió
forintba kerül. Ehhez az önkormányzat biztosít közel 1 1 mil-
lió forintot, a fennmaradó részt a fokozatosan csökkenő ál-
lami támogatás és az évek óta változatlan összegű szülői
befizetések fedezik.
Nyugodtan kimondhatjuk, hogy a zeneiskola fenntartása
luxus forráshiányos önkormányzat esetén, ráadásul nem is
kötelezően ellátandó feladat. Mivel értéknek tekintjük a
zeneoktatást, ezért minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a
fenntartásához szükséges feltételeket biztosítsuk. Az elmúlt
hetskben több szempontból megvizsgáltuk, hogy milyen
lehetőségeink vannak, más zeneiskolákkal is konzultáltunk,
hogyan csinálják ők. Azt az országos tendenciát látjuk, hogy
a szülők által fizetett részt növelik meg. Korábban a mú'vé-
szeti iskolák teljes működésének maximum 15%-át lehetett
térítési dí]ként beszedni, ezt megváltoztatták, a következő
tanévtől 20%-ra növelték ezt a részt. Ezzel a törvény adta
lehetőséggel élve megemeltük a térítési díjakat, párhuzamo-
san minimális összegre csökkentve a dologi kiadásokat. Igy
az önkormányzat kiadása éves szinten közel 3, 5 fél millió
forinttal lesz kevesebb a következő tanévben. A rendeletet
201 1. május 1 1-én megalkottuk az új tandijakról, ebben a
lapszámban olvashatják.

Pilisborosjenő Onkormányzata

...a zeneiskola
Iskolánk önkormányzati intézményként 2003-ban alakult, és
a 2003/04-es tanévben kezdte meg működését. Nem
előzmények nélkül: noha jogutódai nem vagyunk,. előttünk a
községben évekig magán-zeneiskola működött, mely már
komolyan felkeltette az igényt a komolyzenével való foglal-
kozásra, így nem a semmiből indultunk. Mit is tanítunk? Igen
egyszerű: zenét. Idáig a dolog rendjén való, szakképzett
pedagógusok megfelelő feltételek megléte esetén ezt meg
tudjáktenni azerrevágyó növendékeknek. Miután magunk
is gyakorló zenészek (előadóművészek) vagyunk, számunkra
magátQl értetődik, hogy a zenével valamit adunk. Mindenki
maga clöntse el, mit: örömet, hitet, közösséget, kultúrát stb.
Ugyanakkor kapunk is: visszajelzést, sikert, kudarcot, bátorítást.
Miután nem gépeket tanítunk, tisztában vagyunkvele, hogy
munkánk a személyiségfejlesztés területét is érinti - élő embe-
rekről, sőt, a legérzékenyebb "munkaeszközökről", gyerekek-
ről lévén szó. Akkor, és csakis akkor érünk el valamilyen
pozitiv eredményt növendékeinkkel ha megtanítiukőketarra,
ami minden zenész számára evidencia: gyakorolni tudni =
élni tudni, Azaz a zeneoktatás legfontosabb célkitűzése,
hogy olyan eszközrendszert adjunk a gyerekeink kezébe,
amely egy életen át használható minden másra is! (Hiszen
az aíapfokú művészetoktatásnak nem a. profiképzés a leg-
kiemeltebb célja - megfelelő körülmények közt, ritkán lehet

az is -, hanem az általunk megismertetett bonyolult eszköz-
rendszer minden értelemben vett használata. ) Tehát nem az
a cél, hogy évente bizonyos számú etűdöt és előadási
darabot betanítsunk növendékeinknek, valamint egy csomó
lexikális tudást beléjük töltsünk, hanem hogy például meg-
mutassuk nekik, hogy a meglévő ismereteik birtokában
hogyan tanuljanak meg egy előadási darabot önállóan,
ma|d saját személyiségük szűröjén átengedve hogyan adják
azt elő koncertkörülmények között.
Miféle mást is adunk ezzel? Megtanulunk (együtt) gyorsan,
hatékonyan tájékozódni az ötvonal-rendszerben, mely nem
más, mint egy szimpla koordináta rendszer. Külön fi-
gyelemmel vagyunk a sor eleji, meghatározó jelzésekre -
például a kulcsokra -, ez eldönti, hogy a koordináta rend-
szer mely részére kerülünk - ugye matekból ismerős? - és
nem is az ördögtől való. Pedig számolunk is. Megtanulunk
a zenei stílusokban tájékozódni, és bár tiszteljük a szerzőt
születési dátumának közelítő ismeretével, de ha nem
vagyunk biztosak benne, ott a net, megtaláljuk (lexikon is
jó). Lehet, hogy keresőnknek elég azt írni: barokk, és Bach
minden paramétere, jó ha nem az összes műve előttünk
van. Ez is egy instrumentum, használjuk bátran, ebben tanul-
junk ifjú növendékeinktől. Mi csak arra moderáljuk őket,
hogy mire használják ezt a csodát. (Nekik ugyan már olyan
természetesez, mint nekünk volt hajdan a telefon.)
Megtanulunk együttműködni! Hisz mi más a kamarazene?
Ha két gyerek kánont énekel, már "társas zenél", kvázi tár-
sadalmi megegyezés jön létre köztük: ki kezdje, mikor lép
be a következő, milyen hangról indítsunk, hányszor járjunk
körbe? Ha meg tudtak egyezni, a produkció örömet okoz
(kifelé és befelé egyaránt). Ezt az együttműködési, szabály-
követési készséget aztán hozományként kiviszik a zeneis-
kolából, és jóvaltudatosabb, jogkövetőbb, együttműködésre
készebb, alkalmasabb, ugyanakkor érzékenyebb és em-
patikusabb felnőtteké válnak, mint akik mindezt nem kapták
meg. Tudjuk, az élmény erősít, az együttes élmény (Mérei
Ferenc) csodát tesz. Csoportot képez, akik egy közös cél
érdekében - zenei élmény nyújtása - képesek primér érde-
keiket hátrébb sorolni az embertársaiknak nyújtott öröm
érdekében. Ismerősen hangzik. Van-e az életnek olyan
területe, ahol az itt nyerhető tudás, képesség, a cél iránti
alázattal való elkötelezettség ne teremne eredményt?
Megtanuljuk, hogy hogyan gyakoroljunk, azaz hangszerün-
ket hogyan hozzuk egységbe testünkkel izmainkkal. Ehhez
elengedhetetlen, hogy a. ) a hangszerről és a zenéről min-
den tudhatót megtanul]unk, b. ) önismeretre is szert tegyünk,
úgy fizikailag, mint idegrendszerünk működését tekintve.
(Persze mindig az adott korosztály számára érthető szinten.
és nyelvezeten tolmácsolva, szemléltetve azt. ) Ugye, ez nem
lesz haszontalan, bármely később választható pályán?
Megtanul]uk, hogy egy darabból vagyunk, nincs humán és
reálfelünk, jóllehet kétagyféltekénkvan. Megtanuljuk, hogy
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- miként a zenei szépségnek - a matematikai nyelv (a zene
is az!) által leírt jelenségeknek is megvan az esztétikája.
h^iszen a zenei hangok is mint fenoménok leírhatók e nyel-
ven (hangmagasság: hertz, erősség: Db, stb... ) Rájövünk,
hogy amit délelőtt megtanultunk, az délután praktikusan és
azonnal hasznosul (fizikaóra -zenei ismeretek).
Megtanuljuk, hogy nem szégyen kíváncsinak lenni, sőt kér-
dezni, és azt is, hogy ezt úgy tegyük, hogy másokaf nem-
hogy zavarnánk vele, hanem hasznukra váljék. Megtanuljuk,
hogy a gyakorláshoz, a zenével való foglalkozáshoz időn-
ket be kell osztani! Megtanuljuk, napi életritmusunkat
(ismerős sző? ritmus) úgy igazítani, hogy annak részévé
váljék zenei igényünk kielégítése. Megtanuljuk, a másik
ember - a miénkétől eltérő - időbeosztását is tisztelni. Kama-
razene-próbára készületlenül elmenni vagy késni illetlenség,
a többi részfvevő idejének semmibe vétele.
Ezt a sok mindent (a felsorolás nem teljes) szépen bepakol-
juk a zeneiskolától kapott hozományok batyujába. Ez az
útravalónk, hozományunk. Fogyasszukegészséggel! Kifogy-
hatatlan, bármely pályán hasznosítható. Velünk sem hal el,
továbbadtuk-adjuk a következő nemzedéknek. Nem vagyunk
- létszámunk szerint - nagy iskola (max. 1 10 egyéni tanuló),
ez községünk lélekszámából is következik (3400 fő), az idő
pedig nem kedvez az anyagiak alapján álló fejlődésnek.
Mást kell tehát tennünk, hogy szakmai ambíciónkat - gyere-
keink egyre tökéletesebb fejlesztését - beteljesítsük. Azt az
utat kell járnunk, amelyen kevesebb a tévelygés, a kudarc,
és az ebből fakadó frusztráltságérzés, sőt a nálunk elérhető
sikerek átplántálhatóak a tanulás, később az élet minden
egyéb területére is. Ez a mi hitvallásunk, arcunk, vagy profi-
lunk, és meggyőződésünk szerint zenei-pedagógiai jövőnk is.

Mi lotszoff belőlünk eddig?
Növendékeink az első perctől kezdve rendszeresen vettek
részt országos és regionális versenyeken, ahonnan ugyan-
olyan rendszerességgel hpztak el komoly díjakaf, első, má-
sodik, harmadik helyezést, volt, aki többször is. Ezekben
az eredményekben az ő munkájuk, felkészítő tanáraik
erőfeszítései, és a szülők komoly támogatása, olykor áldo-
zathozatala egyként megmutatkozott. Pilisborosjenő arcu-
latát mutattók fel, szűkebb és tágabb környezetükben,
zeneileg elhelyezték a faluf az ország művészeti térképén.
Hangszeres hállgatóink közül mindenki, aki a zenei pályát
választotta, és vállalfa a kőkemény megmérettetéssel járó
munkát, kivétel nélkül felvételt nyert abba a zenei szak-
középiskolába, amelyet ő választott magának. Sikertelen
felvételizőnk nem volt. Pedig egy ilyen felvételin nemcsak
hangszeresen kell abszolúte megfelelni, hanem sok egyéb
között szolfézsből, zeneelméletből, stílusismeretből is.
2004 után megalakult a kórusunk. Kezdetben az aprók kis, de
lelkes csapata volt - Fügedi-Bárd Judit szolfézstanárnőnk

vezetésével. Eleinte egy szólamban énekeltek, később jöttek a
kánonok, az évek elteltével egy flott "nőikarrá" váltak (ahol
azért a "nő" alatt alkalmasint 6-7 éves kislányokat kell érteni,
ám profi munkával és fegyelemmel). llyen minőségükben vettek
részt tanárunk doktori hangversenyén az Obudai Társaskör-
ben, később a MUPA-ban Kodály Psalmus Hungaricusában.
Mindezeken kívül a kórusnak nemcsak zeneiskolás tagjai van-
nak, tag lehet mindenki az iskolából, aki vállalja a rendszeres
próbákat, felkészülést, a kórussal járó munkát, így a szerep-
léseket is. Kórusunk rendszeres résztvevője a falu társadalmi
eseményeinek, így a nemzeti ünnepeken, a dalos találkozó-
kon, koszorúzásokon való fellépések - sokszor iskolai szünet-
ben is - feladatai közé tartoznak.
Zenekarunk, mely az iskola fúvós és ütős növendékeiből és
tanáraiból áll, úgyszintén a koszorúzások és más társadalmi
események rendszeres közreműködőie. A könnyebb műfa|
képviselője a C-vitamin zenekar, változó tagokkal, állandó
lelkesedéssel, szintén rendszeres fellépésekkel - Balina
Gyula vezetésével. Iskolai és művelődési házbeli koncert-
jeink mindig eseményszámba mentek, ezt igazolta vissza a
rendszeres teltház, az életritrnusba szinte beépült koncertlá-
togatási gyakorlat, ahol a csecsemők is értő-érző hallga-
tókká válnak, évekkel később a zeneiskola növendékeiként
találkozunk velük. A jövő előadói, a jövő igényes közönsége.. .
Evente legalább egyszer (mert nem olcsó) az Operába,
hangversenyekrevisszük növendékeinket, és igazán büszkén
mondhatjuk: viselkedéskultúrájuk messze fölülmúlja a kor-
osztályos társaik csoport]aiét.
Evente egy hétre vagy öt napra zenei táborba megyünk.
Kezdetben a budapesti Molnár Antal Zeneiskola adott
otthont nyári társas zenéléseinknek, és nem mellesleg tábor-
záró koncertünknek a balatonkeresztúri templom lett gyö-
nyörű helyszíne. Később önállósultunk, Adamik-Szénási
Mónika gitártanárunk az egyedi, csodálafos Gyűrűfű tulaj-
donosaival intézte el, hogyaugusztusonkéntőkfogadjanak
minket mindennel, amif nyújtani tudnak: jurtákban lakással,
nomádsággal, lovas-íjászattal és egyéb jóval. A tábor itt is
záró koncerttel búcsúzik. Nem sok balesettörténtGyűrűfűn,
reméljük, így is marad, ugyanis erre a szerencsére idén is
szükségünk lesz.
Utőtanszakunk népszerű, (na, azt hiszem nem a szomszé-
dok között... ) Iván Gábor szeretetteljes szakmai vezetése
alatt a legjobb kezekben van.
Vonósaink (gyerekek és tanárok) nem kisebb produkciókban
játszottak már - a templomban, a művházban - mint Bach
IV. Brandenburgi versenye kétfuvolára és vonószenekarra és
Bach Magnificatja. Készül az V. Brandenburgi produkció,
közben is "izmosodnak" a hegedűsök, csellisták (tanáraik:
Szentgyörgyiné Kómárjudit és Vas Katalin).
Zongora tanszakunk nagy létszámú, két tanára saját növen-
dékeiken kívül az egyéb hangszeresek zongorakísérését, és

a zongora kötelező tárgyat (zongköt. ) is tanítják. Itt kell meg-
említenünk Kiss Dávidot, az intézmény egyedi motorját,
aki a napi működéstől a zongorahangolásig mindenben
nélkülözhetetlen kolléga, zeneszerző, zongoratanár, kísérő,
műszaki- és számítógépes mindenes, mindenki kedvenc
Dávid bácsija (Davbá).
Nem feledkezhetünk meg intézményi kitüntetéseinkről sem:
az országban elöször egy teljes intézmény kapta meg a
megtisztelő Artisjus-díjat, négy tanárunk pedig ugyanezen
kitüntetés egyéni válfajában részesült. (Amit a díjról tudni
lehet: a Szerzői Jogvédő Hivatal adhatja kortárs, de külö-
nösen mai magyar zenék bemutatásáért az arra érdeme-
seknek.)
2007-ben az országos minősítésen iskolánk kiválóra
minősült, az ezt tanúsító bronztábla az iskola főbejáratánál
látható, a róla szóló dokumentum tanári szobánk falát ékíti
- régebbi koncertek tablóival együtt. Jelenlétünk az iskolában
olykor azzal is |ár, hogy a "nehezen kezelhető" gyerekeknek
megpróbálunk a zene eszközeivel segíteni, időnként
meglepő sikerrel, amely az esetek többségében tanulási-,
magatartási zavaraikat is segít kezelni.
Az anyagi feltételekről eddig ritkán beszéltünk. Az iskola
anyagi működése 3 lábon áll: állami normatíva, önkor-
mányzati hozzájárulás, szülői térítési díj. E háromféle összeg
teszi ki az iskola működését. Ezek aránya - kivéve a szülői
hozzájárulást - az évek során folyamatosan változott,
kezdetben az állami normatíva majd' 70%-ot tett ki, a fenn-
maradó részen az önkormányzat és a szülők kb. 20-10%
arányban osztoztak. Mára ez az arány megfordult, az
önkormányzaté a jóval nagyobb rész az intézmény fenn-
tartásából, miközben a térítési díjak, az eszközfejlesztési
hozzájárulás (EKHO) valamint az adható kedvezmények
nem változtak. Mindezek következtében fenntarthatóságunk
így nem folytatható, miközben a zeneiskolát megszüntetni
senki nem akarja, viszont a megváltozott környezethez
nekünk is alkalmazkodnunk kell. A törvény is erre kötelez.
Ezért olyan döntésekre kényszerültünk, melyek levesznek a
fenntartó önkormányzatról némi terhet, és a szülöktől kény-
szerülünk valamivel többet kérni. A térítési díjak változását
a mellékelt rendeletben olvashatják. Az emelés nagyon
drasztikusnak tűnik, azonban érdemes kiszámolni, hogy egy
zeneóra díja továbbra is csak 297 Ft-ba kerül a családok-
nak. Az iskola úgy próbálja segíteni a szülőket, hogy lehe-
tőséget ad a féléves díj két részletben történő befizetésére.
Akiknek van lehetősége, kérjük, hogy a tandíjat egyben,
egész félévre fizessék be.

Néhány szót az eszközfe|lesztési hozzájárulás-
ról (EKHO)
Sokszor hallani azt a logikusnak tú'nő kérdést: nekünk saját
hangszerünk van, miért fizessünk még az iskola eszközeinek
karbantartásához hozzájárulást is? Nos, belegondoltak,
hogy a heti négy foglalkozás során milyen eszközöket
használunk? Szolfézsra, előképzőre mindenki jár. Mi kell
ehhez? Zongora! Amely elhangolódik, húrjai szakadnak
(drágán), egy idő után karbantartás nélkül inkább rontják
mint fejlesztik a fület. Ugye nem ez a cél? Hangszeresein-
ket rendszeresen kísérik zongorán. A probléma ugyanaz.
Zongoraóráinkon természetesen szintén az intézmény hang-
szereit használjuk, ahogy az egyéb hangszeresek óráinál is
elengedhetetlen kellék a fent említett hangszer.
A hangszerek rendeltetésszerű használat mellett is öreg-
szenek, ápolásra, karbantartásra szorulnak, különben hova-'
tovább roncsokon tanulhatnak gyermekeink, amely nem segíti
elő fejlődésüket (a nem rendeltetésszerű használatból adodó
javításokat eddig is az "elkövetők" fedezték- |ogosan). Utő-
parkunk sem örökéletű, időnként karbantartásra szorul, de
még a zongoraszékeink sem azok, hogy a kottatartókról -
szoktunk erre gondolni? - már ne is beszéljünk. Ez a
nagyon sokrétű hozzájárulás 2003 óta nem változott
(tudunk olyan árat, amely ugyanennyi idő alatt így tartotta
volna magát?)
Ma már nyilvánvaló, hogy az EKHO szinte semmire nem elég.
Eszközeink, gyermekeink eszközeinek megóvása érdekében
kénytelenek vagyunk ezen is emelni. Akinek saját hangszere
van félévenként 3000 forinttal, aki iskolai hangszeren játszik
félévenként 5000 forinttal járul hozzá az eszközök karban-
tartásához. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy igen komoly
hangszerparkunk községünknek egy fillérjébe sem került,
"összekoldultuk", szebben fogalmazva: ajándék; értéke
akkori áron 8, 5 millió forint (feltehetőleg ma több). Nem
jókedvünkben tesszük, de más útja nincs a zeneiskola
fennmaradásának, amelyet mindannyian nagyon szeret-
nénk, úgy, hogy ne mondhassa ránk senki, emiatt nincs
más, amire nagyobb szükség volna. Higgyék el, mi is ren-
geteg áldozatot hozunk, lemondunk mindenről, amiről
törvényesen lehet, csak a zene el ne hallgasson. Szóljon!
Jön a tanév vége, a vizsgák, a beiratkozások.

MINDENKÍT VÁRUNK!

A beiratkozás időpontjai:
Június 8-9-10, reggel 9:00-től 16:00-ig.

A Zeneiskola

A falu minden zeneszerető lakóját várjuk év végi tanév záró koncertünkre
2011. június 10-én, pénteken este 18 órakor a művelődési ház nagytermében!
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Falugondnokság
A falugondnokság épületét, a Fő utca 53 szám alatt, a téli
hónapokban belülről élhetővé tettük, kifestettük, az öreg és
használhatatlan berendezéseket, lomokat eltávolítottuk. A
megmaradt kevéske szerszámainkat és'felszereléseinket
leltárba vettük, azok mozgatásáról raktárnyilvántartástveze-
tünk. Falugondnokainkatfelöltöztettük munkaruhával, akiket
a jövőben ruházatuk narancssárga színéről lehetfelismerni.

Favágás, felszereléseink, teherautó
Pilisborosjenő területén rengeteg olyan közterületvan, amely
több éves elhanyagoltsága miatt bozót- és fakivágást kíván
maga után.
Elkezdtük az egyik önkormányzat tulajdonában lévő na-
gyobb vízmosás patakrendezését, a patakmederben és
szélén található, részben veszélyes fák kivágását. A tisztítás
során keletkezett vágástéri hulladékfa kiválóan alkalmas tü-
zelésre, fűtésre, ezért a fa egy részét betároljuk a téli hónapok
során igényelt szociális segélyre, a másik részét értékesítjük.
Ez azt jelenti, hogy a kötelezően elvégezendő munkák
során bevételre teszünk szert. Az értékesítéssel kapcsolatos
információkat Mészáros István falugondnokunknál lehet
megszerezni napközben a 06/30-202-2720-as számon.
A bevételt szigorúan a falu közérdekeit szolgáló berende-
zésekre, mint pl. : szemefesek, padok, utcatáblák és a falu-
gondnobágra fogjuk költeni, annak érdekében, hogy a
Pilisborosjenőn történő munkavégzés sokkal hatékonyabb
legyen, minteddig. Munkaruháinkat, motoros furészt és meg
sok kéziszerszámot, már az ebből származó bevételünkből
vásároltuk meg. Célunk, hogy a bevételből egy 3, 5 tonnás
teherautót is vegyünk, amely munkálataink során elenged-
hetetlen. Ezt a teherautót a későbbiekben hasznosítani is
kívánjuk, szállítás, költöztetés és hasonló célokra is.
Ezúton szeretném megköszönni vásárlóinknak a támogatást,
és remélem örömet szereztünk a szolgáltatásunkkal.

Azutak
Az alábbi utcákra elkészültek az útépítési tervek, és a héten
elindul az engedélyeztetésük is: Ezüsthegyi út, Tücsök utca,
Patak utca, Mester utca, BajcsyZsilinszky utca, Bemj. utca,
Búza utca nem aszfaltozott szakasza, Mária utca, Olga
utca, Vár utca és a Rózsa utca szélesítése. Minden megter-
vezett utcához hozzátartozik a csapadékvíz elvezetésének
terve is.

Jelenleg Közép Magyarországra nincs kiírva útépítésre,
útkarbantartásra pályázat, de felkészülünk és amint lesz, pá-
lyázhatunk. Az engedélyek nem |árnak le, azokat hosszú
ideig meg lehet hosszabbítani.
Az utak állapota mindenki számára ismert. Az útépítés sok
pénzbe kerül, ezért a megvalósítás előtt a pénzt úgy kell rá
összegyűjteni, hogy ne veszélyeztessük a falu költségvetését.

Ezen rengeteget dolgozunk, rendbe kell tennünk a múlt
hozadékát és egyben látnunk kell a jövőt is. A fejlesztési
területeken történő megállapodások jelentik azokat a bevé-
teleket, amelyekből az útépítéseket el tudjuk kezdeni.
A Fő út és a Budai út elviselhetetlen állapotát a Magyar
Közút Zrt. -nek mint közútkezelőnek többször jeleztük szóban,
írásban és helyszíni bejárás keretében, amelyre azt az
ígéretet kaptuk, hogy május vége felé elindítják a kátyúzást.
Tudjuk, hogy az állapotok tűrhetetlenek, de a törvényi sza-
bályozás miatt a fenntartónak kell az utakat karbantartania,
s ha mi ideiglenes javítást végzünk, a kátyúkat eltakarjuk,
akkor azt már nem javítanák ki szakszerűen. Ezért még egy
kis türelem, vezessenek lassabban és figyelmesebben,
igyekszünk tovább gyorsítani a megoldáson.
A Kántor utca Széchenyi utca felé eső szakaszáf ígére-
tünknek megfelelően befejeztük. Megépítettük az összes
hozzá tartozó kapubehajtót és a későbbiekben kapcsolódó
utak végét szegélykővel lezártuk. Használják, közlekedjenek
rajta elégedettséggel és kényelemmel.

3, 5 tonna súlykorlátozást vezettünk be a következő két
területen: a Széchenyi utca, Rákóczi út, Hunyadijános utca,
József Attila utca, Ady Endre utca, Iskola utca és a Kántor
utca által határolt területen, valamint a Budai és Fő utak
között, az llona utca és a Mester utca közötti területen.
Célunk, hogy a még használható útjainkat megvédjük a ne-
hezebb járművektől és a jövőben épülő útburkolatok ennek
a veszélynek már ne legyenek kiféve.

Ütkarbantartási munkálatokat végeztünk idén tavasszal a
következö murvás útburkolatú útjainkon: Vár utca, Ezüsthegyi
út, Szent Donát utca, Mária utca, Olga utca, Vincellér utca,
Patak utca, Mester utca, Búza utca, Bem utca.

Pályázatok
A jelenleg kiírt pályázatok feltételrendszerének Pilisboros-
jenő a következőknek felel meg, amelyeken indulni fogunk:
. Megújuló energiaforrás felhasználása. Ezen belül pályázni

fogunk napenergia alapú villamosenergia-termelésre, bio-
massza felhasználású villamos energia vagy kapcsolt hő- és
villamosenergia-termelésre. Célunk, hogy a közintézmé-
nyeinket (iskola, művelődési ház, egészségház) zöldener-
giával lássuk el, és közüzemi számláinkat csökkentsük.

. Derogációs vízi közmű projektek előkészítése. Ezen belül
pályázni fogunk az elavult szennyvíztisztítónk fejlesz-
tásére, lehetőség szerint itt is kiemelve a természetbarát
technológiákat. Evente több millió forintot kell kiadni ennek
az elavult rendszernek az állagmegőrzésére. A műszaki
előkészítése ennek a pályázatnak elindult. Célunk, hogy
a saját tulajdonú tisztítót gazdaságosabban hasznosítsuk
a jövőben.

A pályázatokat folyamatosan figyeljük és minden olyan pá-
lyázaton elindulunk, amely falunk fejlődését segíti.
Pilisborosjenő a Nemzeti Fejlesztési Ugynökségnél (NFU)
felkerült arra a módosított listára, amely tartalmazza azokat
a városokat és nagyobb településeket, ahol a helyi mikro-,
kis- és középvállalkozások pályázhatnak. A listát megtekint-
hetik az NFU honlapján.

Pilisborosjenő és a Magyar Honvédség
Május második hetében Pilisborosienőyezetősége és Komlós
Tibor az önkéntes tűzoltók parancsnoka, a Honvédség enge-
délyével megtekintette kalocsai támaszpontját, ahol a falu-
gondnokság és a tűzoltóság javára lefoglaltunk
szerszámokat, ruházatot, téli és nyári munkavédelmi munka-
ruhákat és felszereléseket. Az eszközöket kérelmünk pozitív
elbírálása után hozhatjuk el. Az adományt előre is köszön-
jük a Magyar Honvédség vezetőségének.

Fejlesztési területek
A Budqi ót és Fő út közötti fejlesztési területen a Búza utca
felé es6 terület tulajdonosa megkezdte a terület fejlesztését,
ezen belül a közművesítést. Ezen a területen azönkormány-
zat 12 millió forintot és az értékbecslői szakvélemény
alapján több, mint 40.000.000 Ft értékű ingatlant kapott
közcélú felajánlássa'l. A terülef teljes közművesítését és
útépítését a terület tulajdonosa vállalta, amelyből a vízi
közművek lassan elkészültek.
A többi területek tulajdonosaival is folyamatosan tárgyalunk,
igyekszünk a falu érdekében minél előnyösebb szerző-
déseket megkötni

Szirtes Gergely alpolgármester

ersei s s

Pilisborosjenő Község Onkormányzata
Tulajdonosként nyilvános pályázatot hirdet

a tulajdonában lévő

. Pilisborosjenő, 705/23. helyrajzi számú,
836 m2 ingatlan 16.000.000 Ft + AFA vételáron
(2.000.000 Ft előlegfizetési kötelezettséggel)

. Pilisborosjenő, 705/24. helyrajzi számú,
863 m2 ingatlan: 16.500.000Ft + AFA vételáron
(2.062.500 Ft előfizetesi kötelezettséggel),

versenytárgyalós keretében, licitálásos
eljárással történő értékesítésére.

A versenytárgyalásra jelentkezés határideje:
folyamatos, visszavonásig.

A versenytárgyalás időpon^'a:
ATulajdonos a 2011. június 15-ig

beérkező jelentkezések esetén a 2011. június 17-én,
azt követöen mindig a tárgyhót követő hónap

első keddjén tartja a versenytárgyalásokat
a fárgyhóban jelentkező pályázók között.

senytárgyalás helye:
özség Önkormányzati Hivatala
Igármesteri Iroda.

>k lakóövezeti építési telkek,
píthetőségéről részletesebb
>eszerzésére a főépítésznél,
kbecslésbe történő betekintésre,
pályázati felhívás megismerésére
jelentkezési lap benyújtására
zat jegyzőjénél van lehetőség.

sjenő, 2011. május 16.
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Reichel József Művelődési Ház

és Könyvtár

2097 P'lisborosjenó Fő út 16. Tel. 06-26-336-377 www muvhaz. pilisborosjeno hu
Email: pbjmuvha2@gmail. com

Június 4.
szombat
15-18H

^

^e'y'°'^^ö, te,
Június 1 -20.
hétköznap

14-18h

Kovácsmesterség

Június 10.
péntek, 18óra

5 Ií

örnye-tetvédelmi-kirá duló tábor
'0-24-ig és augusztus 22-26-ig
mindenkit, aki szeret sokat mozogni, szeretné megismerni az erdők élővi-
agy csak egyszeröen szeretne egy játékkal teli hetet a szabadban tölteni!
díja: 5.000 Ft/fő/hét vagy napi 1000 Ft/fó

RésiF pmg -am:
Június 20. hétfó: Kirándulás az Ezüst-hegyhez. Ismerkedés különleges
ásványokkal. Gyümölcsgyűjtő játék.
Június 21. kedd: Kirándulás a Nagy Kevély-hegyhez. Sziklamászás.
Június 22. szerda: Kirándulás Csobánkára. Ismerkedés a környezetvédelem
kérdéseive!.
Június 23. csütörtök: Kirándulás a hláziréti-tóhoz. Ismerkedés a környező
állatvilággal. Állati kvíz és állatos játékok.
Június 24. péntek: Kirándulás a Kövesbérci erdőbe.
Ismerkedés a növényvilággal. Számháboró.

Színjátszó tábor
Június 27-július 1-ig bejárós tábora művelődési házban, ebéd a vendéglőben.
Mindennap 9-16-ig tart a foglalkozás. A hétvégén/ pénteken este bemutató
az elkészült színdarabokból! A tábor díja: 10.000 Ft/fő

Részletes program:
Június 27. hétfó: könyvtári nap - ismerkedés a könyvtárral, egymással;
a választott művekkel; olvasási tudásszint felmérése, szerepek kiosztása.
Június 28. kedd: csoportfoglalkozások, ismerkedés a kiválasztott művel,
sok játék.
Június 29. szerda: a mű játékos színjátszós átdolgozása és megjelenítése.
Június 30. csütörtök: könyvtári feladatok és a színdarab próbálása
Július 1. péntek: főpróba, sok játék, bemutató, táborzárás!

^ helyi zeneiskola
zenekaraval

Július 11- 15. 9-16 óráig: Kézmuves glalkozások
Minden nap 2-2 órás kézműves foglatkozás a kisteremben, népi
kismesterségeket oktató népmuvészek vezetésével.
Nagyteremben népi játékok, dalok, mondókák és sportjátékokkal
tarkított szabadfoglalkozások.
Ebéd után mesehallgatás, kis csendes pihenől
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Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-
testületének 5/2011 .(V. n .) (hatályos 201 1.05. 12-fől)

önkormányzati rendelete

az Onkormányzat 2010. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról

Pilisborosjenő KözségOnkormányzat Képviselő-testülete az
Allamháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi
XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a 2010. évi költségvetési
gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya
1.§

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

2.§

. Az önkormányzaf költségvetési szervei:
a. önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv'

. Polgármesteri Hivatal

b. önállóan működő költsé^vetési szervek:
. Német Nemzetiségi Altalános és Alapfokú

Művészeti Iskola

. Német Nemzetiségi Kétnyelvű Ovoda

. Missziós Ház Alapszolgálfatási Központ

. Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár

2. Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények külön-
külön címet alkotnak.
a. A dmrendet és az előirányzatokat az 3/2010.(IV30. ),

1,2010. flll. 17. ), 1ó/20Ö9.(X. 9. ), ésa 15/2009. (X. 9.)
számú rendeletekkel módosított 10/2009. (III. 1 3. ) számú
Kt. rendelet határozza meg.

Az önkormányzat és költségvetési szervei
2010. évi költségvetésének teljesítése

3.§

1 A Képviselő-testület önkormányzat a 2010. évi költség-
vetésének végrehajtását e rendelet 1-14. számú mellék-
leteiben foglalt részletezettség mellett:

1. 944 ezer forint bevétellel,
537 831 ezer forint kiadással,

- 54 087 ezer forint módosított pénzmaradvánnyal,
teljes mértékben lekötött pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

A pénzmaradványforrása a nyitó pénzkészlet, amely 1 12
146 e Ft.
A Képviselő-testületa 2010. évi pénzmaradvány kimutatásáta
ó-ó/b. számú mellékletek alapján hagyja jóvá és fogadja el.

4.§

A Képviselő-testület a Német Nemzetiségi Onkormányzat
2010. évi zárszámadását a 1 0. számú melléklet szerint, a
Német Nemzetiségi Onkormányzat határozata alapján
hagyja jóvá.

5.§

A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi zárszám-
adási rendeletének mellékleteinek részletezéséf az alábbiak
szerint határozza meg:
-1. számú melléklet: bevételek alakulása szakfeladaton-

ként-Onkormányzat összesen
-2 számú melléklet: bevételek tevékenységenként -

Onkormányzat összesen
-3. számú melléklet: kiadások alakulása szakfelada-

tonként - Onkormányzat összesen
-3/a. számú melléklet: többéves kihatással járó beruházások
-4. számú melléklet: kiadások tevékenységenként -

Onkormányzat összesen
-5. számú melléklet: egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

- Onkormányzat összesen
-6. számú melléklet: penzmaradvány kimutafás -

Onkormányzat összesen
-6/b. számú melléklet: szabad pénzmaradvány felhasz-

nálása
-7. számú melléklet: penzforgalom egyeztetése -

Onkormányzat összesen
-8. számú melléklet: személyi jutfatások és

munkaadókat terhelő járulékok tel-
jesítése - Onkormányzat összesen

-9. számú melléklet: állami támogatások, hozzá[árulások
elszámolása - önkormányzati
összesitö

-9/a. számú melléklet: normatív kötött felhasználású támo-
gatások elszámolása -önkormány-
zati összesitö

-9/b. számú melléklet:

-10. számú melléklet:
-I 1. számú melléklet:
-1 2. számú melléklet:

-13. számú melléklet:
-14. számú melléklet:
-1. számú függelék:

központosított előirányzatok,
egyéb kötött felhasználású támo-
gatások elszámolása - önkor-
mányzati összesitö
NN0 zárszámadási rendelete
felhalmozási kiadások bemutatása
az önkormányzat adóbevételeinek
kimutatása
költsé.qvetési létszámkeret kimutatása
az önkormányzat mérlege
az önkormányzati ingatlanok sta-
tisztikája 2010. december 31-i ál-
lapot szerint

A költségvetési létszámkeret
ó.§

A Képviselő-testület az önkormánYzat 2010. évi ténylege-
sen felhasznált létszámkeretét 82 főben hagyja jóvá a 13
számú melléklet szerint.

Záró rendelkezések
7.§

Eza rendeleta kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet ki-
hirdetéséről a |egyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Paksi Imre Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
polgármester jegyző

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselő-testületének 6/201 1. (V. 1 1.)

fhatályos 201 1. 05. 12-től) Onk. számú rendelete

a "Pilisborosjenő Díszpolgára" cím
és a "Pilisborosjenoérf" emlékérem alapításáról,

adományozásuk feltételeiről szóló 3/1994. (111. 1. ) sz.
rendelet módosításáról

1.§

A "Pilisborosjenő Díszpolgára" cím és a "Pilisborosjenőért"
emlékérem alapításáról, adományozásuk feltételeirol szóló
3/1994. (111. 1. ) számú rendelet (a továbbiakban R. ) 1.i
(1) bekezdése kiegészül a "mely érdem szerint adható'
szövegrésszel.

2.§

(1) A R. 2. § (I) bekezdéséből a "Pilisborosjenő Díszpolgá-
ra" cím adománYOzására vonatkozó szövegrész törlésre
kerül, helyette a következő szövegrész kerüí beiktatásra:
"díszpolgári címre és az emlékéremre való javaslattételre
történő Telhívást minden év február 28-ig az Onkor-
mányzatnál szokásos módon a polgármester közzéteszi.'
A "polgármesternél" szövegrészt követően a "kell" szövegrész
törlesrekerül, helyette a "lehet" szövegTész kerül beiktatasra.

(2) A R. 2. § (2) bekezdése hatályát veszti és helyébe az
alábbi (2) bekezdés kerül.
"(2) A "Pilisborosjenő Díszpolgára" cím adományozására
vonatko2ó javaslatot írásban, alapos indokolással a polgár-
mesternél lehet beterjeszteni a 201 1. évet követően mincten
harmadikéváprilis 30. napjáig. Az első esedékes év 201 3.'

(3) A 2. § (3) bekezdés hatályon kívül kerül.

(4) A 2. § (4) bekezdés kiegészül a "terjeszti" szövegrészt
követően az "aki további személyi javaslatokat is terhet a
díszpolgári cím és a "Pilisborosjenőért" emlékérdem
adományozására." szövegrésszel.

(5) A 3. § kiegészül a "módjával" szövegrészt követően az
"azzal hogy a 2. § (1) a)-e) pontjainak egyikében tett
egyedi kimagasló eredményt tükröz. " szövegrésszel, és a

"közösségnek" szövegrészt követően az "is" szövegrésszel.
3.§

(I IJelen rendelef 201 1. május 1 2. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondosl<odik.

Paksi Imre Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
polgármester Jegyző

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselő-testületének 7/201 1. (V. 1 1.)

(hatályos 201 1.09.01. napjától) számú rendelete

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának
Alapfokú Művészetoktatási Intézményében

fizetendő térítési díjakról

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-
testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a közoktatásról
szóló 1993 évi D(XIX. törvény (továbbiakban: Közokt. tv)
102. § (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján a Pilisbrpsjenő Község Onkormányzatának
Német Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Művészeti
Iskolájában a Művészetoktatási Intézményi részre
vonatkozóan (továbbiakban: Művészeti Iskola) kérhető
téritési díj megállapításának szabályairól, az adható ked-
vezményekről az alábbiak szerint rendelkezik:

A rendelet célja
1.§

E rendelet célja azönkormányzatfenntartásában, a Német
Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Művészeti Iskolában
működő Muvészeti Iskolában (a továbbiakban Művészeti
Iskola) azoknak a szabályoknak a megállapítása, amelyek
alapján az intézmény igazgatója dönf a térítési díj
összegéről, valamint az aclhato térítési díj kedvezmények,
illetve mentességek megállapitásáról.

A rendelet személyi és tárgyi hatálya
2.§

A rendelet hatálya kiterjed . az Onkormányzat fenn-
tartásában működő Művészeti Iskolára, az iskolával tanulói
jogviszonyban állókra, az általuk fizetendő térítési díjakra és
az ezekből adható kedvezményekre, mentességekre.

A tanulói jogviszony létrejötte
3.§

(1) A tanulói jogviszony létesítésekor - a szükséges személyi
adatok és a tanuló azonosító száma közlése meTlett - írásban
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nyilatkozni kell arról, hogy melyik művészeti ágra (főtárgy és
kotelezően - választoff tárgyak) történik a beiratkozás,
amelyben a heti 4 (maximum heti 6) foglalkoztatást biz-
tositja az intézmény.
(2) Á tanulói jogviszony létesítésekor írásos nyilatkozatot kell
adni arról, hogy a szolgáltatás jogerősen megállapított
térítési díját az erre megszabott idoben és módon meg-
fizették.
(3) Ha a tanuló több alapfokú művészetoktatási intézmény-
nyel létesít tanulói iogviszonyt, vagy a Muvészeti Iskolában
tobb művészeti képzesben vesz részt, (több tanszakra jár),
a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban nyi-
latkoznia kell arról, hogy melyik iskolában (tanszakon) vesz
részt művészeti képzésben térítési dij fizetési kötelezettség
mellett. A Művészeti Iskola igazgatója köteles a szülőtől a
nyilatkozatot beszerezni.
(4) Az (1) - (3) bekezdésekben foglalt nyilatkozatok
megtételéhez a Művészeti Iskola formanyomtatványt biztosít.
(5) Az (1) - (2) bekezdésében foglalt írásbeli nyilatkozat-
tételi kötelezettséq kiskorú tanuló esetén a szülőt (törvényes
képviselőt), nagyi<orú tanuló esetén magát a tanulót terheli.

Térítési díj fizetési kötelezettség
4.§

(I) Térítési dij ellenében vehetők igénybe a Közokt. tv. 115
(1) bekezciésének c) pontjában meghatározott szolgál-

tatások.
(2) A térítési díj összegét a tanévkezdéskor számított folyó
kiadások egy tanulóra jutó hányadának függvényében
tanulmányi eredménytől függően, clifferenciáltan kell megál-
lapítani az 1. számú mellékletben meghatározott %-os
arányok alapján.
(3) Atéritési díj minimális összege nem lehet kevesebb egy
tanítási évben, mint a feladatellatáshoz biztosított alap nor-
matív hozzájárulás 20 százaléka
(4) Azon 6 év alatti tanulók esetében, akik után az önkor-
mányzat nem igényel normativ állami támogatást, a fize-
tendo térítési dífa (2) bekezdéstől eltérően egységesen az
1. számú melléklet A) e) pont szerinti térítési díj ötszöröse.

Mentességek
5.§

(1) Ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, a
testi, erzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos és az
autista tanuló részére az elso alapfokú művészetoktatásban
való részvétel. Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló részére
ingyenes egy alapfokú művészetoktatásban való részvétel.
(Kozokt. ^. "n4. '§ (2)bekezdés) .
(2) Mentesül a térítési díj fizetési kötelezettség alól a
hátrányos helyzetű tanuló a Közokt. tv. 117. § (2)
bekezdése alapján
(3) A mentességre való jogosultságot dokumentumokkal iga-
zolni kell

Szociális kedvezmények
ó.§

(I) A tanulót a reá irányadó térítési díjból kedvezmény illeti
meg a következők szerint.

.a) 25% kedvezmény illeti meg, ha a tanuló családjában
három, vagy több gyermeket nevelnek,
b) 25% keSvezmény illeti meg, ha a tanuló szülője a Német
Nemzetiségi Általános és AÍapfokú Művészeti Iskola alkal-
mazásában áll,
c) 50% kedvezmény illeti meg, ha a tanuló a rá irányadó
művészeti tanszak vagy szolfézs tárgyból országos
versenyen 1-111. helyezést ért el,
d) 15% kedvezmény illeti meg, ha a tanuló kitú'nő eredményt
ért el a me.qelőző félévben.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti kedvezményre

való jogosultságot dokumentumokkal igazolni kell.

A térítési díj megfizetése
7.

(1) A térítési díj egy tanévre szóló összeg melyet félévente
önkényes kimaraáas esetén is meg kell fizetnj. A már be-
fizetett térítési díjak visszaigénylésére csak abban az eset-
ben van mód, ha a tanulo a térítési díj fizetéssel érintett
időszakban is hátrányos helyzetűnek minősült.
(2) Amennyiben a tanulói jogviszony a tanulónak fel nem
róható ok jbetegség, lakhelyváltozás) miatt szűnik meg, a
befizetett, de igenybe nem vett szolgáltatásokért visszajáró
térítési díjatazÖnkormányzata Polgármesteri Hivatal útján
időarányosan visszatéríti
(3) Az éves térítési díj féléves, negyedéves is megfizethetö
az a) vagy b) pontban foglaltak szerint:

íént: június 15-ig és február 15-ig,

A Közokt. tv. 1 15. § |1) c) szerint az alapfokú művészetoktatási intézményben
- heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlalónak és elméletének elsaiátításához,
valamint tanévenkénti egy meghallgalas Ivizsga, művészeti alapvizsga, művészeti
záróvizsga} és egy müveszi eloadas, továbba egy olkalommal - tanulmányi erec!-
mények nem tel|esitése miaH - az évfolyam megismétlése egy mú'vészeti képzésben
való részvétel esetén,
- továbbá e szolgáltatások körében az iskola létesitményeinek, felszereléseinek igén^
bevétele, használata.

A Közokt. tv. 1 14. § j2) bekezdése szerint minden esetben ingyenes. a halmozot-
tan hátrányos helyzetu tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos és
az autista tanutó reszére az oktatásban való részvétei és a kollégiumi eliátás, beieértve
az elsö alapfokú művészetoktatásban való részvételt is. Az enyhe értelmi fogyatékos
tanuló részére ingyenes egy alapfokú művészetoktatásban való részvétel és a má-
sodik szakképesítés megszerzése.

A Közokt. tv. 1 17. § (2) bekezdése szerint a lérilési dijat - a fenntartó által
meghatározottak szerinf' - a tanulmányi eredménytöl függöen csökkenteni kell, azon-
ban egy tonitásj évben a téritési dij összege nem lehet kevesebb annál az összeg-
nél, mint amely az |1| bekezdésben az egyes szolgáltatások léritési díjóhoz
meghatározott alsó százalékhatár alkalmazósával megállapitható. Alapfokú művésze-
tokiatásban az e bekezdésben foglaltakaf - beleérlve a tanulmányi eredmények
alapján történő diicsökkentést is - azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a téritési
di| egy tanitási évben nem lehet kevesebb, mint az adolt feladathoz biztosított nor-
mativ hozzájárulások egy tanulóra számított összegének zeneművészeti ág esetén
tiz, más műveszeti ág esetén húszszázaléka E rendelkezések a hátrányos helyzetű
tanulók lekintetében nem alkalmazhalók, tőlük téritési dí| nem szedhelő.

Záró rendelkezések
8.§

(1) Ez a rendelet 2011. szeptember 1 napján lép
hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Pilisborosjenő
Község Onkormányzatának a Német Nemzetiségi Al-
talános és Alapfokú Művészeti Iskola tgnulói térítési és tandíj
fizetéséről szóló 17/2003. (X. 15. ) Onk. számú rendelete
hatályát veszti.

b) negyedévenként: a negyedév első hónap 5. napjáig
Ebben az esetben az I. félév törlesztése a nyári hónapokra
is előrehozható.
(4) A tanulmányi eredménytől függő kedvezményeket az
első tanév II. félévétől kell fígyelembe yenni.
(5) A térítési díj mértéke a fizetésre kötelezett tanul-
mányainak első Félévében az 1 . számú mellékletekben.
meghatározott díjtétel.
(6) Á fizetendő díjról a törvényes képviselőt (nagykorú tanu-
lót) írásban értesíteni kell. Az értesítés tartalmazza a fizetés
módját, idejét, a fizetés elmulasztásának következményeit
és a jogorvoslati lehetőséget.
(7) Á térítési díj befizetésének elmaradása esefén a
Művészeti Iskola igazgatója írásban határidő kikötésével
felhívja a szülőt, vagy a nagykorú tanulót a fizetési
kötelezettség teljesitésére, figyelmezfetve a követ-
kezményekre. Amennyiben a felhívásban közölt határidő
eredménytelenül telik el, a tanuló jogviszonya a határidő
leteltével az intézményben megszűnik.

1. számú melléklet
Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Alapfokú Művészetoktatási Intézményében fizetendő térítési díjakról szóló

7/201 1. (V. 1 1. ) (hatályos 201 1 .09.01. nap|ától) számú rendeletéhez

Paksi Imre
polgármester

Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
|egyzö

Térítési díjak

A) 18 év alatti tanulók által fizetendő térítési díj B) 18 felefti tanulók által fízetendő térítési díj

a) 25% kedvezmény illeti meg,
ha a tanuló családjában három,
vagy több gyermeket nevelnek

b) 25% kedvezmény illeti meg, ha
a tanuló szülő|e a Német
Nemzetiségi Altalános és Alapfokú
Művészeti Iskola alkalmazásában áll

c) 50% kedvezmény illeti meg, ha
a tanuló a rá irányadó művészeti
tanszak vagy szolfézs tárgyból orszá-
gos versenyen 1-111. helyezést ért el

d) 15% kedvezmény illeti meg, ha
a tanuló kitűnő eredményt ért el
a megelőző félévben

e) kedvezményben nem részesülő tanuló

A térítési dij mértéke
tanévenként a szakmai

feladatra jutó kiadások
egy tanulóra

|utó hányadának

15.600 Ft

15. 600 Ft

10.400 ft

17.680 Ft

a) 25% kedvezmény illeti meg,
ha a tanuló családjában három,
vagy több gyermeket nevelnek

b) 25% kedvezmény illeti meg, ha
a tanuló szülő|e a Német
Nemzetiségi Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola alkalmazásában áll

c) 50% kedvezmény illeti meg, ha
a tanuló a rá irányadó művészeti
tanszak vagy szolfézs tárgyból orszá-
gos versenyen 1-111. helyezést ért el

d) 1 5% kedvezmény illeti meg, ha
a tanuló kitú'nő eredményt ért el
a megelőző félévben

20. 800 Ft e) kedvezményben nem részesülő tanuló

A térítési dí| mértéke
tanévenként a szakmai
feladatra |utó kiadások

egy tanulóra
jutó hányadának

15.600 Ft

15. 600 Ft

10.400 Ft

17. 680 Ft

20. 800 Ft

PILIS ORO JENŐI HtRMON MÁJUS 17



ö

" ö

A'

Beszélgetés Kazárjózsefné Éva nénivel, a pilisborosjenői
Szent Mónika Imaközösség alapítójával és vezetőjével.
Szervező, segítő munkájáért 2010-ben egyházközségünk
az Év embere címmel tüntette ki.

Milyen szervezodés az imaközösség/
és hogy kapcsolódik az egyházszervezethez?
A Szent Mónika Imaközösség a katolikus egyházhoz tar-
tozó lelkiségi mozgalom. Spanyolországból indult el, majd
sokfelé elterjedt a világban. Magyarországra Róna Gábor
atya hozta el a hírét. Hazánkban is több közösség működik,
akik évente találkoznak országos találkozókon. A mozga-
lomnak Kalocsa a központja, és Erdő Péter bíboros úr a
fővédnöke. Létezésünk célja az egyéni és közösségi imád-
kozás, illetve a gyermekekért való küzdelem, az, hogy
megőrizzük őket minden káros dologtól, ameddig csak
lehet. A tagok vallásukat gyakorló, hitüket mélyen megélő
asszonyok, édesanyák, nagymamák, illetve mostanában
már a férjek közül is csatlakoznak a mozgalomhoz. Az ima
mellett a keresztényi élet megélése, a család szeretete is
fontos, végülis Szent Mónika is úgy tudott "hódítani", hogy
a családért mindent megtett.

Mit kell tudni Szent Mónikáról, a közösség
névadójáról?
Szent Mónika az észak-afrikai Tagaste városában
született. Keresztény családból származott, de

. pogány férjhez adták, aki hagyta, hogy fe-
lesége gyakorol]a a vallását, és akinek a
megtéréséért Mónika sokat imádkozott,
ami végül a férje halálos ágyán meg is
történt. Három gyermeke volt, közülük
a legtöbb gondot Agoston okozta,
aki egy rendkívül jó képességű, de
nyugtalan és kereső, erkölcsi eltéve-
lyedés áldozatává váló fiatalember
volf. Mónika könnyek között imádko-
zott érte rengeteget. Egy püspök
szavai is megerősítették imáiban,
aki azt mondta neki, hogy "Lehetetlen,
hogy ennyi könny gyermeke elvesszen".
Ágoston Milánóban, Szent Ambrus püspök
beszédeit hallgatva gondokozott el azon, hogy
mégiscsak "ott van az igazság", és megtért a ka-
tolikus egyházhoz. Mónika halála után Hippóba került,
ahol pappá szentelték, és Hippo püspökeként halt meg,
egyházunk egyik legnagyobb szentjeként illetve teoló-
gusaként.

Hogyan alakult a közösség,
és hogy működik manapság?
Amikor megismerkedtem ezzel a Szenf Mónika közösség-
gel, 1998-ban, az akkori plébános urat, Antal atyát kértem,
hogy karol|a fel, legyen a lelki vezetőnk. Igen hosszú
előkészítés után alakult meg a közösség. Eleinte havonta

Látogatóban Antal alyánál - középen Kazárjózsefné

imádkoztunk, énekeltünk együtt Antal atya vezetésével.
Amikor az afya egyre idősebb lett, átadta nekem a vezetést.

Ma is az imádságé a főszerep, de nem úgy kell
elképzelni, hogy egy szomoró, elkeseredett tár-

saság vagyunk, hanem azért adunk alkalmat
a beszélgetésre is. A parókián jövünk

össze, itt közvetlenebb a légkör; ha
valakinek van valami szomorúsága, el
tudja mondani, ha öröme van, szintén
el tudja mondani.
Evente egyszer van egy olyan össze-
jövetelünk, ahol az imádság mellett
rendezünk egy kis agapét; viszünk
süteményt, elbeszélgetünk mindenfé-
léről, verset, irödalmi műveket hozunk

magunkkal - mindenki az egyéni-
ségének megfelelőt.

Zarándoklatokra is szoktunk menni, voltunk
például Mátraverebély-Szent-kúton, a buda-

pesti pálos sziklatemplomban, Bodajkon, de az
országos találkozók is zarándoklatok tulajdonképpen.

A templomban a háttérmunkákban veszünk részt: díszítés,
takarítás, szervezés (pl. Antal atya meglátogatása), amire
éppen szükség van.

A szervezés arctól arcig, lélektől lélekig működik. Ez azf je-
lenti, hogy az asszonyok beszélgetnek róla, egymást hívják.
Az összejöveteleket is úgy szervezem, hogy mindenkit kör-
behívok, akivel nem találkoztam előtte. Ma már minden
péntek délután összejövünk. Addigra már a háziasszonyok
is elvégzik a dolgukat. Aki persze megkapja az unokákat,
az természetesen nem tud jönni, de ez is hozzátartozik a
közösség tagjainak az életéhez, hogy páfyolgatni kell az
unokákat, és a dolgozó gyerekeket mentesíteni kell

hleten indultunk, és most éppen a 25 főnél tartunk. Szeret-
nénk, ha a fiatalokat is meg tudnánk szólítani, de még
egyelőre nem volt rá alkalom. En bízom benne, hogy előbb-
utóbb sikerülni fog, tekintve, hogy a plébános úr is fiatal.
Mindenhez türelem kell, erre egész életem folyamán |öttem
rá, a polgári életben is.

Nagyon fontos, hogy az ember úgy közelítse a társaságot,
hogy "első az egyenlők között", és végtelen megértés,
alázat és szeretet legyen benne, ami az egész közösségre
érvényes. Elfogadó-befogadó közösség szeretnénk lenni,
nem egy bezárkózó társaság, kifelé is nyitunk.

A jubileumi szentmise után

Ön szerint hogy lehetne a faluköxösséget
megerősíteni?
Kellenek a rendezvények. Például, amit az előző vezetés
megszervezett, a Vár|átékok. Olyanok, amik mindenkihez
szólnak. Nem elég egy pici plakát, vagy a faliú|ság, amit
hamar elfelejtünk, hanem a szomszédokat is hivni kell
személyesen. Ez időigényes, de hathatós módszer. Es végte-
len türelem kell, nemcsak a régebben itt lakóktól... Az, ami
egy falu lényegéhez tartozik, hogy az emberek, ha már

többször találkoztak egymással, köszönjenek, ez régebben
még működött, ma már akadozik. En is vidékről jöttem, ott
is az volf a szokás, hogy annak, akivel a boltban,' a piacon,
a templomban, az iskolában, a buszmegállóban találkoz-
tunk, köszöntünk, és beszélgettünk egymással. Minél több
közösségi helyvan, annál jobb. Szép lassan... Előszörcsak
köszön|ünk egymásnak. A másik, hogy meg kellene keresni
az alkalmas emberekef, akiknekvan hozzá kellő affinitása,
és kellő alázattal és empátíával rendelkeznek.

Lehet, hogy évek fognak elmúlni, mert akik idetelepültek, azok
talán egy kicsit elvonultabbak. Pedig kell a közösség. Sokat
segít. Annak idején volt például szemétgyűjtési akcio; azon
is jól el lehetett beszélgefni és ismeretségeket kötni. Es hát...
a tisztelet a másik iránt, ami nagyon fontos. Ami megvan,
de ezt lehet még mélyíteni. Elfogadni azt, hogy a másik
ember más elveket vall, más az életvitele, de ha egy
utcában lakunk, akkor köszöntöm, rámosolygok és elbeszél-
getek vele.

Látja, mi is itt a kertben a természet egy részét meghagytuk
a madaraknak. Itt is megvan az elvonultság, de látja, ott a
kerítés végén, ott megvannak a kis nyílások, ahol tudunk
beszélgetni a szomszéddal. Időnkénf átjön onnan a bokor,
vagy innen oda, vagy cserélünk is. Ezek az apróságok,
amit az ember észre sem vesz, de ezek mélyítik a kapcso-
latokat.

Telegdy Balázs riportja

Akinek felkeltettem az érdeklődését
a Szent Mónika Közösség iránt, szívesen láfjuk.

Időseket és fiatalokat egyaránt.
A telefonom: 0626 337-200
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Hírek Dudusrófi

Andris túl van a negyedik kemoterápiás kezelésen. Még
öt vár rá, ami után a most levett őssejtjeit november
környékén visszaültetik a szervezetébe. Bár enni még
mindig nem tud (tápszondával táplálják), de meg-
próbáltatásaihoz képest jól van. Reméljük, az iskola-
gálán és az évzárón személyesen is köztünk lesz! Az
édesanyjától kapott sms-eket az iskola honlapján
elolvashatják. (www. iskola. pilisborosjeno. huj
"Kedves Andris! Szeretünk! Vigyázz MAGADR )"

Föld apja 2011

Április 19-én, szokásos iskolai programunkhoz híven
Föld napi versenyt tartottunk. Ezen a napon diákjaink év-
fotyamonkénti vegyes csapatokba rendeződve az Egri
vár környékén, több állomáson adnak tudásukról tanúbi-
zonyságot. A jó levegő, a kirándulás és az iskolai pa-
dokból való kimozdulás mellett hasznos információkkal
lettek gazdagabbak a környezettudatos magatartással
kapcsolatban.
Köszönjük a segítséget a NOE helyi képviselőinek!

Sikeres zereplés a 7L . Országos Kaán Károl Termés'íetismereti
ersen/ középdöntőjében

Mindig nagy örömmel tölt el, amikor az ötödik osztályosok között vannak bátor vállalkozók, akik nekivágnak ennek
az igen magas színvonalú, nagy tudást igénylő versenynek. Ezeknek a gyerekeknek az iskolai tananyag szinte hj-
bátlan ismeretén túl, a nemzeti parkok alapos ismerete, 50-60 oldalnyi tudományos igényu Természetbúvár cikk fel-
dolgozása és megtanulása is a feladata. Több hónapos komoly munka előzi meg a versenyt Az igazi siker
számunkra nem feltétleni-il a helyezés, hanem ez a kitartó komoly tanulás. A megye szinte minden városábol
(Gödöllő, Vác, Cegléd, Érd, Százhalombatta stb... ) és sok kisebb településről jöttek tanulók a versenyre április
15-én Mogyoródon.

Az erős mezőnyben két tanulónk bejutott az első tíz közé:
IV. helyezett: VAD PETRA
IX. hel'yezett: MOCSÁRI BORBÁLA
Dicséret illeti a többi versenyzőnket is, hiszen jó pontszámokkal a közép-
mezőnyben szerepeltek: SZKLIFA ELENA, KISS AHILA, BALÁZS BOTOND.
Szívből gratulálok minden versenyzőmnek!

Szentesi Zsuzsanna felkészítő tanár

Rajzverseny
A több éve már hagyománnyá váló iskolai rajzverse-
nyünket az idén áprilisban tartottuk meg. A témája
az állatmesék, mesebeli állatok, melynek keretében
tanulóink nemcsak a mesék, de fantáziájuk világát is
elénk tárták. Közel 80 induló osztozott az arany, ezüst
és a bronz fokozaton.
Munkájukhoz ezúton is gratulálnak a szervezők!

Katona Orsolya 5. osztály Tűzmadár című rajza

Papí "jtés

Mint minden évben
kétszer, az idén is
(május 11-12-én)

papírgyöjtésf szerveztünk
az iskolában

a szelekfív hulladékgyűjtés
és a természet védetme

jegyében.

lépdaléneklési verseny
Aprilis 1 1-én népdaléneklési verseny volt Kedves Szülők!
az iskolában. Osszesen 42 résztvevője volf
a versenynek, ebből 28 arany, 6 ezüst és Köszönjük a palántákat
8 bronz helyezést adtunk ki. Nagyon örül- gg g seaitó kezeket'
tünk a nagyszámú részh/evőnek, a sok arany
helyezésnek. Mindez bizonyítja, hogyebbe
az iskolába sok énekelni szerető és tudó
kisdiák jár. Csongrádiné Rézmann Edit

ebuló lapítvány hírei
A Nebuló Alapítvány a pilisborosjenői általános iskola tanulóinak támogatására jött létre. Legutóbbi kiadásaink közötf

szerepelnek például olyan hasznos képességfejlesztő jáfékok, melyeket a gyerekek az iskolai ren-
dezvényeken, napköziben, tanulószobán szívesen használnak. László Imre felajánlásából -

melyet ezen fórum kerefében is szeretnénk neki megköszönni - egy nagyméretű LCD-
televíziót vásároltunk a médiaismeret tantárgy oktatásának segítése céljából. Ezeken kívül

színházban is jártak tanulóink. A húsvéfi nyuszinak pedig két csocsóasztalt segített az
alapítvány eljuttatni az iskolába. Még sok tervünk van: digitális kamera rendezvényeink
rögzítésére, interaktív természettudományi tanterem létrehozásq oktatást segítő eszközök
fejlesztése, nyári táboraink támogatása, ... Ezért kérjük az On támogatását is, illetve
adó|a 1%-ával minden évben segífse a pilisborosjenői iskolás gyerekeket!

Támogatását hálásan köszönjük!í?!
v

lapítvány adószáma: 18677557-1-13

Iskolagála
Tanévünk záró programjaihoz már több éve hozzátar-
tozik az iskolagáta. Idén június 3-ón, pénteken délután
szervezzük meg az iskola udvarán. Egyéni és osztáty-
produkciók szinesítik a műsort. Kürtőskalóccsal, kenyér-
lángossal, gyros-szal bővitjük a büfé kinálatát. A belépés
díjtalan, de minden bevétel és adomány a Nebuló
Alapítványon keresztül diákjainkat segiti.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

táboraink2011-ben

Alsós nyári táborunk július 1 8-22-ig Balatonfenyvesre
viszi érdeklődő diák|ainkat. A felsősöket Tiszafüred várja
június 27-től július 1-ig. A hatodikos osztálytábor Bogácson
kerül megrendezésre július 1-től július 7-ig. Jávor Csaba
tanár úr szokásos tánctáborában is élvezhetik diákjaink
a nyaraf, illetve zenei tábor várja még iskolánk tanulóit.
Jó pihenést, kellemes nyarat kívánunk mindenkinek!

om tencí m o o
Minden tanévben a4., 6. ésa 8. évfolyamok megméretik magukaf az országos kompetenciamérésen matematikából és
szövegértésből. A 2010-es eredmények alapján ismét büszkék lehetünk tanítványainkra: Immár sokadik éve mindhárom
évfotyamon matematikából is és szövegértésből is az országos átlag fölött teljesítettek diákjaink. Eredményeinkkel
megelőzzük a köztudottan jobb anyagi háttérrel rendelkező városi és megyeszékhelyi általános iskolákat is! Részletes
eredmények az Oktatási Hivatal honlapján találhatóak: http://www. ohkir. gov. hu/okmfit/ Az ezévi felmérés időpont|a
201 1. május 25. (szerda). Idénre is sok sikert, jó eredményeket kívánunk tanítványainknak!
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201 1. április 1 óta én vezetem a Budai út 1 8. szám
alatti vendéglátó egységet. Nap mint nap elmegyünk
mellette, de talán nem is tudjuk, hogy az idősebbek
elmesélése szerint a közel száz éve épült épület ere-
deti funkciójában maradt meg. A hely tiszteletet éb-
reszt bennem, ugyanakkor a kor megváltozott igényeit is
ki akarom elégíteni, amiben a közel 25 éves vendéglátós
múltam a segítségem.
A helyiséget egy napos bezárási lehetőséggel vettem át, így
ennyi időm volt az ú| környezet kialakítására. Sok adottság mel-
lett barátságos hangulatot kellett kialakítani, így a világítással
és apró belsőépítészeti elemekkel építkeztem. A söntés ba-
rátságosabb lett, és itt helyeztem el az "Iparoa. falat", mely
a helyiség történetéről, szakmákról beszél a vendégek által

. kirakott tárgyakon keresztül. Kérem, gazdagítsák kedvükre!
Szerencsére a söntésen kívül van egy

nagy külön helyiség, ahol szalont
alakítottam ki, kanapéval, kis asz-

talokkal, hangulatvilágítással.
Ücsörgésre, beszélgetésre ki-
váló, de a játékra vágyók is
megtalál|ák számításukat.
Csocsó, darts, bokszgép, 9
lábas biliárd, flipper és nyerő-

gép a repertoár és egy érde-
kesség, a tönkjáték (verjél szöget

a rönkbe húsklopfoló élével), mely
általában nagy visongást vált ki a csa-

patokból. Érdemes kipróbálni, nem is olyan könnyű!
Örülök, hogy a régi vendégkör visszatérése mellett a fiatal
korosztály is betér a szalonba kólázni, beszélgetni - az utca
helyett-, gondolom mindenki előnyére. A szalonban he-
lyeztem el a bárki által használható többfunkciós hifit, így
bárki hallgathatja a kedvére való zenéket. Az üzletben in-
gyenesen használható az internet is.
A közeli jövőben kerthelyiséget alakítok ki a szalonból nyí-
lóan tűzrakóval, napernyőkkel. Bárki sütögethet! A régi-új

falupiac is itt kap helyet, mely a vendégek elmondása sze-
rint már közel két éve itt működik. Tervem, hogy a piac ideje
alatt a szalon füstmentes lesz, így a vásárlók, családosok
zárt helyen is le tudnak ülni elfogyasztani a piaci finomsá-
gokat. Kecskesa|t, bográcsétel, valódi házi rétes, stb. A par-
koló 26 autót tud befogadni!

Hosszú távú tervem, hogy az épület
mögötti udvaron egy salakos foci-
pályát alakítsunk ki, ahová a fia-
talok focizni járhatnának, bajnok-
ságokat rendezhetnénk. Lenne sok
ötletem, de egyelőre még félek
megvalósítani, mert nem nagyon
tudom, hogy van-e rá igény, és
persze pénzkérdés is, szóval kis
lépésekben. Rendezvényeket eddig
is, ezután is szervezek, csak jelent-
kezni kell. Szükség esetén a sza-
lonban füstmentes összejövetelekre
is lehetőség van. Tartok akciós na-

pokat, hétvégéket ("egyet fizet, ket-
tőt kap" italok, ingyen játéklehetőségek, stb. ), ezeket az
aktuális héten mindig kifüggesztem. Jelentősen kibővült az
árukészlet, de örömmel fogadom a vendég újabb igényét is.

Térjen be hozzánk, mindig szeretettel várjuk
ingyen "zsírosdeszkával", napi ropogtatnivalóval!

Riesz Gabriella
iparoskocsmapbjeno@gmail. com

Ami egy interjúból kimaradt...
A dolgok néha egész re|télyes módon kapcsolódnak össze.
201 1. márciusában a Selmeczi György zeneszerzővel ké-
szült beszélgetésből ter|edelmi okok miatt kimaradt egy be-
kezdés, amiben arról van szó, hogy például az Iparos
kocsma is nagyszerű közösségi helyszíne lehetne a falunak,
lehetőséget kínálhatarra, hogy legyen egy hely, ahol össze
lehet jönni beszélgetni. Ha talán nem is teljes egészében,
de Gabriella, az ú| tulajdonos, mint olvashatják, nagyon
hasonló elképzelésekkel állt elő: közösségi programok ál-
modója ő is, és még zsíros deszka is van... A kimaradt szö-
veg pedig a következő:
"... a nonprofit kocsmák kérdése is nagyon fontos. A régi
Iparos kocsmából például érdekes, értelmes összejáró he-
lyet lehetne csinálni, mert még van atmoszférája - tudja,
abból a régi fa[ta kocsmából ahol ki van rakva a sós
stangli a puítra. Én például boldogan beszállnék egy ötle-
telésbe, ha volna még tíz ember, arról, hogy legyen egy
ilyen ivós-találkozós, mise utáni sörözős hely, ahol lehet kár-
tyázni, együtt lenni... ez nagyon hiányzik. Ráadásul ezegy
történelmi kocsma, amit még meg lehetne jól csinálni, né-
hány rendezvénnyel felhívni rá a figyelmet, bevinni a műko-
désébe a tradíciót. " (Selmeczi Györgyj
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osjenőn, a régi
> Cukrászda helyén

és yüt!

elyben sútött, igazi háziré
tes, fantasztikus választéh'

Kézzel húzott rétestészta,
hazai gazdaságokból

származó. váloaatott

gyümölcsökbol és
zöldségekből készült
finom töltelék.

Túrös, megyes,
mákos, szilvás vagy

barackos rétes, almás

rétesfahejas cu'korral.
Túrós-áfonyás, meggyes-

mákos, csofeis-meggyes.
KávoKtás és töfeös mdfios.

Tavasztöl őszig főzött fagylalt kehelybe vagy tölcsérbe
Elkeritettjátszótér, hogy a kicsik se unatkozzanak
Kávé számtalan formában, leveles és filteres teák, kakaö
Csaoolt sör

Pilisborosjenői és villányi borok

Vtinilcii s.:< iib.ilnn y-1 -i^ fallisi piac"l zn\t. :iuik a | ii]<iliih,iii
Napocska és Kávézó. Pilisborosjenő, Fő u. 4/a.
Nyitva minden nap 1]. :00-18:00 -ig, szomhaton 9:00-20.00-ig.
Rendélés fehétd: Q.6) 336-407, www.napocskaretesbolt.hu

Solymár, Pilisvörösvári u. 17.
Rendelési idő: kedd, csütörtök 14-19h,

szombat09-12h

Dr. Molnár Attila: 06-30-9846-692
Ifj. Dr. MolnárAttila: 06-30-9642-160

Rendelő: 06-26-360-919

Hívásra házhoz megyünk!
Az előző években megbeszélt oltásokat változat-

lanul a háznál végezzük.

Szolgáltatásaink: chip, útlevél, vésőoltások,
belgyógyászat-labor háttérrel, sebészeti műtétek,
ultrahang, röntgen, elekrtomos fogkőeltávolítás,

homeopátia.

Unnepnapokon telefonos ügyelet: 06-30-9642-160

1

egbízható védelem a pilisj régióban is!
A G4S, a világ vezető biztonsági szolgáltatásokat nyújtó vállalata, a pilisi

^ égióban is készen áll ügyfelei legmagasabb színvonalú védeimére. A G4S
számos eszközzel, a nap 24 órájában biztosi'tja az Ön és környezete nyugalmát,
értékeinek védelmét. Mi azért dolgozunk, hogy riasztórendszereinkkel és
távfelügyetetí szolgáltatásainkkal a lehető legnagyobb anyagi és személyi biz-
tonságban érezhesse magát.

+ ingyenes távfelügyeleti csatlakozás/ halasztott fizetési konstrukció
+ gyors hibaelhárítás, komoly műszaki háttér
+ 15 perces kivonulás az ország egész területén
+ nemzetközi, elismert háttér, Magyarországon 18.500 aktív ügyfél
+ ügyfélközpontúság, áltandó, közvetlen ügyfélszolgálat -
+ egyedi kedvezmények, konstruktív megoldások, rugatmasság

Riasztórendszereink már 990 Ft-tó elérhetőek!

Egyedi szolgáltatási akcióink igény-
bevételéhez keresse kollégáinkat a
06-40/200-444 kék számon, vagy
írjon az akcio hu. 4s. com e-mail
címre.

Erre az oldalra egyszer méj
nagyszüksége les*.!

G4S Távfelügyelet - Biztonság - Érték



www. obudantul. hu
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Pilisborosjenő és Uröm íngatlanírodája
Ingatlanirodánk változatlanul pilisborosjenői, ürömi és óbudai ingatlanok - építési telkek,
új építésíí és használt családi házak, lakások - értékesítésével és bérbeadásával foglalkozik.

Központi weblap címünk: www. oi. hu
Sür ősen vásárolnának: _Kínálatunkból:

- Weblapunkon és irodánkban több, - ti j építésu ikerházak eladók kis kerttel. Pilis-

mint 100 olyan Ügyfelünk keresési borosjeno központjában, 2011 .III. negyedév
igényét tudja áttekinteni, akik mind végi átadással, változatos elrendezéssel,
Pilisborosjenön vásárolnának ! kulcsrakész kivitelezéssel, akár egy szintes

kialakítással is. Árak :23-t61 - 39 mFt-ig.
SZALAI PÉTER Új parcellázású, lazaréti, építési telkek

cégtulajdonos, építészmérnök közmuvesítve 1 GmFt. os induló ártól eladók.
A t'eltüntett ár már az út és közmu'epítesi

e-mail: szalai. peter@oi. hu köksegeket is'tarialmazzaT
-Utogassa meg vveblapunkat vagy irodánkat

. ó0( ÓU )y?)ZU-U 1 3 személyesen 1 Pilisborosjenon és Urömön
több mint 250 eladó ingatlannal várjuk Ont.

Eladók részére ingatlanközvetítési

2097 Pbj" Templom Út 2. szolgákatásunk NEM kizárolagos.
Díjazást kizárólag az segítségűnkkel létrejött.

Ingatlant kereső Ugyfeleink részére sikeres adásvétel után kell ftzetni.
szolgáltatásunk DÍ MENTES. Jutalékunk összege: 3%+Áfa

Ügyfélfogadás elozetes telefonos bejelentkezés alapján történik!

Pl ISBOROSJENO

Építőanyagok kedvező áron! Állandó akciók!

Ömlesztett anyagok - Téglák - Beton termékek - Szigetelőanyagok - Cement - Mész

 

. BRAMAC- FAKRÜ LCÍCr M^laewm T^^inTETŐRENDSZER

^,^3- YTO G' ÍD^. VELUX'

^ ~ ~ Kalodás fa, Fa brikett, Gázcsere Telep
. - . 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: pistaigyorgy@trunktuzep. hu, trunkjulianna@trunktuzep hu
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Portré
Révészné AAariku
Faluszépítés,
virágültetés,
önkéntesség

idpirenden
Lépéseink falunk

fejlesztése terén

Otthonunk
a falu
Kerekes
Majális

gés
Az utazási
betegsé

1, ÜNIÜS



és
^

. .

^Y^RM5KRAj2L 7>ÁL>(ÁZ.ATOT

Júniusi lapszámunk rendkívüli nyitányaként fogadják szeretettel

Becker Norbert Gyula,
Uröm újonnan választott református lelkészének
bemutatkozását.

. . . . .

A pályázat célja, hogy a győztes rajzot felfessük a Rétesbolt játszótere melletti garázs dupla aitajára.
Formátum: fehér alapon, színes, ceruza, festék vagy zsírkréta, fekvő A4-es papírra.

Hataridő: 2011. július 7. délután 5 óra

A téma szabadon választott, azonban az alkotásnak minél inkább illeszkednie kell a |átszótér hangulatához. Jó megoldás lehet például
a mesék, a játék és a természet világa, de kiváncsian várjuk hogy kinek mi tetszene legjobban a dupla ajtóra festve
A beérkezett rajzokat egy 3 fős zsűri bírálja el. A legvidámabb, legötletesebb alkotásokat keressük, természetesen figyelemmel az
alkotó életkorára. A győztes ra|zot a július 1 1-én kezdődő kézműves tábor 10 és 1 6 év közötti tagjai fogják felfesteni az ajtóra.
A rajz legalább egy évig a falon marad ma|d, amikor újabb pályázatot szeretnénk majd kiirni.

A legjobb rajzokból kiállítást is tervezünk, továbbá az összes beérkezett rajz album formában megtekinthető lesz majd a Rétesboltban.

A győztes rajz készítője ezen kívül augusztusban 1 teljes hónapig ingyen sütizhet vagy fagyizhat a Rétesboltban!
Az ajánlatot akár minclen nyitvatartási nappn egyszer, korlátlan ételfogyasztásra lehet igénybe venni. A napi fogyasztási shetőség
másik napra nem vihető át, és másra át nem ruházható.

A rajzokat személyesen kérjük eljuttatni a Napocska Rétesbolt és Kávézóba naponta 1 és 1 8 óra között, vagy leadható a Reichel
József Művelődési Házban Bereczkiné Szendrei Eva nevére.

FONTOS! A rajzm kérjük olvashatóan feltüntetni az alkotó nevét, életkorót és elérhetőségét!

Apályázóaraizleadásávalelfogadjaafentipályázatifeltételeketéshozzáiárulahhoz, hogy a Napocska Rétesbolt és Kávézó, valamint a Roichel József Mú'velSdési Ház az alkotást kiállitso, lemásolio,
interneten vagy más módon eÍjuttassa a közönség számára az aikotó nevének és életkoranak megjelöiésével.

Felnőtt háziorvosi
rendelés
Hétfő: 12-17 óra
Kedd: 8-12óra
Szerda: 16-19 óra
Csütörtök: 8-1 1 óra
Péntek 7-1 1 óra
Dr. Kovács Levente

rendelési időben:
06'2fr3 36-308

Felnőtt ügyelet
Hétfő: 12-f7óra
Péntek: 7-14, 30 óra
Dr. Kovács ievente
Tel: 0626-33M08
0620-773-53-65
Hétfő:7-12
Kedd:7-17
Szerda:7-17
Csüförtök: 7-17
Péntek: 14, 3017
Urömi üavelet
Tel: 062<5-350-224

Gyermek háziorvosi
re'ndelés
Betearendelés ..
Hétfő: 8-1 1 óra Uröm
Kedd: 15-18óra Pjlisborosjenő
Szerda: 8-1 1 óra Uröm
Csütortök: 15-1 8 pra Pilisborosjenő
Péntek: 8-1 1 óra Uröm

Eaészsécies rendelés:
Szerda: 14-16 óra Pilisborosjenő
Kedd: 1 1, 30-14óraUröm

Dr. Kerekes lldikó
;ezés rendelési időben:

Tel; 062^536033

háziorvosi űgyelet
Hétfő: 7-12óra
Kedd: 12-1 7 óra
Szerda: 7-1 2 óra
Csütörtök: 12-17 óra
Péntek: 7-12óra
Dr. Kerekes lldikó
Tel: 0670-292-22-69

Héffő: 12-17 óra
Kedd: 7-12 óra
Szerda: 12-17 óra
Csütörtök: 7-12 óra
Péntek: 12-17 óra
Dr. Gaál Gabriella
Tel: 0620-43 8-1807

Felnőtt es gyermek ügyelet hétvé0e
és éiszaka
Este 18-tól recisel 8-i(
Tel: 0630-99~2:92-5;

Védőnői rendelés
I. korzet
Csecsemő fanácsadás
Szerda: 14-16 óra
Várandós tanácsadás
Szerda: 16-1 8 óra
SzOrővizsaálatok
Héffő 14-16 óra
Család. nővédelmi és iskolavédőnői

foora

Kedd: 8-10óra

Baba-mama klub
Szerda: 10-12 óra
Tasi Zsanelt

rendelési időben:
Tel; 0626-536033
0630-332-76-15

Védőnői rendelés
II. kőrzet
Csecsemő tanácsadás
Szerda: 14-16 óra
Várandós tanácsadás
Szerda: 16-18 óra
Baba-mama klub
Szerda: 10-1 2 óra
Szűrmizsgálat
bejelentkezes alapjón
Szecsónvi Bertalanné

itkezés rendelési időben:
Tel; 0626-536033

Maqán laborvizsgálatok
Szercia 8-9 óra
Előzetes bejelentkezés alapján
iaény szerint
Tél: 0670-528-81-28

Fül-Orr-Gégészet
lánrenáelés

Hétf5:8, 30-10, 30óra
Kedd: 16-18 óra
Szerda: 8-9 óra
Csütörtök: 16-18 óra
Péntek: 1 3-14 óra (csak megbeszélés)
Dr. CsanvíA^árta
Tel: 0620322^7-,

lagyarországon, Budapesten 1977. április 28-án születtem. A családom anyai ága részben Erdélyből,
Szilágysomlyóból, részben tiszafüredi református családból származik. Öseim közt van Ujvári Gábor református
gályarab lelkész. Apai ágam ősi budafoki német család. A gyermekkoromról annyit, hogy mint minden csonka
családban felnövő gyermek, eléggé problémás voltam, de éppen ennek köszönhetően édesanyám elküldötf
egy református missziós hittantáborba Tiszakeszibe. Egy éwel később ott jutottam élö hitre, és átadtam az
életemetjézus Krisztusnak.

után szakácsnak tanultam, majd ez idő tájt kerültem a Kelenföldi Református Egyházközségbe, ahol az
otfani Kisifi közösséghez csatlakoztam. Nem sokkal később már aktív szolgálatot is elláttam a gyülekezetben
mint a nyári gyermekhittan táborok szakácsa. Ennek révén egyre inkább kezdtem bekapcsolódni a gyermekek
közöfti lelki munkába. Mivel a lelkészi szolgálatra még túl fiafalnak tartot+am magamat, így református vallás-
tanár és történelem szakokaf végeztem, valamint hadtörténetből szereztem kiegészítést a történelem szakhoz.
Mivel Isten megerősített elhívásomban Ueremiás 1, 7), elvégeztem a lelkész szakot. Tanulmányaim alatt hitoktató-
ként dolgoztam először Kelenföldön, majd 2004 novemberétől a Budafoki Református Egyházközségben,
ahol ifjúsági és gyermekmissziós munkát végeztem és végzek a lelkészi szolgálatok mellett. Jelenleg három
ifjúsági kört is vezetek. Ezek az Ezsaiás, Dávid és a Dániel Ifi. Ezek közül kiemelném az Ezsaiás Ifit, ahova
hetente 25-30 fiatal jár. Ezen kívül 2006 óta tanítok református hittant általános és középiskolásoknak. Min-
dezen szolgálatok mellett Budafokon továbbfolytattam azt a missziós munkát, amit még Kelenföldön kezdtem
el, létrehozva a Budafoki Református Gyermek- és Szegénymissziós Szolgálatot, melynek keretében nyaranta
4 missziós tábort szerveztem és szervezek Tiszakeszibe és Balatonalmádiba. Tavaly több, mint 120 gyermek
táborozott, köztük sok hátrányos helyzetű fiatal. 2009 novemberében Főtiszteletű Szabó István püspök úr
Budafokra beosztoft lelkészi szolgálatra rendelt ki, amelynek során jónéhány esküvőt, keresztelést és temetési
szolgálatot láttam el, konfirmációi felkészítést is tartottam, valamint családlátogatási szolgálatot és személyes
lelkigondozást is végeztem nemcsak a hittanosok, ifisek körében, hanem idősebb testvérek kapcsán is. Mindig
igyekeztem szolgálataimat úgy végezni, hogy azok Isten dicsőségére, s a gyülekezetem javára legyenek.

még szó arról, hogy a Magyar Csillagászati Egyesület egyik alapító tagja vagyok. Jelenleg három csillagász
szakkörf szerveztem a Don Boscoban és a ciszterci gimnáziumban, nyaranta pedig csillagásztábort is tartok.
2010 szeptemberében felvettek az ELTE BTK Történelem és Társadalomtudományi Kar Atelier doktori iskolájába,
amelynek keretében családtörténettel és ezzel összefüggésben urbanizációtörténettel foglalkozom, mindezekben
vizsgálva a reformátusság hatását, azaz a vallásos motivációt szűkebb pátriám Budafok tekintetében. Arrra
törekszem, hogy minél hamarabb és jobban megismerjem a gyülekezet teljes keresztmetszetét - a fiataloktól az
idősekig -, s "mindenkinek mindenné" legyek, "hogy mindenképpen megmentsek némelyeket" ( Kor 9, 22b).

Júliustól augusztus végéig vasárnap reggel 8.30-tói kezdődnek az Istentiszteletek
az ürömi református templomban (Fő utca 64-66, ). A bibliaórák szünetelnek a nyári szünet alatt.

Elérhetőségek: . Mobil: 0630-526- 8010 . E-mail: norbiteso@freemail.hu . Norbert elérhető a Facebookon is.

Impresszum: Pilisborosjenői Hirmondó. Megjelenik: havonta 1 300 példányban. Kiadó: Pilisborosjenő Község Onkormányzata e-mail:
hirmondo@pilisborosjeno. hu. Szerkesztés, nyomdai előkészítés: Artwork Pharma Studio, 2097 Pilisborosjenő, Kökényköz 1. Hirdetésfelvétel:
Oó 30 241 8177. Nyomda: Pharma Press Kft. Engedélyszám: 3. 4. 1,463/2/1 ü Terjeszti: Magyar Posta. A szerkesztőséghez küldött
írásokat nincs lehetőségünk megőrízni vagy visszaküldeni. Váriuk véleményét, javaslatát. Csak a néwel, cimmel ellátott, aláirt leveleket, irásokat
dolgozza fel a szerkesztöségünk.

/\ képviselő-testület döntése értelmében évente 1 1 alkalommal jelenik meg a Hirmondó.
Ezért a nyárí szünetben júliusi-augusztusi összevont szám jelenik meg várhatóan augusztus elején.
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Figyelmeztettek, hogy nem lesz könnyű elérnem
Önt otthon telefonon, mert hol itt van/ hol ott,
járja a falut, ültetést szervez, virágot vásárol,
az önkormányzatban fárgyal... Honnan ez a
vonzódás a virágokhoz?
Kertésztechnikusként dolgoztam 36 évig a Fővárosi Kerté-
szeti Vállalatnál, ahol budapesti parkok, közterületek szépí-
tése, fenntartása volt a feladatom. Miután itt élek 64 éve,
ez a falu a szívem csücske, szeretném szépíteni és segíteni.
Evekkel ezelőtt is - közterületeken és magánkertekben egy-
aránt - folyamatosan dolgoztam, segítettem itt a faluban, a
lehefőségeket és a kapcsolatokat kihasználva. Az, hogy
közösségekben vagyunk, a nyugdí|as klubban, a magyar
dalkörben például, ez nagy segítséget jelent. Itt sokan
óvodás korunktól ismerjük egymást, és ezeket a kapcsola-
tokat is tudjuk mozgósífani; az ember szól, hogy "Na tudsz
jönni egy kicsit segíteni? Kaptunk innen-onnan-amonnan egy
kis növényt." Ez tulajdonképpen egy összjáték.

Itt, ahol találkoztunk, a gyogyszertári buszmeg-
álló környéke, egyben az egyik közös munka is.
Ez a terület például miért került terítékre?
Mivel én itt szállok fel általában ennél a megállónál, arra gon-
doltam, hogy valahogy ki lehetne alakítani ezt a részt. Apri-
lisban jelezte nekem Paksi Imre polgármester úr, hogy Buda
György úr felajánlotta, hogy az ügyvédi irodája dolgozóival
a madarak és fák napja alkalmából végeznének egy kis
társadalmi munkát- szemetet szednének. Akkor én arra gon-
doltam, hogy mi lenne, ha ezt a munkát egy kicsit előbbre
hoznánk, és szemétszedés helyett inkább ültetnénk valamit

A Postával szembeni virágládákban piroslanak a muskátlik

- az maradandóbb dolog lenne. Aztán persze felmerült,
hogy milyen költségvetésből lehetne a virágtöveket meg-
venni. A polgármester úr ekkor szólt, hogy a saját kert[ében
van 60-70 darab mályvacserje tő, amit nevelget, és amit
szívesen felajánlana erre a célra, amihez még ketten-hárman
adtak ugyanilyenfajta növényt, így összejött körülbelül 100
növény,.amit itt sövényszerűen ültettünk el. Az ültetés előtt
leszegélyeztüka területeta falugondnokság munkatársaival;
Trunk Zsolt adott hozzá markológépet, és mindenben
segített. Ezufán jöttek az ügyvédi iroda dolgozói, akikkel
elültettük a növényeket, az öntözéshez a vizef pedig a két
közvetlen szomszéd adta. Azt tudom mondani, hogy tény-
leg mindenki akar segíteni valahogy: van, aki a kerfjéből
növényt ajánl fel, de van aki akár pénzzel is támogatná a
falu szépítését.
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Az Egészségház megszépült környéke

Hogy működik ez a dolog? Hogyqn lehet az em-
bereket az önkéntességre rávenni, motiválni őket?
Van a faluban egy olyan mag, akikből "kipattan" egy ötlet,
például László Imréné Erzsike, hogy "Na, ha már meg-
csinálták az Iskola utcát - nagyon szép burkolatot kapott -,
nem segítenétek ijltetni ezt a szakaszt vagy azt a szakaszt?'
Es akkor Fekete Eva kertészmérnökkel és többek segítségé-
vel a felajánlotf növényeket társadalmi munkában elültettük.
Azófa is főleg Erzsike, és akiknek szívügye, kiszedik a gazt,
rendben tartják a területet. Ez persze nagyon sok munka,
be kell osztani az erőt, mert szétforgácsolódik az időnk.
Az lenne a célszerű, ha területekre osztanánk a falut, utca-
felelősöket választanánk, mint régen. Ezek igen jól működ-
tek. Ezt a szellemiséget kellene ápolni. De a közösségeket
is meg lehet szólítani. A Kevélyhegyi Magyar Dalkör
például..., a postával szembeni virágládákba muskátlit
ültettek. Vagy a nyugdíjas klubból is mindig valakif meg
lehet kérni, hogy segítsen.

Virágzó patakpart a Fő úti szépítés után

A faluszépítésen és az önkéntes munkaszervezésen
kivűl két helyi kozosségnek is a tagja. Mesélne
róluk
A nyugdíjas klub 28-30 éve működik, és 25 éve az Elefet
az Eveknek Nyugdíjas Szövetség tagjai, tőlük kapjuk az in-
formációkat. Annak idején a klubot a drága Tóth Gazsi
bácsi, egyetemi tanár indította el, aki sajnos hat éve szörnyű
balesetben halt meg. Engem személyes kapcsolat. is fűzött
hozzá, olyan szempontból, hogy kézen fogva vitt a közép-
iskolába, hogy "ennek a gyereknek tanulni kell". A faluból
több gyereknek is egyengette az útját, nagyon nagy tisztelet
övezte. Iskolaigazgató is volt itt az általános iskolában.
Igazi néptanító, akit nagyon sokan szerettek. Az O iránta
való tiszteletből kukkantottam be a klubba 10 éwel ezelőtt,
amikor nyugdíjba mentem. Amikor meghalt, egyszerűen
nem volt szívem otthagyni a klubot, hanem azt mondtam,
hogy ezt folytatni kell, az Ö szellemiségét ápolva. Ezért
maradtam és csinálom.

Hogyan telnek a mindennapok rt a klubban?
25-30 körül van a létszám, minden héten csütörtökönként
találkoztjnk a művelődési'házban háromtól öt óráig. Van
köztünk egyetemi tanár, teológus, kézműves, akik mind hoz-
zák magukat, és tartalmassá teszik a foglalkozásokat. Egy
beszélgetés például, fantasztikusan jót tesz az idős korosz-
tálynak, a depresszió leküzdésére, az, hogy kimozdulhatunk
egy kicsit otthonról. Éves program alapján dolgozunk, és
nagyon komoly programjainkvannak. Többször pályáztunk
sikeresen a Pest megyei önkormányzathoz, de a Budavidék
ÁFÉSZ-hoz is, ahonnan most is várom a pályázati ered-
ményünket. Mosta legfőbb cél, hogy eljussunkAusztriába,
Passauba, egy három napos kirándulásra. Ez azért is
fontos, mert pont ez a korosztály, aki nem jutott el sok helyre.
A mi korosztályunk az, akinek az otthonteremtés és a munka
volt a fő feladata, de a szellemiség és az értékek

megőrzése is célunk. Olyan programot próbálok hát össze-
állítani, ami tartalmas és maradandó. Ehhez egy kicsit
nekünk is hozzá kell járulni anyagilag, de csak olyasmit vál-
lalunk, amit a nagy többség meg tud oldani. Voltunk így
Krakkóban, Auschwitzban, II. János Pál szülővárosában
Wadowicében. De voltunk a Nemzeti Múzeumban, a Szép-
művészeti Múzeumban is, és mindig idegenvezetővel, hogy
tartalmas legyen a látogatásunk. A felvidéki Garamszent-
györgyön pedig részt vettünk a Tóth Gáspár tiszteletére
állított emléktábla avatásán. (Ott kántortanító voit 8 éven át.)
Az egyszerű hétköznapok pedig a családról és az unoká-
zásról szólnak. Nagyon erős értékteremtő szerintem ez a
nyugdíjas korosztály, erős családi háttér, és ehhez képest
nincsenek eléggé megbecsülve.

A többi falubeli kozosséggel van valamilyen
kapcsolahik? A legutóbbi lapsxámban példaul
a Szent Mónika KSzösség míihatkozott be, Ők is
hasonló értékeket vallanak.
Igen, van átfedés. Többen két-három közösségnek is tagjai,
és egymást informáljuk az eseményekről. Azért kell részt
venni ezekben, merta kapcsolatból sok minden teremtődik.
Most például több nyugdíjasunk munkája is ott van a gobe-
lin kiállításon, közülük a Busa házaspár az országos kiál-
lításon is részt vett, nagyon büszkék vagyunk rájuk. De én
például tag vagyok a Kevélyhegyi Dalkörben is. Tíz éve
működünk, fellépünk a helyi rendezvényeken, megyünk min-
denfelé, most szombaton például Urömre, ahová meghívták
a kitelepített német ajkúakat. Anyám nagyon szeretett
énekelni, és ez bennem maradt. Énekelni csodálatos dolog.

Köszönöm a beszélgetést, és sok erőt és örömet kívánok
a munkájához!

Telegdy Balázs

eleje/ utca c, -I as

A nyugdíjas klub felhívással fordul az Onkéntesség éve
atkalmából Pilisborosjenő lakosaihoz. Várjuk mindazoknak
a jelentkezését, akik szeretnének csatlakozni az önkéntes
fatuszépítőkhöz, és örömmel vállalnák, hogy abban az
utcában, ahol laknak, összefogják, szervezik az ültetéseket
és egyéb szépítő munkákat. Az eddigi tapaszfalatokat
szívesen megosztják a cikkben is említettek, szakmai
kérdésekben pedig tanácspt tud adni Révészné Marika
kertésztechnikus és Fekete Eva kertészmérnök.

Bizalommal hívják Marikát az alábbi telefonszámon:
06-20-336-010
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Az elmúlt hetek erős esőzései kö-
vetkeztében megtapasztalhattuk,
hogy utat nem szabad építeni
úgy, ahogyan sa|nos Pilisboros-
jenö szinte összes útja meg-
épült. Az aszfalttal burkolt Vár
utca, József Attila utca, Szent

István utca és még sorolhatnám,
mind tönkrementek és baleset-

veszélyessé váltak azért, mert minden
előírásra és szabványra fittyet hányva

készültek. Az útalap, a vízelvezetés teljes hiánya, az út
minimális rétegvastagságának figyelmen kívül hagyása,
csupán egy-két éves látszatmegoldást nyújt, amelyet minden
pilisborosjenői lakos közvetlen környezetében, háza előtt
megtapasztalt.
Azok az utcák, amelyeket a csapadékvíz még nem mosott
el, pókhálósak, szétrepedezettek, a közműbekötések okozta
foltozások nyomvonalai szinte kivétel nélkül megsüllyedtek.
Feladatunk ennek következtében nem egyszerű, mivel nem
csak a nulláról kell indulnunk, hanem a meglévő burkola-
tokat is el kell távolítani. A munkát azonban elkezdtük:

tervezési munkálatok:

. a Hirmondó korábbi számában felsorolt 1 1 db utca terv-
dokumentációjának engedélyezése folyamatban van a
Nemzeti Közlekedési h-latóságnál

. a szennyvíztisztító telep pályázatához szükséges szakmai
előkészítő munkálatok folynak

. a közintézmények energiagazdálkodására irányuló pá-
lyázat szakmai előkészítése szintén folyamatban van

. elindultak a Mester ufca kivitelezésével kapcsolatos elő-
készítő munkálatok

fejlesztések/ útépitések:

. Fő utca (Kossuth tér - Templom utca kereszteződése
közötti szakasza) régi járhatatlan aszfaltrétegének fel-
marása, részbenqzaszfaltalapréfegével együtt, csatorna
fedlapok szintbe helyezésével. Ezen munkálatokat a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. -vel közösen, közös költség-
viselés mellett végeztük

. Templom utca alsó részén található víznyelőrács fölötti
szakaszánál aszfaltozási munkálatokat végeztünk, ezen
szakasz burkolatát megdöntöttük annak érdekében, hogy
a hegyről lefolyó csapadékvizek a víznyelőbe folyhas-
sanak, kialakítottunk 40 méter útszegélyt is

' a Fő úton felmart aszfaltot felhasználtuk a Budai út pad-
kaépítésére, amelyet tömörítettünk, így az út megfelelő
szélességgel rendelkezik közigazgatási határunkig

rendszeresen végzünk karbantartási munkálatokat a
csapadékvíz által elmosott utcákon, a. járhatóság fenn-
tartása érdekében

a Budai úton, a Rózsa utcában, a Kossuth téren elkezdtük
a kátyúzási munkálatokat, a megfelelő technológia alkal-
mazása melletf

Gyermeknapra kiépítettük a játszótér bejáratát, építettünk
járdát és egy sziklakertet, továbbá egy kutat is telepítettünk

a Fő úton a Meditop előtt kibontjuk a szakszerűtlenül és
balesetveszélyesen betömött víznyelő rácsot, új műtár-
gyat, beton fedlapot helyezünk rá, és egy új víznyelőt
alakítunk ki
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Remélem, hogy az elmúlt hónapokban megvalósultak min-
denki örömét szolgálják és ígérem, hogy a jövőben is foly-
tatjuk a falu felzárkózását segítő fejlesztéseket.

Szirtes Gergely
fejlesztésekért felelős alpolgármester

Önkormányzatunk az elmúlt évtizedben több településfej-
lesztési és szabályozásmódosításra irányuló szerződést
kötött a falut körülvevő földterületek tulajdonosaival. Ezeket
a területeket fejlesztési területeknek hívjuk, mivel a szerződé-
sek értelmében itt jelentős mértékű ingatlan beruházásokat
hajtanak végre, amelyek hosszabb távon meghatározzák
településünk vagyoni helyzetét és lakossági összetételét.
A legtöbb esetben a területek magántulajdonban vannak,
de mivel csak az önkormányzat hozzá|árulásával lehet
területet átminősíteni, övezeti besorolását megváltoztatni,
ezért a két fél közös együttműködése alapján jön létre a fej-
lesztés. Általában az önkormányzat egy fejlesztési folyamat
soráh a megfejlesztett (belterületbe vont és összközmű-
vesített) terület 10%-ához jut hozzá a lakosságszám
növekedéssel járó önkormányzati kötelezettségek részbeni
ellentételezéseként. Lazarét esetében ez 1 6 ezer négyzet-
méter területet jelent, ami normális piaci viszonyok mellett
mintegy 320 millió forint bevételhez juttathatja településün-
ket. Szeretnénk elkerülni, hogy a jövőben ezek értéke-
sítésének árbevéfelét a falu működési kiadásaiba olvasztva,
maradandó fejlesztési eredmény nélkül felélje, melyet elvi

A 201 1 á'prilisi Hírmondóban elhelyeztünk egy kérdőívet
a Külső-Bécsi úti településrészen élőknek, amelyben kértük,
mondják el, írják le nekünk, milyen problémák foglalkoz-
tatják őket. A 1 70 darab kérdőívből 16 darabot juttattak
vissza hozzánk, ami statisztikai feldolgozásra alkalmatlan,
általános következtetéseket azokból levonni nem szabad.

A visszaküldött 16 darab kérdőívből egyetlen dolog
olvasható ki egyértelműen: a külső településrészen élőknek
alig van kapcsolata a faluközponttal, a szolgáltatások közül
leginkább a háziorvost veszik igénybe, s havonta vagy még
annál is ritkábban utaznak el a központi településrészre.

A véleményük fontos nekünk, azonban alacsony számuk
miatt és amiatt, hogy nem vezethető le belőlük általáno-
sítható következtetés, erre nem alapozhatjuka településrészt
meghatározó stratégiánkat. Egy ilyen felmérés adatfelvétele
nagyon sok pénzbe kerül, ezért is gondoltunk első körben
az önkitöltős formára. A felmérést szándékunkban áll megis-

nyilatkozat formájában is rögzíteni kívánunk politikai
akaratunk megismerhetősége céljából. Ezért a 201 1. június
8-i képviselő-testületi ülésen az alábbi határozatot hoztuk:

"Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-
testölete úgy dönt, hogy az ingatlanvagyon értékesítésé-
ből vagy területfejlesztési megállapodás eredményeként
befolyó egyszeri árbevételf a jövőre vonatkozóan úgy
kívánja felhasználni és a község érdekét szolgáló célra
fordítani a prudens működés, a gondos gazdálkodás és
a költségvetési likviditás megőrzése érdekében, hogy
ésszerűen, a vagyonvesztést elkerülve közvetlen fejlesztési
célra vagy beruházásra forditja annak 60%-át, a költség-
vetési tartalékba sorolja annak 30-%-át, 10%-ot pedig egy
új óvoda építésére létrehozott céltartalékba helyez el."

Ezen politikai szándéknyilatkozatot azért hoztuk, hogy va-
gyonunkat ne feléljük, hanem a jövőt építve használjuk fel!

Lökkös Krisztina képviselő

^i

mételni, amennyiben találunkönkénteseketa településrészen
élők között, akik szívesen lekérdeznék az utcájukban
lakókat.

Kérjük azokat, akik részt vennének ebben a munkában,
jelentkezzenek a lokkos. krisztina@pilisborosjeno.hu

e-mail cimre, hívjanak a 06 30 950 7778-as számon,
vagy küldjenek nevemre levelet a Hivatal címére:

Pilisborosjenő/ Fő út 16.

Lökkös Krisztina

Ezúton köszönjük Onöknek, hogy időt és fáradtságot
nem kímélve visszajuttatták nekünk a kérdőíveket!

A konkrét kérésekkel, amiket megfogalmaztak felénk,
már foglalkozunk, s hamarosan válaszolni fogunk!

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ 201 1/JÚNIUS
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Felhívom a figyelmet, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény 17. § (4) bekezdése értelmében: "A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulásáf megakadályozni, és ezt követően ezt az ál-
lapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. " A kötelezettségüket megszegő
tulajdonosokkal, földhasználókkal szemben a vonatkozó rendetet szerint növényvédelmi bírságot
kell kiszabni, melynek összege 15. 000, -Ft-tól 15. 000. 000, -Ft-ig terjedhet.

A parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a 17. § (4) bekezdésében
szereplő parlagfö elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A kötelezettség teljesítésének
helyszíni ellenőrzéséről a földhasználó előzetes értesífése mellőzhető. "A 221/2008. (VIII. 30.)
Korm. rendelet értelmében külterületen a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igaz-
gatósága, belterületen a települési önkormányzat jegyzője rendeli el a közérdekű védekezést."

További akut problémát jelent Községünkben a közterületek tisztántartása illetve a csapadékvíz
elfolyásának biztosítása. Ezzel kapcsolatosan tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi köz-
utak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet mellékleteként kiadott
Szabályzat 3. 2. 2 pont b) alpontja kimondja, hogy az ingatían tulajdonosának (kezelőjének,
használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles
területsáv, illefve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a jár-
daszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan
lefolyását akadályozó anyagok elfávolításáról.

Kérem Tisztelt Ingatlanhilajdonosokat/ hogy a fenti kötelezensegűknek tegyenek
eleget/ hisz a parlagfű-mentesség, illetve a járda, a gyalogút és a zöld terűletek
tisztántartása mindannyiunk közös érdeke

Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea - jegyző

Pilisborosjenő Község Onkormányzata
Képviselő-testületének 10/201 1. (VI. 8.)

(hatályos 201 1. 09. 01. napjától)
önkormányzati rendelete

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselő-testületének Alapfokú Művészetoktatási

Intézményében fizetendő térítési díjakról szóló
7/201 1. (V. 1 1. ) (hatályos 2011. 09. 01. napjától)

számú rendelete módosításáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-testü-
lete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi D(V. törvény
16. § (1) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló
1993. évi D(XIX. törvény (továbbiakban: Közokt. tv. ) 102.

(2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a Pilisbrosjenő Község Onkormányzatának Német
Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Művészeti Iskolájában
a Művészefoktatási Intézményi részre vonatkozóan (továb-
biakban: Művészeti Iskola) kérhető térítési díj megállapításá-
nak szabályairól, az adható kedvezményekről az alábbiak
szerint rendelkezik:

1.§

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-testületének
Alapfokú Művészetoktatási Intézményében fizetendő térítési
díjakról szóló 7/201 1. (V. 11. ) (hatályos 201 1. 09.01.
napjától) számú rendelete mellékletének fejlécében az
"A térítési díj mértéke tanévenként a szakmai feladatra jutó
kiadások egy tanulóra jutó hányadának" szövegrész
"A térítési díj mértéke félévenként a szakmai feladatra jutó
kiadások egy tanulóra jutó hányadának megfelelő összeg'
szövegrészre módosul.

2.§

Jelen rendelet 201 1 09. 01. napján lép hatályba, kihir-
detéséről a jegyző gondoskodik.

Paksi Imre Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
polgármester jegyző

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának
9/2011 . (VI. 8. ) (hatályos 2011. 06. 09. napjától)

számú rendelete

a helyi közutakra történő behajtás korláfozásáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-testülete az
1990. évi D<V. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt fel-
hatalmazás alapján az 1988. évi I. törvény 3. § (1)
bekezdése, 8. § (1) bekezdésének h) pontjában, a 9. § (2)
bekezdésében, 33. § (1) bekezdésének c) pontjában és a
34. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályozásra figyelem-
mel az Onkormányzat törzsvagyonának részét képező helyi
közutak és műtárgyak állagának megóvása, fenntartása, a
helyi közutakon a biztonságos közlekedés biztosítása
céljából azalábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya
1.§

1. A rendelet területi hatálya Pilisborosjenő Község közigaz-
gatási területén lévő, az Onkormányzat tulajdonában álló
helyi közutakra (a továbbiakban: helyi közút) terjed ki.

2. A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti
közutakon közlekedő 2. § (1) bekezdése szerinti össz-
tömeget meghaladó tehergépjárművek üzemeltetőire,
azonban nem terjed ki a fegyveres erők és testületek,
a katasztrófavédelem, a mentők, a kommunális és közmű
szolgáltatók járműveire, közfeladatok ellátása keretében.

Közös szabályok
2.§

1 A Község egész területén a 7, 5 tonna megengedett
legnagyobb össztömeget meghaladó, a Községnek a
4. számú mellékletében felsorolt közútjai tekintetében
a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget
meghaladó tehergépjárműveknek a helyi közútra történő
behajtásához behajtási engedély szükséges. A behajtási
engedélyt az Onkormányzat polgármestere - a helyi
közút tulajdonosa és kezelője nevében - adja ki.

2. Az Onkormányzat polgármestere a behajtási engedély
kiadását megtagadhatja,

a. ha az (1) bekezdés szerinti megengedett 3, 5 tonna
illetve 7, 5 tonna össztömeget túllépő szállítmány meg-
bontható;
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b ha helyi közút teherbírása és állapota alapján nem
alkalmas arra, hogy az (1) bekezdés szerinti meg-
engedett 3, 5 tonna illetve 7, 5 tonna össztömeget
meghaladó tehergépjármű azon közlekedjen.

3. Az Onkormányzat polgármestere a behajtási engedély-
ben előírja azt az útvonalat, amelyen a tehergépjár-
műnek közlekednie kell, és azokat a feltételeket, amelyek
a tehergépjármű közlekedése során biztosít|ák a helyi
közút és tartozékainak védelmét.

4 Nem szilárd burkolatú utakra csak akkor lehet behajtási
engedélyt kiadni, ha az azon való közlekedést az útvi-
szonyok lehetővé teszik.

A behajtási engedély iránti kérelem és annak kiadása
3.§

1. A behajtási engedély iránti kérelmet a tehergépjármű
üzemben tartójának- illetve megbízás esetén azon ingat-
lan tulajdonosának, aki a szolgáltatást igénybe veszi -
kell benyújtani.

2. A behajtási engedély napi, havi, éves időszakra, 1 2 al-
kalomra, építés esetén a jogerős használatba vételi en-
gedély kiadásáig, de legfeljebb 3 évre szólhat.

3. A kérelmet az 1 . sz. melléklet szerint rendszeresített
nyomtatványon az Onkormányzat Polgármesteri Hiva-
talába kell benyújtani elbírálásra.

4. A behajtási engedély kiadása a 3. sz. melléklet szerint
történik.

5. A behajtási engedély - az építkezések esetén a tulaj-
donos által megváltott, a jogerős használatba-vételi en-
gedély kiadásáig, de legfeljebb 3 évre szóló behajtási
engedélyt kivéve - rendszám(ok)hoz kötve adható ki az
útvonalengedéllyel együtt.

6. A behajtási engedély - az építkezéshez igényelt, a jog-
erős használatba-vételi engedély kiadásáig, de legfeljebb
3 évre szóló engedélyt kivéve - egy gépjárműre adható
ki. Amennyiben egy kérelmező több gépjárműre kéri, úgy
azt minden járműre külön kell kérelmezni és kiadni.

7. A behajtási engedély a befizetési szelvényvagy átutalási
bizonylat bemutatásával együtt érvényes.

8. Az építkezéshez igényelt behajtási engedély - a jogerős
használatba-vételi engedély kiadásáig, de legfeljebb

3 évre szóló befizetés esetén - a Polgármesteri h-livatal
által kiállított, az útfenntartási díj megfizetését, az engedé-
lyezetf épület hasznos alapterületének nagyságát és az
építési engedély érvényességének időtartamát is tartal-
mazó igazolással együtt érvényes.

9 Ha a kérelem a rendeletben előírt feltételeknek megfelel,
gyorsított eljárásban - a kérelem benyújtását követő 3
munkanapon belül kell kiadni.

10. Az engedély ellenőrzésére jogosult szerv (rendőrség,
közterület-felügyelő) kezdeményezésére a Polgármester
az érvényes engedélyt felülvizsgálhatja és amennyiben
az indokolt, határozatával visszavonhatja.

1 1. A behajtással szándékosan vagy gondatlanul okozott
kárf az engedélyes köteles megtéríteni.

Behajtási engedély kiadása építkezés esetén
4.S

1 Építkezés esetén a tulajdonos - az építési engedély ki-
adását követően - a jogerős használatba-vételi engedély
kiadásáig, de legfeljebb 3 évre szóló behajtási engedélyt
igényelhet.

2. Az éves útfennfartási hozzájárulás megfizetéséről a Pol-
gármesteri Hivatal igazolást állít ki, melyben feltünteti az
adott ingatlan helyrajzi számát, építési engedély érvé-
nyességének időtartamát, az útfenntartási hozzájárulás
megfizetésének tényét, az engedélyezett épület hasznos
alapterületének nagyságát és díjfizetés időszakát.

3. Ebben az esetben a közterület-felügyelő a bemutatott
menetlevél alapján ellenőrzi, hogy a tulajdonos az éves
útfenntartási hozzájárulást megfizette-e.

Az útfenntartási hozzájárulás
5.§

1 A behajtási engedély alapján fizetendő útfenntartási hoz-
zájárulás összegét a tehergépjármű össztömegének ala-
pulvételével, a rendelet 2. sz. mellékletében foglaltak
szerint kell megállapítani.

2. Az útfenntartási hozzájárulást a behajtási engedélyben
előírt módon 5 napon belül az önkormányzat költ-
ségvetési számlájára (OTP Bank Nyrt. -nél vezetett
1 1742001-15441276 számú számla) átutalással
illetve csekken történő megfizetéssel kell teljesíteni

3. Az útfenntartási hozzájárulásból származó bevételt a
mindenkori éves elemi költségvetés dologi kiadások:
utak kátyúzása, murvázása kiadási előirányzatra kell fel-
használni.

4 Az útfenntartási hozzájárulásokról az Onkormányzat Pol-
gármesteri Hivatala nyilvántartást vezet.

Mentesség
ó.§

1: I\TL üzemben tartó, aki Pilisborosjenő Község Onkor-
mányzata részére tehergépjárműve után gépjárműadó
fizetésre kötelezett, mentesül az útfenntartási hozzájárulás
megfizetése alól a telephelye/székhel.ye és település-
határ közötti, engedélyben rögzített útvonal tekintetében,
kedvezményét az 1. számú melléklet szerinti kérelem
benyújtásával érvényesitheti azzal a feltétellel, hogy
gépjárműadó hátraléka nincs.

2. Önkormányzati beruházásoknál, illetve települési érdekű
eseménynél közreműködő tehergépjárművek a polgár-
mester döntése alapján az útfenntartási hozzájárulás
megfizetése alól mentesülhetnek.

Szabálysértési rendelkezések
7.§

Aki a rendeletben foglalt előírásokat megszegi, szabály-
sértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtható.
A bírság jogsértésenként kiszabható és ismételhető.

Záró rendelkezések
8.§

1 A rendelet 201 1. 06. 09. napján lép hatályba.
2. Kihiráetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gon-

doskodik.

Paksi Imre Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
polgármester jegyző

A rendelet mellékletei megtekinthetők Pilisborosjenő Község
Polgármesteri Hivatalának hivatalos honlap|án:
www.pilisboros]eno. hu vagy a hirdetőtábláján!

Pilisborosjenő Község Onkormányzata
Képviselő-testületének 8/201 1 . (VI. 8.)

(hatalyos2011. 06. 09. napjától20n. 12. 31
napjáig) önkormányzati rendelete

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselő-testületének Polgármesteri hlivatalában

a 201 1. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-
testülete a köztisztviselők |ogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 41/A. § (9) bekezdésben kapott felhatalmazás
alapján az alábbiakat rendeli el.

1.§

E rendelet hatálya kiterjed a Pilisborosjenő Község Onkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal)
által foglalkoztatott köztisztviselőkre és munkavállalókra.

2.§

(1) A Hivatal 201 1 évi munkarendjében a nyári igazgatási
szünet 201 1. auguszfus 1. nap]ától 201 1. augusztus 1 2.
napjáig tart.

(2) A Hivatal 201 1. évi munkarendjében a téli igazgatási
szünet 201 1. december 27. napjától 201 1. december
30. napjáig tart.

(1)Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet 201 2. január 1 napján hatályát veszti.

Paksi Imre Hegedűsné dr. h-lovánszki Tímea
polgármester jegyző
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Kéxműves

Július 5. 9- 6 óráig: Minden nap 2-2 órás kézműves foglalkozás
a kisteremben, népi kismesterségeket oktató népművészek vezetésével.
Nagyteremben népi játékok, dalok, mondókák és sportjátékokkal tarkított
szabadfoglalkozások. Ebéd után mesehallgatás, kis csendes pihenő!

Július 20. és augusztus között a mövelődési láz
felújítási munkák miatt zárva tart!
Augusztus 22-től már a megújult parkettás nagyteremmel
várjuk kedves vendégeinket!
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a Kiskevély Sörözőben kaphatók!

Környezetvédelmi kirándulós
ugusztus 22-26-ig 9-16 óráig

Jelentkezni augusztus 15-ig leheta művelődési ház
e-mail címén és mobiltelefonszámán:
pbjmuvhaz@gmail. com
06305967573

Szeptember 3-án szombaton
az Egri Vár-makettnél
A színes program-kavalkád egyik fó
szereplője a KALÁKA EGYUHES lesz!
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Ez állt az érmeken, melyeket május 27-én pénteken oszthat-
tunk ki. Remek volt az idő és remek a hangulat, az "istenek'
kegyeikbe fogadtak bennünket.

Meghívtam az ürömi iskola diákjait is, vegyenek részt ezen
a sportrendezvényen, és amellett, hogy az O rendezvényük
is aznap délutánra esett, elfogadták a meghívást. Ekkor for-
dult komolyra a dolog. Szerettem volna egy olyan rendez-
vényt létrehozni, amire mindkét iskola növendékei jó szíwel
emlékeznek majd, és nagyon szerettem volna, hogy ezzel is
közelebb hozzam a két települést egymáshoz. Belevágtam.
Az iskola vállalta az érmek anyagi vonzatát, de egyébre
sajnos nem volt keret, ezért elindult a versenytámogató
keresés. Először Trunk Zsoltot kerestem meg, azért gondol-
tam rá, mert azon a mezőn rendeztük a versenyt, ahol az
Ö telepe is van. Elmondtam, hogy szeretnék "néhány" finom-
ságot kiosztani minden indulónak (megközelitőleg 200-
200 fő). Azonnal igent mondott. Kértem -a Nebuló
Alapítványanyagi hozzájárulását is, hogy valami nyalánk-
sággal kedveskedhessünk minden induló gyereknek. Némi
vonakodás után szóbeli megegyezés született, de írásban
is beadtam kérelmemet. Gondoltam szerencsét próbálok, és
felkeresem a Meditop-qt, ahol Aranyos Márti biztatott, hogy
van rá esély, de nem O a döntéshozó. Kérésére írfam egy
szponzorációs kérelmet, melyben leírtam, hogy emblémázott
pólókat szeretnék készíttetni a versenyzőknek. A válaszuk
az utolsó pillanatban, és még pont jókor érkezett. A pólók
sapkákká változtak, és még jó sok ajándéktárggyá. Mind-
eközben míg a válaszra vártam, Nagy Gábor úriember
elvállalta, hogy szálzúzós traktorával levágja a méteres
füvet. Két és fél kilométernyi területet kacskaringóztatott, tisztí-
tott meg nekünk a mezőben..Ettől a szuper nyomvonaltól még
nekem is kedvem támadt a futáshoz, ami nagy szám. A lavi-

nás tanítványaim bebiciklizték a pályát, de rajtuk kívül senki
nem ismerte a nyomvonalat. Már szerda. Minden segítségre
szükségem volt, hogy idejében elkészüljünk. A szitanyomó
cég két nap alatt legyártott 100 darab emblémázott sapkát,
melyre a férjem, Barkász Zoltán elkészítette a grafikát. Az
O munkáját dicséri az érmek beszerzése és gravírozása is.
Mindkettő remek lett. Még mielőtt a választ megkaptam volna
a Meditoptól, meglátogattam a patikusékat is, és tanácsot
kértem, va|on kitől lehetne még támogatást kérni. István
magukat ajánlotta fel. Igy az első helyezettek a felső tago-
zatban vitamin pezsgőtablettát is kaphattak. Miután biztos
voltam a nyalánkságot (fagylalfot) biztosító alapítvány támo-
gatásában, a Trunk Zsolt támogatásából ásványvizeket és -
Győrfi Károly ürömi apuka kapcsolatrendszerét latbavetve -
kedvezményesen vásároltunk Vitalade izotóniás italkoncent-
rátumot. Amit Ö be is szerzetf, és az iskolához is szállította
azt. Gond volt, hogy hogyan nem olvad majd el a fagyi?!
Ezért felvettem a Family Frosttal a kapcsolatot, akik készség-
gel felajánlották, hogy a helyszínre jönnek, és helyben
kiszolgálnak bennünket. Köszönjük Feri bácsi!

Sajnos az utolsó pillanatban meghiúsulf a helyi iskolás gye-
rekek támogatását megcélzó alapítvány hozzájárulása.
Meglepő módon csütörtökön délután 1 7 órakor derült ki,
hogy a Nebuló Alapítvány semmilyen élelmiszert nem tud
elszámolni. Ugytűnt, ugrotta "mindenkinekfagylalt" tervem.
Kétségbeesésemben megkerestem Anonim ügyvéd urat és
Horváth S. Attila ügyvéd urat, akiről tudtam, hogy feleségé-
vel, Simon Judittal szoktak esélytelennek tűnő vállalkozá-
sokba kezdeni (játszótér!). Elmeséltem nekik, hogy micsoda
slamasztikába kerültem, hogy a gyerekeknek már egy^hete
be van ígérve a fagylalt. (Igy próbáltam motiválni Oket,
hogy mindenképp elindul|anak a versenyen. ) A "fagylalt
minden indulónak" anyagi terheit a gyerekek nagy örömére
Ök magánemberként elvállalták! Telefonbeszélgetésünket
követően tíz perccel már részben meg is volt a rávaló.
Aznap sötétedés utánig Takáts Zoltán (Taki), a Magyar
Kovácsmíves Céh céhmesterével, pontosabban erejével
kikaróztuk, másnap pedig kiszalagoztam a rajt-cél területet,
kiraktuk a Toycar autószerelő műhely sátrát, bekevertük az
italokat, vittük a gyerekekkel az asztalokat, padokat, és
kezdődhetett a verseny.
10 órától kezdődtek az alsós gyerekek versenye és terveim
szerint a 10:30-kor a felsősóké, ezért az ürömi iskolásoknak

már tíz előtt el kellett indulniu^
ugyanis gyalog jöttek. Dereka,
soktól, hogyvállatáka túrát, mii
csak ezután kezdtek bele a g
alsós diákok "csak" iskolán bel
tani, mert sajnos az ürömi alsó;
lés óra keretében úszni járnak, (
(Mellékesen, irígylésre méltó rei
hatnánk. ) A verseny egy kisebl
Dávid) rendben zajlott.

A felsős szaktanárok - Nóri, M'
- soTszámot osztottak. A hetedik
Perge Kitti, Hudijanka, Kuklics [
cióban. A fiúk - Kiss Ricsi, Herr
- pályabíróskodtak. Zeke Brigi
Adám, MolnárZsolt, Néző Rics
tek. Az alsós osztályfőnökök -
néni és Csaba bácsi - terelgettí
ahol csak kellett.

A felsősök versenyére megérh
kicsit fáradtan, de lelkesen. Mi
tuk az frissítöitalát, már ki is pihe
a közös verseny! Csaba bácsi é
tak. Az osztályfőnökök - llike, ,
regisztráltak. Az igazgató úr, I;
amíg a Gabi néni lefutotta a fe
tanárok - az igazgatónő, Kádir
egy kisérő tanárnő - segédkeztf

A rajtig úgy tűnt, nem is érdekli
amikor megszólalt a rajtot jelz
meg a 100-100 fős tömeg, ho
az ember. A kicsik ordítva szurt
akadtak gondok. Voltak akik ros
át kellett állniuk, de addigra n
így történhetett meg, hogy példc
ző elscr helyezése sajnos máso
Amikor mindenki beért, a sétálc
tek, a tanárok és diákok össze
tan, fagylatokkal a kezekben
udvarára, ahol az eredményhir

is várták már Ok is! Minden osztalyt
ahát elsőtől nyolcadikig első három fiút
éremmel. Az alsós leányok (1 2) szép
el, az alsós fiúk (12) dinamós lámpá-
2) jópofa esőkabáttal, a felsős fiúk (1 2)
izlettel gazdagodhattak. Az első tíz
lázott sapka is járt. Utána következett
jliak társaságának" is szerettem volna
sre, ezért az ügyvéd urak maradék
ilcsöket - kétféle dinnyét (10-10 db) és

- vásároltam. Annyira örült mindenki,
:ióval jutalmazták a helyezetteket - a
et és a sorsoláskor nyert gyerekeket is.
egy-egy "Surda sapkával" és dinnyék-
észvételüket, és a megmaradt "surda"-
sz tanáraink közötf osztottam ki

alatt, oly sok ember segített, hogy a
.udjunk okozni

gyon köszönöm a magam és a gye-
enkinek a munkáját, hozzájárulását,
;m utolsósorban mosolyát!

Király Katalin, testnevelő tanár
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Ugy kezdődött a dolog, hogy ránk szóltak, hogy újságcikket kellene írni az iskola május-júniusi programjairól. Arra gon-
doltam, mi lenne, ha ezt a cikket, maga a díszvendég írná meg. Jó kis ötlet... irány a telefon... kicseng... a vonal másik
végén Andris.
- Szia Andris! - Szia Tünde néni! Képzeld, hazaengednek délután a kórházból!!!
- Ez fantasztikus, nagyon örülök, akkor hamarosan találkozhatnánk, annál is inkább, mert nagy gondban vagyok...
Hosszú beszélgetés és rövid kérlelés után, Andris (természetesen) rábólintott a cikk megírására, azzal, hogy csakis együtt
csináljuk. Igy született meg ez a cikk, egy rendkívül beteg, megtört, hányingerével küzdő nagy-kisfiú szájából és az én
tollamból.

"Furcsa érzések kerítettek hatalmába a gála előtti délutánon. Vajon, hogy fogadnak majd? Kínosan
éreztem magam, hiszen a tolókocsi miatt, a kopaszfejemmel és a szájmaszkkal biztos különcként

néznek majd rám. Vajon hogy fogom bírni a többórás ülést, hiszen több mint nyolc hónapja
szinte mindig csakfekszem? Eljötta nagy pillanat, megérkeztünkAnyukámmal. Láttam, hogy

mindenki néz: a kisebb gyerekek, akik lehet, hogy most láttak először és nem nagyon értef-
ték, miért is nézek így ki; az ismerős és idegen felnőttek, akik elhalmoztak jókívánságokkal,
és persze a régi barátaim, osztálytársaim, akik nagy örömmel ujjongtak körülöttem, láttam
rajtuk, hogy szeretnek!
Mikor elkezdődött a műsor, magamban és nyíltan is jókat nevetve arra vártam, hogy mikor
lép fel a húgom, és mikor lesz az osztályom? Persze minden műsorra kíváncsi voltam,

nagyon örültem, hogy itt lehettem! Azötödikesekcirkusza például nagyon lenyugözött, csak
arra kérem a tengerimalac-mutogatót, hogy legközelebb bátrabban mutogassa a közönségnek

az elvarázsolt kis állatot, mert mivel én oldalt ültem, nem nagyon láttam. Jött a negyedikesek tánc-
produkciója. Hát mit mondjak? Nagyon ügyesek! Ismét mosoly ült az arcomra, amikor a hetedikesek

műsora elkezdődött. Már láttam a próbákat, de így is meglepett. Gratulálok a fiúknak, bátrak, intenzívek voltak. A lányok
természetüknél fogva kissé félénkebbek, depersze a dicséret nekik is ugyanúgy kijár. Kicsit kellemetlenül éreztem magam
a végén, mikor mindenki azt kiáltotta, hogy DUDUS, de a lelkem belül még mindig mosolygott. (Bár kértem Tünde nénit,
hogy nehogy belevegyen a produkcióba, mert szégyellős vagyok! Erről még beszélek vele. ) Majdnem mind a 200 diák fel-
lépett, de a kedves iskolámnak még ez sem volt elég: jött a Teacher's Bqnd és a tanári tánckar! Tünde néni a maszk alatt
is látta, hogy egyfolytában mosolygok, és örömmel visszatapsolom Öket egy ismétlésre. Mindenkinek csak gratulálni
tudok a műsorhoz, ugyan a végére eléggé elfáradtam, de ez egy jó érzésű fáradtság volt, és a tanári kar, a fellépők és
a hangulat kedvéért még egyszer elmennék.

Köszönöm!"

Egy vers is született aznap este a kérésemre. Mindig is izgatott, hogy néznek ki a költők, mikor verset írnak, hogy pattognak
ki a rímek egymás után a fejükből. Köszönöm Andris, hogy tanúja lehettem ennek a csodának!

Nagyon jó volt a suligálán,
10-et kapott a tízes sfcálán.

Más volt ez, mint a többi nap,
mégis egész nap tűzött a nap.
Volt sok táncos zeneművész,
s majdnem ki is üt a tözvész,

mikor a Teacher's Band a színre lép.

Végül otthon holtfáradtan,
fújtam ki magam az ágyamban.

<téltem utána minden szépet,
újra vállalnám az egészet!

PILIS OROSJENÖI HÍRMONDÖ 2011/JÚNIUS

Evek óta hagyomány már az iskolában, hogy az ürömi kufyakiképző vezetői, a betanított
okos kutyák és gazdáik, valamint a rendorök közreműködésével látványos és tanulságos
bemutatót élvezhetünk az iskola udvarán. igy történt ez idén is. Tíz iskolázott, fegyelmezetf
kutyus örömteli perceket adott nekünk. Felnött vagy gyermek gazdijuk örömmel es büszkén
szerepeitek meilettük. Tökéletes szeretet, bizalom, figyelem és fegyelmezettség tükrözödött.

Láfhattunk labdázni imádó kutyust akadálypályán ügyesen haladókat, de bűnügyi eseteket
megoldó rendőrkutyáf is. Köszönjük a bemutatót ezúton is! Kívánunk minden kutyusnak olyan

szerető gazdit, mint amilyeneket ezen a délelöttön megismerhettünk!

A Bükkszentkereszten rendezett diákolimpián iskolánk az első
helyef szerezte meg az iskolák közötti országos Mountain Bike
(MTB) XCO versenyen. Iskolánkat Kovács Péter, Varga Levente,
Geiger Dávid, Hetényi Gergő, Kádi Tamás, Kádijózsef Krisz-
tián és Varga Simon Péter képviselte. A 7 versenyzőből 6 a
Lavina SE sportolója.

Sportolóink eredményei:

U9: Kovács Péter 2. hely
U11: Varga Levente 1 . hely, Geiger Dávid 2. hely
U 13: Hetényi Gergely 2. hely, Kádi Tomi 3. hely

U15: Kádi Pepi 1. hely, Varga Simon 9. hely

Hagyományosan június 15-én van egyházközségünk búcsúja, Szent Vid ünnepén. llyenkor adják át "Az év embere"
címet is az egyházközségéFt végzett munkáért; melyet idén Fekete Árpád és Szalay Tibor vehettek át. Bakos Zsolf
pébános jóvoltából a búcsú kibővült az ünnepi szentmise utáni agapéval (La'Terazza étferem felajánlásaval), mely az
idén is sokakaf vonzott egy jó beszélgetésre a plébánia kertjébe. A búcsú délután a Német Nemzetiségi Önkormányzaf
által szervezett hagyományőrzö balyus bál keretében folytatódott, ahol remek muzsika, nótázás és tánc mellett felevenítették
a régmúlt pilisborosjenői búcsúk történetét is.

A következő számban részletes beszámoló olvasható.
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Január vége felé, amikor Kinga vagy lldima jön felém, el-
hangzik közöttünk egy misztikus mondat: "Csak egy szót
mondok: majális". Ettől a pillanattól kezdve május közepéig
különleges időszakot élünk át: agyunk egy darabkája
folyamatosan ötletekre, programokra, szervezésre áll be
Az iskolával, a tánccsopotttal egyeztetve először kinézünk
egy optimálisnak tűnő időpontot, azután a helyszínt. Es
jöhetnek a programötletek. Ahogy közeledik az időpont,
egyre többen csatlakoznak segíteni. Hetente, kéthetente
egyeztetünk, kinek mi a dolga. Látszik, hogy nem vagyunk
profi programszervezők, hiszen rettentően izgulunk már hó-
napokkal előre, és igyekszünk a legapróbb részleteket is
pontosan tisztázni. Persze bakik mindig vannak. Az utolsó
napokaz időjárás-jelentés izgatottfigyelésével, fellépőkkel,
árusokkal történő utolsó egyeztetéssel, a program renge-
tegszeri átírásával és infarktus közeli bódulatban telik, hogy
azután végül szerencsésen, sőt, nagyszerűen sikerüljön min-
den. hliszen a 3 fős csapat rengeteg segítővel hatalmassá
duzzad, mindannyiunk örömére.

Dr. Csányi Márta

^>.
Az idei Gyereknap élettel töltötte fel az új játszóteret és
környékét. A gyerekek játékos vetélkedőkön vehettek részt;
volt kötélhúzás, zsákbanfutás, de a szülők sem tudtak ellen-
állni, hogy beálljanaka játékba. Nagy tetszést aratott a két
rendőrautó és a patináns öreg tűzoltóautó. Szabadon
lehetett a szirénákat is működtetni egész nap, aminek a
gyerkőcök nagyon örültek, a falu lakói pedig szintén
nagyon örültek, hogy a gyerekek jól érzik magukat...
A rendezvényre pont jó időben megnyílt a kisbüfé, ahol
üdítőt, szendvicset és jégkrémet árultak a kicsiknek, hideg
sört.és bort a nagyoknak. Még a lovaglást is kipróbálhatták
a bátrabbak.

á

Amikor örömüket fejezik ki az emberek, hogy együtt lehetünk
és |ól érezhetik magukat, mindig csak ugyanaztválaszoljuk:
"Az, hogy ez így összejön, minden alkalommal egy csoda!'
És valóban az: az összefogásnak, a közösség erejének,
a korosztályok együttlétének és a néptánc szeretetének a
csodá|a. Kis tükre ez falunk sokszínú'ségének. Itt végre együtt
üldögélhetünk a Kevélyhegyi Dalkör tagiaival. Aszentendrei
balettiskolások megismerkedhetnek az óbudai és a helyi
rokisokkal. A solymári dobosokkal örülhettünk a felvonuló
Kevély-kerülő lovasfelvonulásnak. Az ü.römi néptáncosok
lángosozhattak a vörösvári nemzetiségi táncegyütessel.
Együtt sütizhettünk a zsonglőrökkel, és együtt kacaghattunk
a Márkus Színház fergeteges előadásán a hip-hop előadók-
kal. Koccinthattunk régen látott ismerősökkel. Találkozhattunk
minden szegletben a Kerekes Néptánc Együttes aprajával-
nagyjával és a hozzájuk tartozó vagy épp munká|ukat
segítőkkel, akik kitartó erőfeszítéssel szolgáltatták a progra-
mokat a rendezvényen. Köszönet Nekik - Onöknek -
Mindannyiunknak ezért a szép napért!

Nevelős-Forgács lldima

.
'^.
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A mai rohanó világunkban egyre kevesebb idő jut az
olvasásra, egyre kevesebb pénz a könyvvásárlásra és a
kultúrára. Kérem, keresse fel községi könyvtárunkat, ahol
biztosan talál kedvére való olvasmányt, mintegy 16. 000
kötetes állományunkból. Könyvtárunkváltozatos, érdekes és
szórakoztató könyvekkel várja kedves olvasóit. Mód és
lehetőség van diafilm, videó és társasjáték kölcsönzésre is.

Felhívás! Pilisborosjenő könyvtárában az apró kezek
szorgos munkája közben a régi társasjátékok

bizony igencsak elhasználódtak.
Hogy továbbra is legye-n mivel foglalatoskodni

^ játékos kedvű manócskáknak, kérünk mindenkit,
ak; már megunta, saroksa dobta kirakóit, társasait,

az hozza be azokat a könyvtárba!

A könyvet házhoz elnevezésű programot immár nyolcadik
éve működtetem, melynek lényege, hogy havi rendszeres-
séggel az idős és mozgáskorlátozott emberek részére kiszál-
lítom a kért könyveket. A könyvtárban lehet erre a
programra jelentkezni, s akik igénylik ezt a szolgáltatást,
teljesen díjmentesen a könyvtáros kiviszi a megadott címre,
s ott helyben zajlik a kölcsönzés. Várom mindazok jelent-
kezését, akik ezt a szolgáltatást igénylik.

Telefonszámunk: 20-336-028/1 30
Könyvtári szolgáltatásunk ingyenes!

A könyvtári olvasószolgálat nyitva tartása:
hétfőn-pénteken 14-1 8-ig, szerdán 9-1 2-ig

E-Magyarország Pontként pedig internet szolgáltatást is nyúj-
tunk, mindenki részére térítésmentesen, hétköznap délutá-
nonként 14-1 8-óra között.

Személyes találkozás reményében, üdvözlettel:
Bereczkiné Szendrey Eva

könyvtáros

>. l' ^ M ! M t Michael Ende: A SÁTÁNÁRMÁ-
NYOSparázsvarázspokqlikor-
puncspancsLODITOBODITOKA
Hét óra áll mindössze rendelkezé-
sére a két elvetemült varázslónak -
dr. Lidérczy Belzebubnak és néni-
kéjének, Tryannja Vampiriának -,
hogy beváltsa a Sátánnak tett
igéretét, és ezer csapást, járványt,
környezeti katasztrófát zúdítson az
élővilágra.

lanente dei Bnsque

., ' :|lt)i iiU^Í^',

í5. S?
TITHOS FEGVVEREI

Berg Judit: Cipelő Cicák a városban
A Cipelő Cicák apró kis játékci-
cák: testük tarkabarka, farkukvégén
színes gyöngyök himbálódznak.
Pont elférnek egy gyermek marká-
ban, gazdáik mindenhová maguk-
kal cipelik őket. A felnőttek csak
ennyit látnak, de a gyerekek tudják,
hogy a cicák ennél sokkal többre
képesek!

Torrente del Bosque: A XXI. szá-
zad titkos fegyverei
Betekintés a világ legjobban őrzött
titkaiba. Harci robotok és szuper-
titkos fegyverek a csatamezőkön
A számítástechnika, a robotika, a
nanotechnológia, a kibernetika leg-
újabb felfedezéseinek katonai al-
kalmazása szédítő távlatokat nyitott
meg. A tudományos-fantasztikus
könyvekből és filmekből ismert ro-
botharcosok, az intelligens bom-
bák es cirkálórakéták, a pilóta
nélkül operáló repülőgépek, harci
alkalmazásra szánt műholdak, az
ember természetadta képességeit
magasan felülmúló kibernetizált ka-
tonák, a komplex harcászati háló-
zatok nem csupán a fantázia
termékei; a jövőbe mutató víziók
között akadnak olyanok, amelyek
már meg is valósultak, a titkos ka-
tonai fejlesztő laboratóriumokbön
pedig olyan kutatások folynak,
amelyek esetenként a legmerészebb
elképzeléseinkef is felülmúlják.

Graham hlancock: A mélység
titkai - Az emberi civilizáció rej-
télyes eredete
Egy történelmi nyomozás, rejtély és
felfedezés könyve. Komoly bizonyí-
tékokat mutat be az emberi törté-
nelem egy lenyugöző, elfelejtett
epizódjáról, és teljesen új magya-
rázatot ad az emberi civilizáció
eredetéről.

Sok felnőtt és gyermek szenved az utazási
betegségtől, a tünetek általában mindenkinél
azonosak: leggyakrabban hányinger, hányás,
szédülés, rosszullét lép fel. Az utazási betegség
a család bármelyik tagját "meglepheti". Ha
elindulunk egy hosszabb autóútra, készüljünk
fel, és előzzük meg a nemkívánatos "szédületes"
kalandokat!

Az utazási betegség nem valódi betegség.

Vannak, akik egyébként is érzékenyek az utazásra, vagy
akiknél már a gyermekkort végigkíséri a "földi tengeribe-
tegség", de vannak egészen különleges esetek is. Derítsük
fel a probléma alapjait: mi történik utazás közben szerve-
zetünkben?

A mozgó. járműben passzív utazóként vagyunk jelen, azaz
bár mi magunk nem mozgunk, a jármú' mozog, és ezt
szervezetünk nehezen dolgozza fel. A szemünk álfal befo-
gadott ingerek (a látóhatár mozgása, az elsuhanó táj) és a
jármű imbolygó mozgása a belsőfülben található egyen-
súlyszervet megzavarja, a szervezet pedig rosszulléttel
reagál a kiegyensúlyozatlan állapotra. Hajó imbolygása,
a repülőgép fel- és leszállása, a vidámpark körhintája, az
autó vagy vonat ablakán felvillanő tárgyak egyaránt
kiválthatják.

Hintázik a gyomra utazás közben?

hla volt már hasonló tapasztalata, ismerheti a kellemetlen
tüneteket: a kezdeti rossz közérzet sápadtsággal, fejfájással
társul, a befeg ásítozik, fáj a feje, rosszabb esetben émelygés,
hányinger is elkaphafja. Ha az utazást követő 24 órán
belül a panaszok nem múlnak el, akkor haladéktalanul
forduljon orvoshoz!
Kaphatók olyan készítmények, amelyek a hányinger és
hányás megelőzésére és kezelésére szolgál. Kérje a gyógy-
szerésze tanácsát!

Jobb a megelőzés

Ha a korábbi tapasztalatok alapján számítunk a betegség-
re, vagy egyszerűen szeretnénk megelőzni a rázós utat, cél-
szerű, ha megszívlelünk pár jó tanácsot, amelyek megkönnyítik
számunkra az utazást.

. Autóban a vezető ülés mellé, buszon az első széksorba,
vagy lehetőleg minél előrébb üljünk.

. Menet közben ne olvassunk, és ne tegyünk semmi olyat,
amihez közeli tárgyakra kell fókuszálni.

. A hányingert bizonyos szagok súlyosbíthatják, biztosít-
sunk friss levegőt magunk körül, hajón ne menjünk fel.a
fedélzetre, kerüljük a büfét, és egyéb ételszagokat.

. Autóban megkönnyebbülést jelent, . Ha leengédjük az
ablakof, friss levegőt engedünk be.

. Haióút esetén a hajó közepén keressünk helyet, repülon
javasolt a szárnyakhoz közeli helyeket kérni, es.az ülést
hátradöntve, félig fekvő helyzetben tartani, mért így
kevésbé visel meg az út. A fel- és leszállásnál hunyjuk ]e
a szemünket és relaxáljunk.

. Lehetőség szerint az út alatt ne együnk, és az út előtt pár
órával már ne fogyasszunk nehéz ételeket, hiszen az
utazás a gyomrot megviselheti, ezért is "kavarodik fel".
Alkoholt semmiképp se fogyasszunk; viszont a hideg víz
nagyban enyhíti a panaszokat.

. Gyerekkel lehetőleg éjjel induljon útnak, ugyanis alvás
közben az egyensúlyozó rendszer nyugalomban van.

Onnek és családjának szép, élményekkel teli nyaralást és
nyugodt, kellemes utat. kívánunk!

Dr. Dobó Katalin
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Kedves Olvasók!

Köszönjük leveleiket, melyekkel megtisztelték szerkesz-
tőségünket! Minden észrevételt, javaslatotfontosnaktartunk
a falu életével kapcsolatban, ezért továbbra is arra biztatjuk
Onöket, bátran ragadják meg a tollat, ceruzát, esetleg a
számítógép billentyűzetét és írják meg nekünk, fotózzák le
a problémákat, amiken változtatni szeretnének... de a pozitív
élményeket, példaértékű történeteket is!

A Hírmondó ferjedelme sajnos nem engedi meg, hogy min-
den témát azonnal beszerkesszünk az újságba, ezért kérjük,
ne vegyék rossz néven, ha nem látják már a következő
számban az elküldött levelük tartalmát, vagy az abból
született cikket!

Példának szeretnénk kiemelni az elmúlt hónapok leveleiből
egy érdekességet:

Egy kedves olvasónk hívta fel figyelmünket levelében egy
magyar szabadalomra:

Négydimenziós testtérkép címmel.

"A térképet négydimenziós anatómiai szimulátor segít-
ségével állítják elő, melyen magyar orvosok nyolc évig dol-
goztak. A technika alapját a beteget lefényképező scanner
adja. A találmány kifejlesztője egy pilisborosjenői lakos.
Egyelőre amerikai egyetemeken használják az oktatásban.1

A Hírmondó szerkesztői a közeljövőben szeretnék felkeresni
a feltalálót, és egy riportban fudósítani a találmányról.

A név és telefonszám a szerkesztőségben.

Várjuk további leveleiket, észrevéfeleiket!

A Szerk.

Május 27-én, pénteken délután
ünnepélyes keretek között átadták
a pilisborosjenői körzefi megbízott-
nak azt a terepen is jól használható
Suzuki gépjárművet, amit a G4S
Biztonsági Szolgáltatások Zrt. és
Pilisborosjenő Onkormányzata
adományozott a Pilisvörösvári
Rendőrörsnek.

.^^
-^<

Pilishorosjenőn, a régi
Legyező Cukrászda helyén

yílí'

[lelyben sütött, igazi házirétes,
Íantasztikus választék!

Kézzel hüzott rétestészta,
hazai gazdaságokból

származö, váiogatott

gyümölcsökbol és
zöldségekből készült
finom töltelék.

Túrós, meggyes, mafeos,
sziivás vag)i harackos
rétes, almás rétesfdhejas

cukorral. Túrós-afonyás,
me^yes-mdkos,

csokis-mefgyes.
Kdposztds és tofeos mdfeos.

Tavasztöl ószig főzött fagylalt kehelybe vagy tölcsérbe
Elkeritettjátszótér, hogy a kicsik se unatkozzanak
Kávé számtalan formábán. leveles és filteres teák, kakaő
Csapolt sör

)orosjen6i és villányi borok

MiuL'rri s',, llii\ili)n 4- 12 "; falusi piaci. i ?;i \, -úiik <i D.irl. ololun'

Napocska Rétesbolt és Kávézó. Püishorosjenő. Fő u. 4/a.
Nyitva minden nap 11:00-19:00 -ig, szombaton 9:00-20.00-ig. Hétfőn zárva.

Rendelesfelvétel: (26) 336-407, www. napocskaretesbolt. fiu

G ÓG

Solymár, Pilisvörösvári u. 17.
Rendelési idő: kedd, csütörtök 14-19h,

szombat09-12h

Dr. Molnár Attila: 06-30-9846-692
Ifj. Dr. Molnár Attila: 06-30-9642-160

Rendelő: 06-26-360-919

HFvásra házhoz megyünk!
Az előző években megbeszélt oltásokat változat-

lanula háznál végezzük.

Szolgáltatásaink: chip, útlevél, vésőoltások,
belgyógyászat-labor háttérrel, sebészeti műtétek,
ultrahang, röntgen, elekrtomos fogkőeltávolítás,

homeopátia.

Unnepnapokon telefonos ügyelet: 06-30-9642-160

iVlegbízható védelem a pilisi régióban is!
A G4S, a világ vezető biztonsági szolgáltatásokat nyújtó vállalata, a pitisi
régióban is készen ált ügyfelei legmagasabb színvonalú védeimére. A G4S
számos eszközzel, a nap 24 órájában biztosítja az Ön és környezete nyugalmát,
értékeinek védelmét. Mi azért dolgozunk, hogy riasztórendszereinkkel és
távfelügyeletí szolgáltatásainkkal a lehető legnagyobb anyagi és személyi biz-
tonságban érezhesse magát.

+ ingyenes távfetügyeletí csatlakozás, halasztott fízetési konstrukció
+ gyors hibaelhárítás, komoly műszaki háttér
+ 15 perces kivonulás az ország egész területén
+ nemzetközi, elismert háttér, Magyarországon 18.500 aktív ügyfél
+; ügyfélközpontúság, állandó, közvetlen ügyfélszolgálat
+ egyedi kedvezmények, konstruktív megoldások, rugalmasság /

Riasztórendszereink már990 Ft-tól elérhetőek!

Egyedi szolgáltatási akcióink igény-
bevételéhez keresse kollégáinkat a
06-40/200-444 kék számon, vagy
írjon az akcio hu. 4s.com e-mail
cimre.

Erre az oldalra egyszer még
nagyszü sége lesz!

G4S Távfelügyelet - Biztonság - Érték



www. obudantul. hu
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Pílisborosjenő és Uröm ingatlanírodája
Ingatlanirodánk változatlanul pilisborosjenői, ürömi és óbudai ingatlanok - építési telkek,
új építésü és használt családi házak, lakások - értékesítésével és bérbeadásával foglalkozik.

Központi weblap címünk: www.oi.hu
Sür ősen vásárolnának: Kínálatunkból: __

- Weblapunkon és irodánkban több, -Üj építésu'ikerházak eladók kis kerttel. Pilis-
mint 100 olyan Ugyfelünk keresési borosjeno központjában, 2011 .IV nefe'edév
igényét tudja áttekinteni, akik mind
Pilisborosjenőn vásárolnának !

SZALAI PÉTER
cégtulajdonos. építészmérnök
e-mail: szalai.peter@oi.hu

+36(50)9520-015
(26)356-198

2097 Pbj., Templom út 2.

Ingatlant kereso Ugyfeleink részére
szolgáltatásunk N ES.

végi átadással. változatos elrendezéssel,
kulcsrakész kivitelezéssel, akár egy szintes
kialakítással is. Arak :2o-t61 - 39 mFt-ig.

-Oj parcellázásu, laisaréti, építési telkek
közmúvesítve 16mFt-os induló ártól eladók.
A feltüntett ár már az út és közmu építesi
költségeket is tartalmazza!

-Látogassa meg weblapunkat vagy irodánkat
személyesen 1 Pilisborosjenőn és Ürömön
több mint 250 eladó ingatlannal várjuk Önt,

Eladók részére ingatlanközvetítési
szolgáltatásunk NEM kizárótagos.

Díjazást kizárólag az segi'tségünkkel létrejött,
sikeres adásvétel után kell fizetni.

Jutalékunk összege: 3%+Áfa

Ügyfélfogadás előzetes telefonos bejelentkezés alapján történik!

PILISBOROS ENÖ

Építőanyagok kedvező áron! Állandó akciók!

Ömtesztett anyagok - Téglák - Beton termékek - Szigetelőanyagok - Cement - Mész

. BRAMAC- Afecffterfi^t
TETŐRENDSZER

TnerWöeffe

TONDACH % ILLAS. VELUX

Kalodás fa, Fa brikett, Gázcsere Telep
Epítőanyag szállítás, Sitt szállítás

Tel. /Fax: 06/26/336-388, 06/26/336-188
Mobil: 06/30/343-9507, 06/70/947-5126

E-mail: pistaigyorgy@trunktuzep. hu, trunkjulianna@trunktuzep hu
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Rétesbolt játszóterére végül Csiszár . . (9 éves)
Vidámpark címu rajza került felfestésre.

A győztes rajz felnagyítását és átrajzolását a Kézműves tábor ügyes kezű tagjai készítették el. A pályázat nyertese egész
augusztusban ingyen fagyizhat és rétesezhet a Napocska Rétesboltban. A beérkezett összes pályamű ötletes, ügyes
munka volt. A döntésben végül a gyöztes rajz sokszínűsége és aprólékossága segítette a bírákat. Fontos szempont volt az
is, hogy nagy méretűre felnagyítva se legyen ijesztő a Rétesbolt játszóterét látogató kisebb gyerekeknek. A beérkezett rajzok
album formájában megtekinthetők a Napocska Rétesbolt és Kávézóban hétfő kivételével minden nap 1 és 19 óra között.

? i.
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í

c^ratu. iái^v^k a gyoztesiA/ete fe i^Li^oteiA. r&zh/evőiA/e^!

Felnőtt háziorvosi
rendelés
Hétfő: 12-17 óro
Kedd: 8-12óra
Szerda: 16-19 óra
Csütörtök: 8-1 1 óra
Péntek 7-1 1 óra
Dr. Kovács Levente

;ezés rendelési időben:
0026-336-308

Felnőtt ügyelet
Hétfő: 1 2-17 óra
Péntek: 7-14, 30 óra
Dr. Kovács ievente
Tel: 0626-336-308
0620-773-53-65
Hétfő:7-12
Kedd:7-17
Szerda:7-17
Csütörtök: 7-17
Ppntek: 14, 30-17
Urömi üavelet
Tel: Oó2'6-350-224

Gyermek háziorvosi
re'ndelés

3te
HétfS: 8-1 1 óra Uröm
Kedd: 15-18 óra Pilisborosjenő
Szerda: 8-1 1 óra Uröm
Csütörtök: 15-1 8 pra Pilisborosjenő
Pé'ntek: 8-1 1 óra Uröm

Eaészséoes rendelés:
Szerda: 14-16 óra Pili.sborosjenő
Kedd: 1 1, 30-14óra Uröm

Dr. Kerekes lldikó
rendelési időben:

Tel; 0626-536033

háziorvosi
Hátfő: 7-12 óra
Kedd: 12-17 óra
Szerda: 7-1 2 óra
Csütörtök: 12-17 óra
Péntek: 7-12 óra
Dr, Kerekes lldikó
Tel; 0670-292-22-69

Hétfő: 12-17 óra
Kedd:7-12óra
Szerda: 12-17 óra
Csütörtök: 7-1 2 óra
Péntek: 12-17 óra
Dr. Gaál Gabríella
Tel: 0620-438-1 807

Felnőtt es gyermek ügyelet hétvége
és éiszaka
Este 1 8-tól reci.qel 8-19
Tei: 0630-99Y92-57

Védőnői rendelés
I. korzet
Csecsemó' fanácsadás
Szerda: 14-16 óra
Várandós tanacsadas
Szerda: 16-18 óra
Szűrővizsaálatok
Hétfő 14-16 óra
Család, nővédelmi és iskolavédőnői

foora

Kedd: 8-10óra

Baba-mama klub
Szerda: 10-1 2 óra
Tasi Zsanett

rendelési időben:
Tel; 0626-536-033
0630-332-76-15

Védőnői rendelés
II. körzet
Csecsemő tanácsadás
Szerda: 14-16 óra
Varandó5 tanácsadás
Szerda: 16-18 óra
Baba-mama klub
Szerda: 10-1 2 óra
Szűrovizsgálat
bejelentkezes alapján
Szecsánv/í Berta/onné

^ezés rendelési időben:
Tel; 0626-536033

Magán laborvizsgálatok
SzerSa 8-9 óra
Előzetes be|elentkezés alapján
iaénv szerint
Tel: 0670-5 2 8-81-2 8

Fül-Orr-Gégészet
Magánrendelés
Hétf5: 8, 30-10, 30 óra
Kedd: 16-1 8 óra
Szerda: 8-9 óra
Csütörtök: 16-18 óra
Péntek: 13-14 óra (csak megbeszélés)
Dr. Csánvi Márta
Tel:

/I

Beve' ető

Kedves Olvasók!

:z a nyár utolsó Hírmondója, legközelebb szeptemberben jelenünk meg.
Igyekeztünk augusztusra és szeptember elejére is színes, tartalmas olvas-
mányokkal szolgálni.

Napirenden rovatból szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Balogh Zoltán
közferület-felügyelővel készült beszélgetést. Tenni vágyó, rátermett embert
ismertünk meg benne, aki komolyan veszi a munkóját, de nem a hivatal
bástyái mögé bújva szeretné végezni, hanem a barátságos emberi viszonyok-
ra építve. Két aktuális témánk a kóborkutya probléma és az illegális zöldhul-
ladék lerakás volt, de érintettünk több témát is közterületeinkkel kapcsolatban.

embert és művészt ismertünk meg Bartha Agnes zománcművész
és ötvös személyében, aki elragadott kövefkezetes művészi hitvallásával, ki-
forrott alkotói gondolatvilágával. Igyekeztünk a beszélgetés mellé néhány
művét is megmutafni, amelyeket O válogatott az újságba. A művészetével
való ismerkedés igazi szellemi kaland - jó szíwel ajánljuk!

<.ott formában jelentkezik a Faliú|ság. A hónap kiemelkedő ünnepi
eseménye a Szent István napi ünnepség lesz, ahol átadásra kerül a díszpol-
gári cím és a Pilisborosjenőért-emlékérem. A Faliújságról azt is megtudhat|ák,
hogy kik kapták idén. Nem akármit ünnepel ebben a hónapban az Onkéntes
Tűzoltó Egyesület: idén lesznek 1 25 évesek. Nagyszerű programnak ígérke-
zik ez is. Azoknak a szerencséseknek pedig, akik mostanában kezdik meg
nyaralásukat, az Egészség rovat szolgál néhány hasznos tanáccsal.

képpel illetve részletes beszámolóval idézik az emlékeket az idei
nyári táborok szervezői. Mindegyik tábor nagyon izgalmasnak, tartalmasnak
tűnik a beszámolók alapján. És persze ne feledjük még el az előző tanévet
sem: a kitűnőket és a versenyeken dijazottakat most az egész falu megismerheti
az Iskola hírei sorozatban.

>i nagyon szép nyarat és jó evkezdést kívánunk Onöknek!

//

Impresszum: Pí/isboros/enőí Hírmondó. Megjelenik: havonta 1300 példányban. Felelős kiadó: Pilisborosjenő Község Onkormányzata -'iökkös
Krisztina képviselő - Tel: 30/9-507-778. Szerkesztoség: Artwork Pharma Studio, 2097 Pilisborosienő, Kökény köz 1. Tel: 30/2-418-177.
E-mail: hirmondo@pilisborosjeno. hu. Főszerkesztő: Telegdy Balázs - Tel: 20/5-900-931. Grafikai tervezés: Telegdy Zoltán - Nyomdai
elokészítés: iörinczi Krísztina. Egészségrovat: Dr. Dobó Katalin - Tel: 30/4-353-559. Hirdetésfelvéfel: hirmondo@pilisborosjeno. hu.
Nyomtotós: Pharma Press Kft. Felelos vezető: Gyulay iászló - Tel: 30/9-920-810. Engedélyszám: 3. 4. 1/463/2/lü. Terjeszfl: A Magyar
Posto. A szerkesztőséghez küldött írásokat nincs lehetőségünk megőrízni vagy visszaküldeni. Várjuk véleményét, javaslatat. Csak a néwel,
címmel ellátott, 'aláírt leveleket, írásokat dolgozza fel a szerkesztőségünk.
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Egy lehetséges első megközelítés az életmű-
véhez/ hogy ön olyan iparművész, aki ír is.
Hogyan kapcsolódik ez két művészeti ág
egymáshoz önben?
Az érettségiig író akartam lenni, addig folyamatosan írtam,
majd rövid gondolkozás után - mert velem minden olyan
hirtelen történik-, egy reggel aztmondtam, hogy öfvös leszek,
de zománccal akarok foglalkozni. Akkor Magyarországon
egy gramm zománc sem volt és a technológia is ismeretlen
volt. Ezért kellett Párizsba mennem. Egyébként az írás végig-
kísért egész életemben. Mindig a művészetről írtam, arról,
mit jelent művésznek lenni, mint létforma, és milyen elköte-
lezettségekkel és fóként kötelességekkel jár. Az első köny-
vemben, a D. könyvében, amelyik az archaikus értelembe

vett művészet haláláról szól,
azt járom körül, milyen aktuá-
lis választ tud adni a művé-
szet a létezés, az értelmes élet
és az elmúlás nagy kérdései-
re. Legfontosabbnak mégis
zománcmunkáimat tartom,
merta bennem felvetülő kér-
désekre a fémzománc mint
anyag tudja megadni a for-
mailag is kielégítő választ.

Hogyan került kapcsolatba a művészenel?
Beleszülettem. Nem is gondolkodtam más lehetőségeken.
Már a dédapám is művész volt, ő volt Pozsony főépítésze
az 1910-es években. Nagyapám szobrász volt, anyám,
Karácsonyi Irén, és apám, Bartha László festőművészek
voltak. Apám zseniális festő volt, aki anyámba akkora ra-
jongást és tiszteletet ébresztett, hogy a saját jó minőségű

festészetét háttérbe szorítva minden lehetséges eszközzelőt
segitette. Jó pár év elteltével kezdett csak nagy erőkkel saját
életművéhez, miután apám sikeresen kivonult a családi kö-
telékekből. Afiam, TqkátsMárton hasonló képességű művész,
mint az apám volt. Ö már szinte besétált a művészetbe, mint
harmadik generációs grafikus-festőművész.
1946-ban a kultuszminisztérium közreműködésével lehetsé-
gessé vált, hogy a kitelepítések miatt meglehetősen elnépte-
lenedett Budapest környéki falvak üresen maradt házait
kedvező feltételekkel művészek vásárolják meg, hogy ott
művésztelepet hozzanak létre. A művészek segítségével
kívántak azt hiszem némi életet lehelni a településekbe.
Ekkor jöttek ide Pilisborosjenőre szobrászok, festők, de még
színészek is.
Nagyon jó légkörű beszélgetések, együttfestések, barátko-
zásokvoltak, a faluban maradt sváb lakosság élénk, pártoló
részvételével és segítségével.

Egy ilyen családban szükség volt egyáltalán
iskolakra?
Első mesterem, akitől a szakmáttanultam, Engelszjózsef volt,
de én tőle is leginkább csak ellestem a dolgokat. Azt hiszem
alkatilag sem voltam soha hagyományos módszerekkel ok-
tatható. A zománc valahogy megtalált engem, kiválasztott,
magához idomított.

Nagyapám (anyám apja, Karácsonyi Géza) Párizsban
fejezte be szobrásztanulmányait, apám ösztöndíjas volt
ugyanott. Franciaország természetes közeg volt a számukra.
Én is odamentem hát a zománcaimat és a technológiát
keresni. Akkoriban ismerkedtem meg sok későbbi |ó bará-

tommal, alakítottam kapcsolatot azzal a limogesi zománc-
gyárral, amelyiknek a zománcaival azóta is dolgozom.
1970-ben életem első kiállítása is ott volt, Párizsban a
diáknegyedben. Attól fogva csaknem rendszeresen jártam
ki kiállítani Párizsba, később Dél Franciaországba. Kapcso-
lafom ma is élő Franciaországgal.

Mit gondol, mennyire van ma értő közönsége
a művészetnek?
Nem hinném, hogy a művészet egy jó szakma. Csendesen
ment ki a világból az a fajta mentalitás, hogy elgondolkoz-
zunk a képeken, elmélyüljünk bennük. Most jött egy ilyen
nagyon különös, felszínes, de a helyzetnek megfelelő világ.
Nincs semmi gond a cseteléssel, a Facebookkal, én is fel-
teszem az új ékszereimet, megnézek mindenféle dolgot,
csak nem gondolnám, hogy ez egy elmélyült kapcsolat-
tartásra alkalmas dolog. Kihunyt a világról az elmélyülni vá-
gyás, mert azért erőfeszítéseket kell tenni. A néző, aki a
képet vagy szobrot szemléli, elgondolkodhatik azon, hogy
akár a címétől függetlenül, mit ad neki, mit mozgat meg
benne, miben segíti az, amit lát.

Itt van például ez a kép a "Fájdalom". Ez most a legújabb
témám. Ennek több variációját készítettem el, és igyekeztem
színnel és plasztikával kifejezni, ahogy a fájdalom betör és
egyre mélyül az emberben. Megfogalmazni, amit az ember
alig tud maga elé képzelni, ez ilyenkor a cél, amit egymás
alatti rétegekkel igyekszem látvánnyá tenni. Az volna a
művészet feladata, hogy a néző elkezdjen rajta gondol-
kozni, hogy milyen a fájdalom; hogy megmozgassa, hogy
belülről "berezonáljon" a képre valami, de éppen erre most
nincs ideje senkinek. Akkora a rohanás a világban, hogy
senki nem akarja a művészet-segítségével felfedezni ön-
magát. Minden folyamatos változásban van: egész mások
lesznek az anyagok, a jó és a rossz fogalma, az öröm és
a nem öröm, szóval minden átértékelődik, és ez nem rossz,
csak teljesen más, mint ami eddig volt. Az a rossz, ha nem
fogjuk fel, hogy ez a logikus következménye annak, hogy
csupán gz'első benyomásra van idő.

Az "egyediség" közponfi fogalomnak rónik a
művészi sxándékaiban, hitvallásában.
Az az igazság, hogy amit én csinálok, annak nincsenek
előképei, mert a zománckép nálam úgy kép, hogy nem fest-
mény, hanem egy plasztikai értékekkel bíró 3 dimenziós
látvány. Kezdetektől arra törekedtem, hogy megtaláljam a
zománckép műfaját, és meghatározzam. Bizonyos szem-
pontok figyelembevételével, úgy érzem sikerült is nekem,
bár folyamatos újragondolást és átértékelést igényel, és
annyira időigényes, hogyezzel, bár nem sajnálom, elment
az élet. Ugyanez volt, amikor rátaláltam az üvegplexire,
akkor azt gondoltam, hogy ez felér az arannyal vagy az

ezüsttel, és ha ebben a korban akarunk maradandó jeleket
adni, akkor feltétlen ilyen anyaghoz kell nyúlni. Nekem van-
nak 20 éve készített ékszereim, amelyek
ugyanúgy néznek ki, mint kezdetben,
bizonyífva ezzel mennyire időtálló
anyag az üvegplexi. Elfogadtatni
a világgal, hogy az is ékszer, ami
nem a megszokott fémekből van,
nagyon nehéz feladat.

Es ez is egy járatlan út. En soha nem
jártam járton. Hozzám sokat jöttek, akik
tanulni akartak, de egyetlen egy sem akart zománcozni,
mert úgy gondolták, hogy az ékszerből azért meg lehet élni.
Ez is egy tévedés, mert egyedi munkákból nemigen lehet
megélni sehol a világon, hiszen annyira időigényes. Eletem-
ben csak egyetlenegy tanítványom volt: Kuti Kriszta. En min-
denkinek ezt mondtam, hogy, Jó, rendben van, de most
akkor menjen haza, gondolkozzon el, és jöjjön vissza, ha
úgy érzi, hogy meg tudna halni érte". Egyedül ő volt, aki
visszajött, azóta kiváló ékszerész.

Mesélne arról/ hogy hogyan gondolkozik
alkotás közben?
Valamit elgondolok, elkezdek tűnődni azon, hogyan érjem
el ezt színben, plasztikában, és hogy milyen anyagba te-
gyem azok közül, amelyeket tudok alakítani. Amikor fejben
már látom, akkor számos átalakuláson keresztül megvalósul,
és láss csodát! Epp olyan, amilyennek elképzeltem!
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Nekem is sok olvasatom van arról, hogy honnan jön a nagy
semmiből az a sok valami. Tényleg különös. Sokáig az volt
az érzésem, minthogyha az ember valakinek a felkérésére
cselekedne. Mintha valami felsőbb hatalom a képeken,
szobrokon, szőnyegeken keresztül akarna valamit közölni.
Az ember engedelmeskedik, nincs is más választása. Ezért
az ember, ha nem is rabszolgának, de a valamilyen mérték-
ben engedelmes végrehajtónak érzi magát egy nagyobb

erő kezében. Mert mi
az én sikerem ebben?
Ez nekem egyedül
nem menne. Sokat
gondolkoztam, hogy
honnan jön az alko-
tás. Es azt hiszem,
onnan jön, hogy az
ember, számára át-
lóthatatlan nagyobb
összefüggéseknek
lesz része.

Mennyire ismeri a művei közönségét?
Nagyon szerefeka közönséggel kontaktusba lenni. Erre jók
a kiállítások, a művészeti megjelenések. Szeretek a munká-
imról beszélni, magyarázni bármely kérdésre. Oröm szá-
momra, ha arra kíváncsiak, ezvagy az hogyan készül. Akkor
vagyok igazán boldog, ha olyan emberek vesznek körül,
akik szeretik a munkáimat. Ez mondjuk egy sikerfajta, hogy
érdeklődő, érzékeny embereknek én a műveimmel tudok
adni valamit, egyfajta biztatást, és ők elfogadják. Az én
közönségem azt hiszem, kevéssé érzi |ól magát ebben a
világban. Ebben a tekintetben úgyérzem, kicsit mindnyájan
meghaltunk, mert nagyon erősen kapaszkodunk azokba az
értékekbe, mint a tisztesség, a becsület barátság, mű-
gond...

Ezeknek az értékeknek a megőrzése miatt alakítottuk a
Domb Alkotóműhely Baráfi Kört, barátainkból, családtagja-
inkból Szentendrén, ahol pár évig Galériánk is volt. Azokat
a művészeket gyűjtöttük össze, akik még kézzel, kézműves
módszerekkel készítik munkáikat. Kell az az érezhető egye-
diség, mertén aztvárom a művészettől, hogy különböztesse
meg az emberekef, és ne vegye egy kalap alá őket.

Oriási pillanat az, amikor valaki beleszeret egy munkámba!
Me.rt a művészet az szerelmi kérdés is. Az, hogy valaki bol-
dogan elrohan azzal, amit én készitettem (szintén nagyon
nagy örömmel), hogy azután neki adjon örömet, az az igazi
siker! Ez az én célom a munkámmal, az egész művészetem-
mel, hogy örömet adjak. Mert én rengeteget kapok. Mindig
van egy kis lelkiismert-furdalásom az emberiséggel szem-
ben, hogy a többiek nem annyira boldogok, mint én.

Az más kérdés, hogy az ember látja a végét a dolgoknak,
hogy mondhatni hiába küzdünk... De ettől még küzdünk.
Mit gondolhatott Csonlvári, amikor föltörte a szilvamagokat,
mielőtt éhenhalt a műtermében? En azt gondolom, hogy ez
a minimális hozzáállás a művészefhez: ki kell tartani az
utolsó szilvamagig! De ez már teljesen ókonzervatív gon-
dolkozás.
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Beszélgetés Balogh Zoltán közterület-felügyelővel

Természetes, hogy saját tulajdonunknak
gondos gazdái legyünk: ápoljuk/ óvjuk/

felelősen gazdálkodunk vele.
Nem feltétlen érezzük azonban

ugyanezt a közösen használt,
birtokba vett értékekkel kapcsolatban.

Pedig rajtunk/ mindannyiunkon múlik/ hogy
közterületeink milyen állapotban vannak/

hogy élhető/ emberi/ esztétikus környezetben
éljünk, ahogy az is, hogy mire és hogyan

használjuk ezeket a tereket:
képesek vagyunk-e valódi közösségi
térként használni közös kincsünket.
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14 éve helyi lakos vagyok. Eleinte csak a közvetlen kör-
nyezetemben lévő dolgokkal foglalkoztam, de aztán egyre
jobban kezdett érdekelni az egész falu sorsa és a közösségi
terülefek. Nagyon komolyan gondolom ennek a munkának
a végzéséf, és remélem, hogy a vezetőség is és a falu lakói
is meg lesznek elégedve a munkámmal. Elég sok embert
ismerek személyesen, és ha már úgy beszélek velük mint
ismerős, főleg mint régi jó ismerős, egész másképp állnak
a dolgokhoz. Akárkivel beszéltem eddig, normális, békés
kontaktussal próbálok beszélni, nem valamiféle "pökhendi'
hivatalnok módjára. Szerencsére a nagy többség szeretné,
hogy minden rendben legyen a közterülefekkel, és úgy tűnik,
elég sokan támogatnak a munkámban.

lllegáliszöldhulladék-elhelyezés

Előfordul a faluban sétálva, hogy utcasarkokon, árokparton,
különböző közterületeken, ahol van néhány négyzetméternyi
hely, száradó zöldhulladék kupacokkal találkozunk. Ezek úgy
keletkeznek, hogy egyes lakók a lemetszett élőfát, a gyomot,
faágakat, lekaszált füvet nem semmisítik meg a saját kertjük-
ben, hanem engedély nélkül, titokban, illegálisan helyezik
el ezeken a területeken. Ez egyrészt esztétikailag elfogadha-
tatlan, sokakban fölháborodást kelt, másrészt ez a hulladék
lassú rothadásnak indul, esetleg rágcsálókat is vonzhat.

A közterületek takarítását karbantartó szakemberek végzik
folyamatosan. A probléma az, hogy ezek az emberek úgy
veszik, mintha direkt azért jönnének, hogy elvigyék az ő
zöldszemetüket, pedig nem azért takarítják el, hogy ő elhe-
lyezhesse a szemetét, hanem azért, hogy a közterület tiszta
legyen.

Megoldás lehet a házi komposztálás. Ezt házilag is bárki
megcsinálhatná, aki egy kicsit is ért a kertműveléshez. Ha
esetleg olyan kevés van, hogy ezzel nem érdemes foglal-
kozni, akkor pedig kisebb részletekben, zsákokban bele
lehet tenni a kukába, mert ez nem mérgező anyag, a kom-
munális szeméttel összehozható. Különben van a falunak
egy komposztálási területe, ahová a zöldhulladékokat szál-
lítják a karbantartók, és az ott keletkezett komposztof fel
tudjuk használni a különböző közterületeken a növények trá-
gyazasara.

A falu köztisztaságával kapcsolatban elmondható, hogy
helyi rendelet rögzíti, hogy mindenkinek a ház előttí járda-
szakaszt gondoznia, nyáron söprögetnie, félen a havat
takarítania kell, ami sajnos nem minden esetben működik,
vagy azért, mert idős valaki, és rossz fizikai állapotban van,
vagy egyszerűen lustaságból. A köztereket napi szinten gon-
dozzáka közterület-karbantartók, akik ürítika szemeteseket,
söprögetnek, takarítanak.

Felelős állattartás

Nem szabad kísérő nélkül, póráz nélkül közterületre kienged-
ni a kutyát, illetve hagyni kóborolni. Ez ijedtségef okozhat,
rosszabb esetben támadás is lehet, ami sajnos meg is tör-
tént korábban. Már a munkába állásom első hetén öt beje-
lenfést kaptam, köztük olyat is, hogy valaki egyszerűen nem
merte iskolába engedni a gyerekét, mert félt, hogy megtá-
madják a kutyák. Az első között voltak a postások, és a
Budai út és a Mester utca találkozásánál élő lakosok, akik
reggelente, amikor mentek a buszmegállóhoz, egy kisebb
kufyafalkával találkoztak. Ha nem tudjuk meghatározni gyor-
san a tulajdonost, akkor az emberek biztonsága érdekében
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azonnal intézkedni kell. Az ügyintézés módja azvolt, hogy
felhívtam az illetékes gyepmestert, aki ki is jött, és a beje-
lentés után pár nappal már hat darab kutyát szedett össze,
így ez a veszélyes pont a faluban már javult. Sajnos a falka-
vezér kutyát nem tudta befogni, így félő, hogy új társakat talál,
de én nem fogom megvárni, högy esetleg kutyatámadás
történjen, hanem intézkedni fogok napokon belül, és megint
kihívom a gyepmestert, mert most már tudja, hogy melyik
az a kutya.

Ha megvan a tulajdonos, és érdeklődik nálam, akkor a
gyepmester telephelyéről, díjfizetés ellenében (az erről szóló
igazolást a polgármesteri hivatal adja ki) és a kutya oltási
igazolványával kiválthatja a kutyáját. Ezen az ideiglenes
menhelyen szakszerűen ellátjáka kutyát 14 napig, majd ha
nem jelentkezik eddig a tulajdonos, onnan egy kutyamen-
helyre kerül. h^a tudjuk, hogy ki a tulajdonos, akkor fel kell
szólítani, hogy szüntesse meg azt az okot, ami miatt a kutya
ki tud menni. Ennekaz intézkedésnek már szerencsére most
érezhető a pozitív hatása, mert azok a tulajdonosok, akiknek
elvitték a kutyáját, jobban vigyáznak azóta rájuk.

Közterület használat

A közterület használatának a legalapvetőbb szabálya, hogy
annak a civil szervezetnek, magánszemélynek, árusnak,
bárkinek, aki valamilyen tevékenységet szeretne folytatni egy
területen, akár a településen belül, akár a közigazgatási
határon belül, de a településen kívül. tpl. Egri vár), közterület
használati engedélyt kell kérnie. Erre van egy külön táblázat,
ami tartalmazza, hogy milyen tevékenység, esemény mennyi-
be kerül. Általánosságban elmondható, hogy minél inkább
közcélt szolgált egy tevékenység, annál kevesebbe kerül.

De ha valaki például építőanyagot vagy törmeléket akar el-
helyezni közterületen, arra is meg kell kérni az engedélyt
megindokolva, hogy miért akarja, és pontosan hová. A hi-
vatal, miután az illető kifizette a közterület-használati díjat,
az engedélyt megadja. Az engedély nélküli közterület hasz-
nálók szabálysértést követnek el, és az illetőt el kell küldeni
az adott helyről, de ilyenből még nem volt probléma.

Reklám, hirdetés

A faluban a buszmegállóban elhelyezett hivatalos hirde-
tőtáblákra ingyenesen lehet kitűzni hirdetéseket. Ezzel azt
szeretnénk megakadályozni, hogy össze-vissza ragasszanak
az emberek mindenhová. Más területekre engedélyt kell kérni,
pontos leírással, hová és milyen okból szeretné elhelyezni
a reklámot az illető. Az önkormányzat rendezvényeire ez nem
vonatkozik, de minden egyéb, magán célú hirdetésre igen.

Játszótér

A játszótér karbantartását, a környezet rendben tartását,
szépítését az önkormányzat is végzi, illetve minden bejelen-
tésre, ami a nem rendeltetésszerű használatra vonatkozik,
reagálnunk kell. A játékok ellenőrzését, a balesetmentes
működésüket felügyeljük, és segítjük a civil szervezeteket,
akik a gondozásában részt vesznek.
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Lapunk 201 /februári számában a Mentés másként
című cikkben olvashattak a Pilis-Budai Kutyamentők
Társasága tevékenységéről.
A cikkből kiderül, hogy ez a civil szervezet komoly segít-
séget ad a térségi önkormányzatoknak a gyepmesteri
feladatok ellátásában is, és Pilisborosjenő a tevékeny-
ségi területükhöz tartozik.
Nagy szeretettel, gondossággal és hozzáértéssel végzik a
munkájukat. Elsősorban akkor érdemes keresni őket, ha gaz-
dátlan, rossz állapotban lévő kutyákkal tatátkoznak, akiknek
gazdira van szükségük.

Elérhetőségeik:

piliskutya@gmail.com, illetve www.pilisbudaikutyasok.hu

PU 201 - DO .SOK a KIS ÉRS Gl KU TÜ
IV. Pilisborosjenői árjátékok

2011. szeptember 3-án a Nagy-Kevély-völgyében az "Egri Vár" makettnél

.ÜS^RS I PIUSBOROSJE C
A PILIS-BUDA-ZSÁMBÉK KISTÉRSÉGI KÖZKINCS KEREKASZTAL

TELEPÜLÉSEINEK KÖZÖS SZERVEZÉSÉBEN

Tagtelepülések:
Pilisvörösvár, Piliscsaba, Pilisszántó, Pilisborosjenő, Solymár, Nagykovácsi,

Remeteszőlős, Pilisszentiván, Zsámbék, Tök, Perbál, Tinnye, Uröm.

Tervezett programjaink:
Aktív játszóház - Aprók bástyá|a a gyerekeknek, érdekes kiállítások, vetélkedők, interaktív kulturális programok, vásáros utca,

népi mesterségekkel foglalkozók bemutatója, kézműves és ajándék vásár, és még számtalan meglepetés!

Az Aprók bástyája felé vezető úton is igazi kaland vár: a történelmi bajvívók színes, látványos bemutatója
és a gyerekprogramok helyszíneit összekötő kellemes sétaút alatt a vásársoron találhat majd ajándéktárgyakat, ékszereket,

ásványokat, ezüstművest és sok minden más érdekességet is, sőt, lesz, ahol ki is próbálhatja az egyszerűbb tárgyak elkészítését.
A bemutatót is tartó mesterek között felfedezhet fazekasokat, kosárfonót, kovácsot, fafaragót, papírmerítőt,

pecsétlenyomat-készítőt, bábkészítőt, tűzzománcost, hímzőt, csipkeverőt, üvegfestőt, keramikusokat, ruhakészítőt, csuhéfonót
és sok más iparművészt a kistérség minden településéről!

A nagyszínpadon napközben
előadások, koncertek, zenei-,

tánc- és harcművészeti bemutatók,

gyermekműsorok élménye,
majd a rendezvény zárásaként
a KALÁKA együttes családi

koncertje várja az odaérkezőket.

Az állatsimogatóban kisbárány
és kecskék várják a gyerekeket.

A bátrabbak most is kipróbálhatják
tudományukat és merészségüket

az íjászatban, lovaglásban.
Tetszik a lányok "sminkje"?

Netán a henna különleges mintái?
Irány az arcfestő és henna-sátor!

A rendezvény megvalósításához támogatók jelentkezését várjuk!
Kérjük, ha van olyan ismerőse, vállalkozása, aki szívesen támogatná rendezvényünket

tárgyi illetve pénzbeli felajánlással, jelezze felénk.
(Bereczkiné Szendrey Éva-a Pilisborosjenőért Alapítvány titkára; 06-30-596-7573; szendreyeva@gmail.com)

Mit tudunk mi nyújtani a támogatóink részére?
Molinó elhelyezése a rendezvény helyszínén, logó elhelyezése a rendezvény honlapján, VIP belépő..

Köszönjük előre is a segítségét!

Találkozzunk szeptember 3-án az "Egri Vár" makettnél!
A szervezők nevében: Bereczkiné Szendrey Eva és Diószeghy Tünde
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Pilisborosjenő Község Ónkormányzafa

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján

a gyermekjóléti és családsegítő tevéken ség ellátására.

Amint azt Onök közül sokan tapasztalták, elkezdtük Pilisbo-
rosjenő úthálózatának megújítását: építési munkák folynak
a Mester utcában.

foglalkoztatás jellege:
munkavégzés helye:
ellátandó feladatok:

Juttatás:
Ellátós biztosítósa:
Pályázati feltétel:

pályázat elbírálása
során előnyt jelent:

pályázathoz
csatolandó iratok,
igazolások:

feladatellátás kezdete:

ellátási szerződés
2097 Pilisboros|enő, Iskola utca 2.
biztosítja a 1993. évi III. ̂ ., az 1997. évi XXXI. tv. és a
kapcsolódó rendeletek által meghatározott gyermekjóléti
szolgáltatás és családsegítő feladatok ellátását Pilisborosjenő
Község Közigazgatási területén
bruttó 330. 000, -Ft/hó
hetente: 40-00 óra
szociális vállalkozás, felsőfokú szociális végzettség,
min. 5 éves hasonló területen szerzett szakmai gyakorlat
szociális szakvizsga, saját gépkocsi,
infrastruktúra megléte /technikai háttér/
önéletrajz, szociális vállalkozói
igazolvány vagy cégbírósági végzés/ hatályos cégkivonaf,
szakmai program, szakképzettség másolata, erkölcsi
bizonyítvány eredetben
2011. október 1.

pályázat benyújtásának hafárideje: 2011 augusztus 1 8

pályázat benyújtásának módjq:
postai ú+on, a pályázatnak a Pilisborosjenő Község Onkormányzat
- 2097 Pilisborosjenő, Fő u. 16. - címére történő megküldésével.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
1/676/201 1., valamint a tevékenység megnevezését:

"gyermekjóléti és családsegítő szolgálat''

pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt
Paksi Imre polgármester a 06 26/336-603 telefonszámon.

w 1--1
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Utépítés a Mester utcában

A település úthálózata rendkívül elhanyagolt, a kármentések,
a karbantartási munkák nagy erőfeszítéseket igényelnek.
Eltökélt szándékunk, hogy a falu úthálózatát megújítjuk, és
csapadékvíz elvezetését megoldjuk, amivel hosszú távon
költségetfudunkmegtakarítani. Ugyanis, ha jó minőségben,
hosszú élettartamra tervezett utakat építünk, akkor nem visz
el évente több millió forintot az utak karbantartása. Ehhez
az kell, hogy a legalacsonyabban fekvő utcákból kiindulva
a vízelvezetést szem előtt tartva komplett útépítéseket végez-
zünk. Az idei költségvetésben biztosított útfelújítási keretet a
Fő út iskola előtti szakaszának felújítása és az év eleji kar-
bantartások felemésztették, ezért más megoldást kerestünk,
hogyan lehetne utat építeni.

/\ kivitelező csapat

Tárgyalásokat kezdeményeztünk a Novanexus-Bau Aszfaltút
Épitőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. -vel, (amelya Fő
és Kántor utcai épitkezések, valamint a játszőtér előtti járda-
építés kivitelezője volt) egy esetleges csereszerződés megkö-

téséről. AzOnkormányzattulajdonában lévő, Pilisborosjenő,
Budai út 13. szám alatti ingatlan tulajdonjogának a meg-
szerzését felajánlottuk a Mester utca teljes útépítési munká-
latainak elvégzéséért.
Az említett ingatlan, melyben korábban szolgálati lakás,
valamint körzeti megbízotti iroda és családsegítő működött,
hivatalosan is életveszélyessé nyilvánított épület. Ennek az
állapotnak a megszüntetése és az épület műszaki állapotá-
nak a rendeltetés szerinti használatra történö alkalmassá
tétele statikai szakvélemény alapján aránytalanul jelentős
költséget igényelne, amelyek egy esetleges bérbeadás soran
is rendkívül hosszútávon térülnének meg, ráadásul az On-
kormányzatnak jelenleg nem áll rendelkezésére ezen ingat-
lan használhatóvá tételére fedezet.
A Mester utca az egyik legalacsonyabban fekvő utca, amel^
nek a terhelése nagyon nagy a hegy felől érkező csapa-
dékvíz miatt. A tervek készítésénél és a kivitelezés során
ezeket a szempontokat szem előtt tartva aszfaltszőnyegezés
kétoldali szegélyezéssel, járda és kocsi beállók kialakítása
történik meg.

Szakszerű csapadékvíz elvezetés

A csereszerződés jelentös költségektől kíméli meg az On-
kormányzatot, és jelentős értéknövelő beruházást jelent az
Önkormányzatszámára, hiszen az útépítés kivitelezési mun-
kái megközelítőleg 10 millió forinttal magasabb értéket kép-
viselnek, mint maga az épület.
Vegyék birtokba, használják örömmel falunk megújult utcáját,
amelyen mostantól a gyógyszertárhoz is biztonságban, jó
körülmények között tudnak eljutni.

Szírtes Gergely alpolgármester
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2097 Pilisborosjenő Fő út 1 ó. Tel. 00-26-336-028/1 30 mellék, vagy a 06-30-596-7573
www. muvhaz. pilisborosjeno. hu Email: pb|muvhaz@gmail. com

llamalapító Szent István Király ünnepén,
valamint Községünk díszpolgárának avatásán,

és a Pilisborosjenőért-emlékérem átadásán.

Az ünnepségen kerül sor a pince ünnepélyes névadására is.

Szeretettel várjuk Ont és kedves Családját
a Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár dísztermében

Pilisborosjenőért-emlékéremmel kitüntetettek 2011-ben:

Reichardt Ferenc,
a Német Nemzetiségi Dalkör,

a Singkreis egyik alapító tagja, vezetője.

Simon Judit,
pilisborosjenői játszótér kialokításáért folytatott

közösségi tevékenységéért.

Perlinger Györgyi,
a Német Nemzetiségi Onkormányzat munkájában végzett

kimagasló munkájáért, a sváb kultúra ápolásáért.

díszpolgára 2011-ben eichardt
a Német Nemzetiségi Dalkör,

a Singkreis egyik alapító tagja, vezetője.



A helyi adók önkormányzati bevételünk jelenfős részét alkotjak az
intézmények működését biztosítják. Kozeledik az éves adó be-
fizetésének II. részletének határideje: 201 1. szeptember 15. Ezen
időpontig pótlékmentesen teljesíthetőek az aktualis befizetési
kötelezettségek. Az egyes befizetési kötelezettségekről - mint min-
den évben - idén is emlékeztető levélben értesíti Onöket
Adóhatóságunk. Engedjékmeg, hogy felhív|am néhány fontos
adózási szabályra szíves figyelmüket. Bórmely változást (lakcim,
tulajdonos neve, vállalkozás székhelye, telephelye, ... ) 15 napon
belul be kell jelenteni adóhatóságunknál. Gépjárműadót annak a

cégnek kell fizetnie, aki azév első napján (január 1-
jén) a gépjárműüzemben tartó|a, annak hiányában tula|donosa.

melyre kifejezeften érdemes kiférni az adásvéte i szerződésben a
későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében. A gépjármű
eladása esetén az efadó köteles 15 napon belül az Ok-
mányirodánál bejelenteni a változást. Azonban ennek elmu-
lasztasa esetén az átírás megtörténtéig a régi tulajdonos a
gépjárműadó fizetésére kötelezett, vagyis ha az atírás nem torténik
meg az adott év december 31-ig, és ennek következtében a
következő év január 1-jén még a regi tulajdonos szerepel az ok-
mánYÍrodai nyilvántartásban, akkor aköyetkező évi adót is a régi
tulajdonosnak kell megfizetnie! Ezért, felhívom szíves figyelmüket,
hogy a gépjárművek eladása során fokozottan figyeljenek az
átíras megtörténtére (az adózási szempontból elsősorban az eladó
érdeke), es az év végéhez közeledő időpontban (november-

A 2011 július 27-i ülésén a képviselő-testület megvonta Barnás
István iskolaigazgatótól a vezetői megbízást és egyben úgy
határozott, hogy munkáltatói jogkörben eljárva pályázatot ír ki az
iskola igazgatói poszt betöltésére.
2010 őszén a korábbi testülettől megörökölt, az igazgató úr ellen
folytatott fegyelmi eljárást a rendelkezésre álló tények és dokumen-
tációk ismeretében, illetve munkajogásszal förtént konzultáció után,
2010; október 27-i rendkivüli ülésén a testület megszüntette. A

-vádak egyik ügyben sem bizonyultak megalapozottnak. Ha voltak
is kifogások az igazgató úr munkájával kapcsolatban, sa|nos
vezetői munká|ára irányuló vizsgálat nem készült. Az intézmény
nyugodt középtávú működésének érdekében tehát biztosította a
testület az igazgató úr részére a megfelelő munkakörülményeket,
és ezzel párhuzamosan, további vizsgálatok indultak a törvényes
működés ellenőrzése és betartatása érdekében.
Idén áprilisban az új jegyző asszony munkába állásával megindult
a Hivatal átszervezése, és ez lehetővé tette közoktatási szakértő al-
kalmazását. Ekkor megbízást adott a testület nevelési intézményeink
szakmai átvilágítására. Azóvoda vizsgálata még folyamatban van.
Az iskola esetében az ellenőrzés célja: az intézmény tanüg^igaz-
gatási feladatainak teljesítése, a működés törvényessége, tanügyi
nyilvántartások tételes áttekintése részben a 2009-2010. és a
2010-2011. tanévre vonatkozóan. Az iskoláról szóló jelentés június

december hónapokban) az okmányirodai ügyintézésre. Ha forga-
lomból kivont gepjórművet vásárol valaki, és a vételt kovetően azt
forgalomba helyezi, az adófizetési kötelezettség a forgalomba
helyezést követo hónap 1-jétől keletkezik. Tehát, ha valaki például
má us 1 2-én megvásárolt egy személygépkocsit (okár magán-
személytől, akár kereskedőtől)és azt még má|us hónapban vissza-
helyezi a forgalomba, akkor június 1-jétöl december 31-ig
gépjárműadó Tizetésére kötelezett, és az Okmányiroda tájékoz-
tatasa alapján Adóhatóságunk megkeresi az adó megfizetése
érdekében.Áz ingatlant éríntő adókötelezettség (építményadó,
telekadó) minden esetben a használatbavéteíi vagy a fenn-
maradási engedély kiadását, illetőleg az adásyételi szerződes
aláírását követő ev első napján keíetkezik. Felhíviuk szives fi-
gyelmüket hogy Önkormányzatunk honlapjan (www. pilisboros-
jeno. hu: Adózasi információk) is megtalálják fenti tájékoztatónkat;
valamint a letölthető nyomtatványokat, bankszámlaszámok listáját;
adóhatósógi ügyintézőink elérhetőségeit. A felhívással, az egyes
adójogszabályok értelmezesével, nyomtatvanyok kitö tésével kap-
csolatBan az alábbi telefonszámokon állnak rendelkezésükre
adóhatósági ügyintézőink: . Kógel Ágnes, 330028/1 26 mellék,
építményaáó, telekadó . Mendöl Krisztina, 336028/121 mellék,
gépjárműadó, iparűzési adó illetve személyesen ügyfélfogadasi
ídoben az alábbi időpontokban fordulhatnak hozzánk: hétfő
13-18 h, szerda8-12'h, 13-16. 30 h

Pilisborosjenő, 201 1. |úlius 18.

Tisztelettel: Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea jegyző

elején készült el, amelyet elküldött a hivatal az iskola vezetésének,
ezzel lehetőséget biztosítva a reagálásra.
A szakértői jelentésben megállapított szakmai hiányosságok in-
dokának megadására kérfe fel a képviselő-testület az in-
tézményvezetőt, azonban a vizsgálati jelentésben szereplő
hiányosságok indoka részben nem derült ki a válasziratból,
részben nem voltak elfogadhatóak a képviselő-testülef részére a
szakértői vélemény alapján.
Az iskolaigazgatónak csak a vezetői megbízatása került vissza-
vonásra, határozatlan idejú' közalkalmazotti jogviszonyát, vagyis
tanári álláshelyét természetesen továbbra is meghagyta a testület,
aminek hasznosulásáról az iskola sa|át szakmai belátása szerint
dönt. Az intézményvezetői pályázat elbírálásáig az iskolaigazgató
helyettes látja el a vezetői feladatokat.
A testület célja, hogy a tanárokkal és szülőkkel közösen, hosszú távra
találjunk az iskola számára egy olyan vezetőt, aki a közoktatási
törvényben szereplő vezetői kötelezettségeinek maradéktalanul
eleget tesz, a törvényes működés mellett biztosítani tudja a magas
szintú' szakmai munkát, a gyermekek színvonalas oktatását-nevelését,
az iskola konstruktiv, a jövő generációt felelősen nevelő szellemiségét.

Pilisborosjenő Onkormányzat Képviselő-testülete

A Német Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Művészeti Iskola
igazgatói megbízatásának betöltésére

a) a munkáltató megnevezése: Német Nemzetiségi Altalános és
Alapfokú Művészeti Iskola (2097 Pilisboros|enő, Fő úf 30., OM
azonosító: 032457)

b) a betöltendő munkakör és a vezetői beosztás megn-
evezése: igazgatói megbízás 5 év időtartamra

c) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással jóró
lényeges feladatok megnevezése: a közoktatásról szóló
törvényben meghatározott intézményvezetői feladatok ellátása:
. felelős az intézmény szakszerű és törvényes mú'ködéséért, a

takarékos gazdálkodásért,
. gyakorol|a a munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazot-

tai tekintetében, és dönt az intézmény működésével kapcso-
latban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy
kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal
más hatáskörébe.

. Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és
munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében
jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség meg-
tartásával gyakorolja.

. felel a pedagógiai munkáért, az intézmény ellenőrzési,
mérési, értékelési és minőségirányítási programjának
működéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megsz-
ervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka
egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a
tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tan-
ulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megsz-
ervezéséért.

. képviseli az intézményt

. az intézmény szakmai irányítása, vezetése, valamint annak
szakszerű és törvényes működtetése:

. Rendszeres kapcsolattartás a fenntartóval.

. Az igazgató feladata az oktatás színvonalának emelése
érdekében és céljából programok kidolgozása, bevezetése,
végrehaitása és ellenőrzése.

d) a pályázat elnyerésének feltételei:
. A közoktatásról szóló 1993. évi Ü(XIX. törvény 17. § (1)

bekezdésében foglalt felsőfokú iskolai végzettség és sza-
kképzettség

. pedagógus szakvizsga

. legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy a tanügy-
irányítási munkakörben vagy a pedagógiai szakszolgálat-
ban és a pedagógiai-szakmai szolgálat ellátását nyújtó
munkakörben szerzeft gyakorlat

. azonos munkakörben szerzett legalább 3 év vezetői tapasztalat

. felhasználói szintű MS Office és MS Windows
NT/2000/XP ismeret

. vagyonnyilatkozat tétel

. magyar állampolgárság

. büntetlen előélet

. cselekvőképesség

. közoktatási vezetői szakképzettség

. az adott intézményben a vezetői megbízással egyidejűleg
pedagógus munkakörben történő alkalmazás

e) a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
. részletes szakmai önéletrajz fényképpel ellátva
. vezetői program és szakmai helyzetelemzésre épülő fe-

jlesztési elképzelések
. végzettséget igazoló dokumentumok másolata
. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredetben,

ennek hiányában a megkérését igazoló feladóvevény ere-
detben

. adatvédelmi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy
o a pályázati el|árásban részt vevők a pályázati anyagot

megismerhetik,
o a pályázó hozzájárul-e a pályázati anyagnak nyílt

képviselő-testületi ülésen történő tárgyalásához, illetve
o a pályázó a pályázati anyagbqn szereplő személyes

adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüg-
gésben szükséges mértékig történő kezeléséhez hoz-
zájárul-e.

f) a pályázat benyújtásának feltételei és elbírálásának
határideje:
. a pályázat a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és

Közigazgatási Képzési Központ honlapján történő megje-
lenést követően (mely várhatóan 2011. augusztus 1. ) 30
napon belül nyú|tható be,

. a munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető, de
legkésőbba 2011/2012. tanév második félévének kezdetén,

. a pályázaf benyújtásának határide[ét követően 60 napon
belül dönt a képviselő-testület

. a pályázat benyújtható személyesen vagy postai úton Pilis-
borosjenő Község Onkormányzat Képviselő-testuletének hi-
vatalóba (Polgármesteri Hivatal, 2097 Pilisboros|enő, Fő út
16. ) Paksi Imre polgármester részére a .pályázatban szere-
plő azonosító szám és a munkakör megnevezésének feltün-
tetésével. Elektronikus úton nincs lehetősé a pályázaf
benyújtására.

g) a megbÍzással kapcsolatos juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásról szóló 1990. évi XXXIII. törvény és a Közalkalma-
zotti Szabályzat rendelkezései irányadóak.

h) A pályázati felhívást közzé kell tenni
. a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási

Képzési Központ internetes oldalán
. az Onkormányzat www. pilisborosjeno. hu weblapján
. a Nemzeti Erőforrás Minisztérium hivatalos lapjában.
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A múlt
Az 1 886-ban alakul egyesület első önkéntes parancsnoka
Czánkás István, asztalos volt. 1888-ban a község négy-
tagú bizottságot hatalmazottfel tűzifecskendő beszerzésére,
amit 550 forintért meg is vettek. Megépült a tűzoltószertár
kb. a mai buszvégállomás helyén, a községi kút mellett, ami
az 50-es évek elején életveszélyessé vált, ezért lebontották.
Később a mai orvosi rendelő helyén, majd a művelődési
ház épületében épült szertár, miután a mai helyére került.
1910-ben már volt egy lajtkocsi, 1926-tól egy mozdony-
fecskendő, amit emberek, majd 1 929-től lovak húztak. A tűz-
oltóknak egyenruhájuk volt, ügyeltek a táncmulatságokon,
moziban, színielőadás alkalmával stb. Sajnos gyakran volt
tűzeset, 191 2-ben például villámcsapás miatt leégett a temp-
lomtorony, 1952-ben pedig a TSZ szalmakazlai égtek.

Az önkéntes tűzoltóság megmaradása a faluban Komlós
Tibornak köszönhető. Lelkes munkájával 1953 ófa sikerült
utánpótlásról gondoskodnia. Mint parancsnok elérte az
önkéntesek számára adható legmagasabb rangot, ma Gróf
Széchenyi Odön-díjjal kitűntetett százados. A létszám meg-
tarfása mindig fontos feladat volt. Altalában 25 fő felnőtt és
16 fő az ifi csapatban. Mindig jó helyezést értek el a külön-
böző járási és megyei versenyeken, 1977-ben például négy
csapat indult, és mind a négy első lett; ekkor nyertek egy
ZSUK teherautót motorfecskendővel. 1 989-ben Ausztriából
n.égy kocsit kapottajándékba azegyesület, amiből jelenleg
három üzemel náluk.

A jelen
Az egyesütet Uröm-Budakalász-Pilisborosjenő körzetben
működik 16 képzett önkéntes tűzoltóval és 19 segítővel.
A budapesti tűzoltóság riasztási tervében számon van tarfva,
a beérkező riasztásokat a központ továbbítja az egyesület
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vezetőinek. Elsődleges feadatuk az életveszély elhárítása
különböző helyzetekben. Évente körülbelül 50-60 riasztásuk
van a kisebb balesetektől kezdve a nagy tűzesefekig. A leg-
újabb szabályozásokértelmében valamennyi részvételükről
kétórán belül jelentést kell küldeniük interneten a fővárosnak.

A tűzoltók mellett szervezeti-gazdasági munkával foglalkozó
önkéntesek is dolgoznak. Minden hónap utolsó péntekén
összejönnek, amikor az egyesület ügyeit intézik, pályázatokat
néznek, a programjaikat tervezik. A tagság többsége kisgye-
rek kora óta ismeri egymást, elmondhatjuk, hogy nemcsak
szakmai, hanem emberi kapcsolatokat is ápolnak. Sokan
csatlakoznak az egyesülethez a családi kötődések miatt,
de van, akit példaul az autók vonzottak ide.
Folyamatosan anyagi forrásaikért küzdenek. Rengeteg pénz-
be kerülneka működéshez nélkülözhetetlen eszközök (lég-
zőkészülék, fecskendő alkatrészek, az autók karbantartása,
ruhák, a téli fűtés stb. ). Anyagi forrásaikat lényegében a fő-
város és a helyi, kisebb részben az ürömi önkormányzat
biztosítja, amit esetenként pályázatok és alkalmi tiszteletdíjak
egészítenek ki, amiket egyes külsős kulturális programokon
való megjelenésért kapnak.
Rendszeresen részt vesznek a falu rendezvényein, amiket
biztosítanak, önkéntes munkát végeznek, és persze a gye-
rekek örömmel veszik birtokba az aufókat. A 1 25 éves évfor-
dulójukat augusztus 27-én tartják. Délután 14 órától láfványos
tűzoltóautó felvonulással indul a rendezvény. A Fővárosi
Tűzoltóság egy nagy daruskocsival, a Budapesti Tűzoltó
Szövetség pedig a tűzoltó Trabantjával lesz jelen a rendez-
vényen, elmaradhatatlan az oltási bemutató, majd egész
délután zenei és táncprogramok lesznek a színpadon, ami-
ket az Alma Együttes koncertje zár.

A cikk a Szülőföldünk Pilisborosjenő 2000 című tón/v
illetve az egyesületi vezetőkkel készült interjú alapján készült.
Jelen voltak: id. Komlós Tibor, Heves László, elnök, ifj. Komlós
Tibor, parancsnok, Király Dávid parancsnok-helyettes

Kimagasló tanulmányi munkájukért az alábbi tanulók kapta könyvjutalmatt

l.a oszfály: Vad Réka, Papp Viktória, Vitrai Péter, Balina Bianka, Csapó Eperke, Eperjesijonatán, Tamási Zsolt, Csige Dalma,
Nevelős Bottyán és Szabó Boglárka 1. b osztály: Fenyves Miklós, Garayjúlia, Kanizsay István, Kovács Péter, László Lili, Né-
gyessy Domonkos, Szimcsera Regina és Varga Emese

Kitűnő tunulmányi mun ájukért ax alábbi jutalmaztuk:

2. osztály: Aczél András, Csongrádi Márton, Fenyák Orsolya, Iván Flóra, Krámer Gergő, Molnár Gergely, Héjja Zsombor és
Lővey Félix 3. oszfály: Kiss Luca Sára, Jakab Noémi, Mocsári Benedek, Okrös Zsombor, László Gergő, Varga Levente és
Csiszár Hanna Mária 4. osztály: Bényi Agoston, Kádi Tamás, Kardos Blanka és Nevelős Emma 5. osztály: Csapó Boróka,
Fábry Kristóf, Hetényi Gergely, Mocsári Borbála, Okrös Zsófia és Vad Petra 6. osztály: Chovanecz Tímea, Laki Sára Borbála
és László Dominik 7. osztály: Siemelinjohanna

l̂uJ

tanéva áró ünnepél en az tanuló at öszöntö
a területi és megyei szintö tanulmán i versen eken elért eredmén eikért:

A területi vers-és prózamondó versenyen Krámer Gerdő és Gyimesi Ádám 2. osztályos és Hudi Panna ő.osztályos tan-
ulók dicséretesen képviselték iskolánkat.
A területi Kazinczy szépkiejtési versenyen Hetényi Domonkos S. osztályos, Dózsa Máté Z. osztályos, és Ökrös Zsófia
5.osztályos tanulók hoztak szép eredményt iskolánknak.
A Kaán Károly természetismereti versenyen Vad Petra ő.osztályos tanuló IV. helyezést, Mocsári Borbála IX. helyezést ért el.
Az országos Zrínyi llona matematikaversenyen Vad Petra ő.osztályos és Baumann Anna ó.osztályos tanulók értek el
dicsérefes eredményt.
A területi mesevetélkedőbe 2 harmadik osztályos csapatunk jutott tovább, és küzdöttek más iskolák 4. osztályosaival szem-
ben. A lánycsapat VI. helyezést ért el. A csapat tagjai: Kiss Luca Sára, Kmetz Enikő, Czigány Réka és Csiszár Hanna
A bejutott fiúcsapat IV. helyezést ért el. A csapat tagjai: Mocsári Benedek, László Gergő, Hetényi Domonkos és Varga Levente
A Mozaik Kiadó biológia és kémia versenyén kiemelkedöen szerepelt Kádijózsef 7. osztályos tanuló.
A Diákolimpia Mountain Bike szakágú versenyén remek eredményeket értek kerékpárosaink: Kovács Péter, Varga
Levente, Geiger Dávid, Hetényi Gergő, Kádi Tamás, Kádijózsef Krisztián és Varga Simon

<^ir^t(^láli^iA, te ̂ LiA.deiA/tóiAzete!
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Bereczkyné Szendrei Eva beszámolója

Rl T^JD IV LÖ
Kedves Szülők!

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni önöket a nyári szünetben várható eseményekről:

Ügyeletet biztosítunk a jelentkezett gyerekek részére: 201 1. augusztus 8 - 31-ig, naponta 8-16 óráig.
Amennyiben ebédet szeretnének kérni a gyermekük részére, kérjük, hogy telefonon jelezzék az iskolatifkárának. Befizetés az
érintett napokra: 201 1. augusztus 1 6-án (kedden) 8-1 7 óráig az óvodában.

Irodai ügyeletef biztosítunk: augusztus 1 Oén és 24-én. Ezeken a szerdai napokon 9 és 1 2 óra között tudjuk fogadni a szülőket.

A tankönyveket az elmúlt évektől eltérően a tanév megkezdése előtt kell kifizetni és átvenni.
Tankönywásárlás: augusztus 15-én, 8-18 óráig, 16-án 8-14-ig.

Ebédbefízefés: augusztus 15-én, 8-18 óráig, 16-án 8-14-ig.
Szeptember hónapra, 22 napra egyszeri étkezés esetén a teljes ár: 9. 920 Ft, háromszori étkezés esetén a feljes ór: 5. 930 Ft.

A következő tunév eszközjegyzéke, mely tarfalmazza, hogy melyik évfolyamon milyen taneszközök beszerzése szükséges,
valamint a teljes tankönyvcsomag ára évfolyamonként július 1-jétől megtekinthető az iskola Fő út felöli ablakában, valamint az
iskola honlapján: www. iskola. pilisborosjeno. hu

Tanévnyitó ünnepség várható időpontja: 201 . szeptember 1. (csütörtök) 9 óra

Pótvizsga időpontja: 2011. augusztus 29.

Zeneiskolai pótbeiratkozás: szeptember 1-én, 2-án és 5-én, 9-16 óráig!
Egyéb tájékoztatók az iskola zenei hirdetőjén, kérjük kísérjék figyelemmel a tanév elején!

Kívánun a nyárra sok élményt, jó pihenést!
Iskolavezetés

Mindennap más technikákkal ismer-
kedtek a tábor részvevői: babákat
készítettünk, tollfartót és tűtartót
varrtunk, nemezeltünk, batikoltunk,
tűzzománc ékszert készítettünk,
gyöngyöt föztünk, origamiztunk, cso-
móztunk karköfőt, virágot szőttünk,
festettünk... és elkészítettük a Napocska
Rétesbolt garázskapujára a rajzverseny győz-
tes alkotását is (az újság belső borítóján láthatják). Ugy elre-
pült a hét, hogy észre sem vettük. A táborban foglalkozás-

vezetők vohak: Csikszentmihályi Réka
- tűzzománc; Királyné Váradi Va-

léria - varrás; Sági Kati néni -
virágszövés; llyés Boglárka -
nemezelés; Gelányi Barbara
- csomózás, gyöngyfűzés;
Horváth Orsolya - origami;
Bereczkiné Szendrey Eva -
batikolás.

Két pilisborosjenői sportsikerről is be tudunk számolni.

Vida Krisztofer a Honvéd-MFA U 16ms bajnok, gólkirálya
(47 góllal) a holland bajnokság élvonalában talátható
Twente együttesében folytatja pályafutását. Vida még a
héten csatlakozik új csapatóhoz. Vida Krisztofer két éve csat-
lakozott a Magyar Futball Akadémiához.

A zágrábi kajak-kenu junior Európa-bajnokságon
bronzérmet szerzett K-4 1000 méteren a Noé Zsom-
bor/ lllyés Róbert/ Janza Richárd/ Korondi Tamás
összeállítású négyes az oroszok és a beloruszok mögött. Ez
az egység 1 hete ült először össze, Hüttner Csaba utánpót-
lás kapitány szerint hatatmas bravúr a harmadik helyezésük.

www. pbjse. fw. hu

Karate edzés
Kedd: 17. 00-18. 00

Tanfolyami díj: 4. 000 Ft/hó
AeroKarote:

18. 00-19. 30 fetnőtt
Tanfolyami díj: 1000 Ft/alkalom vagy 5.500 Ft/hó

Csütörtök: 16. 30-1 8. 30 gyerek
Női Torna

Kedd: 20.00-21.00
Csütörtök: 18. 3020. 00

Tanfolyami díj: 1.000 Ft/alkalom vagy 7.000 Ft/hó
Jóga

Csütörtök: 18. 30-20. 00
Tanfotyami d!j: 500 Ft/alkatom

Egyéb sportprogramok
Emel tribal tánc

Szerda: 18. 30-20. 30
Tanfolyami díj: 3000 Ft/hó

kítva a
válo-
^la-
kis
3rt
le-

kis
d^
nég
)nkor-
.hetők!
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Július elején ismét indiánok gyűltek össze
a Missxiós Ház udvarán, hogy egy hétig
az indián kultúrával ismerkedjenek különböző
művészeti ágakon/ tevékenységeken keresztül.
A művészeti foglalkozások színvonala/
a segítők pozitív nevelési attitűdje/ a tábor
sajátos hangulata felejthetetlen élményt
jelentett mindenkinek.

A táborban 68 gyermek és 1 2 felnőtt élt együtf két észak-
amerikai (Sziú, Apacs) és két dél-amerikai (Maya, Inka)
törzsben. Az indián kultúrán keresztül szerettünkvolna olyan
értékeket, tudást, erkölcsi tanítást adni, amely ebben az inter-
netes, facebookos világban hasznukra válik. A tábort nem
harcos, winnetous játéknak szerveztük, hanem úgy, hogy a
felnőttek és a gyerekek családokat alkotnak, betekintünk egy
másik nép életmódjába, tárgyi kultúrájába, hagyományaiba,
megismerjük az indiánok élethez és a természethez fűződő
ősi tiszteletét, emberi értékeit. A tábor ezért nemcsak kelle-
mes, hasznos időtöltést jelentett, hanem a lehetőségeinkhez
képest az indiánok mindennapi életét élve kiemeltük a kép-
zőművészeti-kézműves alkotást, társítva a tánc-mozgás kom-
binációval és a környezeti neveléssel. A tábor ez évi tematikáját
is az ember és a természet viszonyára és összhangjára
építettük, beleszőve a környezetünk védelmét. A mozgás,
az alkotások, a mesék, a játékok, a táborban felhasznált
anyagok (lenvászon anyag, papírok), mind erre hívták fel
a figyelmet. A gyerekek nem egyénekként, hanem közösség-
ként, törzsenként éltek, ahol segítették egymást, együtt dolgoz-
tak, játszottak a törzsérf, befogadták-elfogadták különböző
betegségű társaikat.

A programokat is a tematikához igazítottuk. Fontos volt a sze-
mélyes kompetenciák fejlesztése: az azonosulás, beleélési
képesség fejlesztése, művészi kifejezés, alkotási vágy motivá-
ciója, kézügyesség fejlesztése, mozgás, szem-kéz koordináció
fejlesztése. A gyerekek, a törzsfőnökök és a segítők is indián
nevet választották maguknak, megtanulták mozgással az ál-

latokatés a természeti jelenségeket kifejezni (medve, farkas,
pillangó, sólyom, nyúl, prérivirág, szél, föld, fa, hold). Papírból
álarcot készítettek, csoportokban kétdimenziós képeket alkot-
tak, sátrat, ruhát, fejdíszt festettek, gyöngyöt fűztek, agyagoz-
tak, saját kézzel gyúrták a kenyeret, délutánonként zöldséget
és gyümölcsöt ettek, kirándultak, kincset kerestek, lovagoltak.
Ami a legfontosabb: sok játék, játék, játék!

A törzsfőnökök, a foglakozást vezetők és a segítők az előző
táborokban kipróbált ,indiánok"voltak, akik felkészültek éne-
kekkel, mesékkel, segítségükkel a gyérekek megismerték saját
törzsük életét, szokásait, művészetét.

A tábor zárónapján meghívtuk a szülőket, akiknek ezúton
is köszönöm, hogy a hőség ellenére ilyen nagy létszámmal
megjelentek. A gyerekek beöltöztek a ruháikba, előadták a
törzsükre jellemző állatokat és természeti jelenségeket moz-
dulattal, a szülők megnézhették a héten készített tárgyakat,
alkotásokat, sáfrakat, totemoszlopokat. Nagy örömünkre a
zárónapra elfogadta meghívásunkat a Los Andinos zenekar,
akik csodálatos dél-amerikai dallamokkal örvendeztettek
meg mindannyiunkat!
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Szokásunkhoz híven ez évben is felvonultak az indián törzsek
a falu utcáin, most is teljes biztonságban, merta helyi Polgárőr
Egyesület a körzeti megbízottal együtt kísértek és vigyáztak
ránk! Azönkormányzatelőtti parkolóban táncbemutatót tar-
tottunk énekkel és dobokkal. A táborba visszatérve megven-
dégeltük a szülőket a saját készítésű kenyérrel, pincehideg
gyümölcsökkel, zöldségekkel és ásványvízzel.
A táborban kisebb "harci"sebeken kívül egyetlen szívfájdító
sérülés történt, Bereczki Melinda véletlenül rosszul lépett,
sajnos hosszadalmas lesz a felépülése, mert letört a boká-
jából egy darab, több hétig gipszben lesz a lába. Innen is
gyors gyógyulást kívánok Neked!

Csodálatos élmény volt ez a tábor, a gyerekek
kedvessége/ nyitottsága és szeretete az/

ami széppé és felejthetetlenné tette!
Zárszóként küldöm minden kedves olvasónak

a III. Indián Tábor mottóját:
AMA SUA, AMA KELLA, AMA LLULLA

(Légy becsületes, Légy igazságos, Légy szorgalmas)

Tiszteletfel:
Szabóné Ludasi Éva, családgondozó

A végére hagyfam a köszönetel',
mert ez az índián tábor

az összefogás tábora voh, akit megkértem,
míndenkí önzetlenül

és teljes odaadással segítettl

Srzsfónökök:
Sziú - Takácsné Papp Erika sátorszabás Maya - Berecz-
kiné Szendrey Eva szervezés, emléklapok készítése, pavilo-
nok Inka - Sági Zsolt kincskereső térkép készítés

Ludasi Bendegúz - Apacs Bereczki Tünde - Sziú Bereczki
Melinda - Maya Nagy Noémi - Inka - kirándulás napon
gépkocsijával rendelkezésre állt Kovács Bence - aktuális
segítségek Meditop Kft. - támogatás Budavidék Áfész
- támogatás Klinger Magdolna - szervezés, vásárlás,
játékok Kormos Mercedes - szervezés, képzőmuvészeti
vezető Moharos Krisztina - mozgás, tánctanítás Zea
Javier és Rocio - szervezés, tanácsok Paksi Imre - a
táborhely biztosítása, megvendégelés a felvonutáson
Mendöl Krisztina, Temleitnerné Kósa Zsuzsa - sátor- és
ruhaszabás Némethné Zsuzsi és Balázsiné Zsófi - sátor-
varrás Omar Saad - tábor előkészítés Győrke Éva -
sátor szabás, anyagszükséglet számítás Küller János-
padok és asztalok szállítása Német Nemzetiségi Tájház
- padok és asztalok biztosítása Pilisborosjenőért
Alapíhfány - padok és asztalok biztosítása VarasdyVik-
tor - lovagoltatás Polgárórség - a felvonulás biztosítása

Körzeti megbízott, Gyetkó Tibor - a fetvonulás bizto-
sítása BakosZsolt-sátor Takács Árpád - totem oszlop
javítás La Terazza étteremnek a friss, finom ételeket, a
gyors kiszolgálást és a türelmet!

Köszönet a Szervezőnek!

Szabóné Ludasi Éva (Pacha Mama) már február óta meg-
szállottan szervezte a tábort, és lelkesedése most is sokakat
vonzott a régi és új segítők és gyerekek közül. Ezúton szeret-
ném megköszönni kolléganőmnek azt a felejthetetlen élményt,
amit Szürke Bivalyként átélhettem a táborban! A változatos
programok és a sok tennivaló hamar elfeledtette a majdnem
70 gyermek épsége iránt érzett aggodalmat. Meglepő,
hogy egy hét után mennyire tudnak hiányozni a gyerekek.

Ha Nektek is hiányzik a tábor,
jövőre is keressétek Pacha Mamát!

Klinger Magdolna
szolgálatvezető
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Negyvenfokos forróság/ a legjobb élvezni a
trandolást. Ám vigyáznunk kell, mert a láb-

gombáf könnyű elkapni, szabadulni tőle viszont
már jóval nehezebb. A lábgomba ugyanis
rendkívül makacs fertőzés/ sikeres kezelése
hosszadalmas. Kis körültekintéssel azonban
kialakulása megelőzhető.

Különösen igaz ez a nyári hónapokra, amikor a nagy meleg
még inkább elősegíti terjedésüket. A gombák ugyanis a me-
leg, sötét, nedves környezetet kedvelik. A strandok medencéi,
a szaunák, a kempingek és sportlétesítmények zuhanyzói
kedvező feltételeket teremtenek szaporodásuknak. A láb
erős izzadása, zárt lábbelik, műszálas zokni viselete szintén
olyan környezetet teremt, ahol a gombák nagyon |ól érzik
magukat, és a fertőzés forrásaivá válhatnak.

Védekezzen a lábgomba ellen

A nyári melegben ne csak a forró napsütés káros UV-sugarai-
tól védje bőrét, hanem a gombás fertőzéstől is. A megelőzés
érdekében használjon gombaellenes hintőport, vagy krémet.

Közös zuhanyzóban fürdőpapucs
viselésével csökkenthető a fertő-

zés. Ne feledjük el minden
esetben szárazra törölni a
lábujj közötti réseket, mert
a visszamaradó nedvesség
ideális táptalaj a lábgomba-

A Pilisborosjenői
Kevélyhegyi Dalkör

KHE
keres énekelni szerető dalos társakat,

furulyán vagy citerán játszó,
népdalokat kedvelő új tagokat.

Minden jelentkezőt szeretettel várunk
szerda esténként a Művelődési Házban

MOLNÁR ÁLLATGYÓGYÁSZAT
ÉS HOMEOPÁTIA

Solymár, Pilisvörösvári u. 17.
Rendelési idő: kedd, csütörtök 14-19h
szombat09-12h

Dr. Molnár Attila: 06-30-9846-692
Ifj. Dr. MolnárAttila: 06-30-9642-160
Rendelő: 06-26-360-919

Unnepnapokon telefonos ügyelet: 06-30-9642-160

Képviselőifogadóóráka III. negyedévben:

Lökkös Krisztina augusztus. 10. 7. 00-18. 00

Vidáné Resch Tímea augusztus 18. 1 7:00-1 8:00

Maloschik Péter augusztus 22. 1 7:00-1 8:00

Nevelős-Forgács lldikó augusztus 29. 17:00-18:00

Hudi László szeptember 26. 1 6. 00-1 7.00

A lábgomba kellemetlen probléma

Sokan gondolják, hogy a talp szélén, vagy a lábujjak között
megjelenő hámlás egyszerűen csak a száraz bőr részjelen-
sége, pedig ezek lábgombára utalhatnak. A lábgomba
tünefei ugyanis először a talpon és a lábujjak között jelen-
nek meg, közéjük tartozik a kínzó viszketés, a bőr hámlása,
kipirosodása, esetleg berepedezése. Kísérője lehet a láb-
gombának a kellemetlen szag is, amely különösen a sporf-
cipőben befülledt láb kísérője. Ha a köröm elszíneződik, és
megvastagszik, valaminttöredezik, a gomba mára körömá-
gyat is megtámadta, és ilyenkor jelenik meg a körömgomba.

Gombás fertózes eseten a cipőt speciális formal-
dehiddel fertőtlenítsük

Ehhezformaldehidethasználnakáltalában. Patikában besze-
rezhető, a cipő orrába kell tenni egy átitatott vattapamacsot,
aztán egyzártfóliában fartani 1-2 napig. Utána szintén 2-3
napig szabad levegőn kiszellőztefni.

spóráknak a szaporodáshoz. Akinél már kialakulta lábgomba,
viseljen pamutzoknit. A törölközőket, fürdőszobaszőnyeget,
harisnyákat és zoknikat lehetőség szerint fertőtlenítő mosó-
szerrel, magas hőfokon célszerű mosni. A cipő megválasz-
tásánál is lényeges, hogy ne legyen-túl meleg, különösen
nyáron lehetőleg jól szellőzzön. Hiába készül bőrből a cipő
külseje, ha bélése műbőrvagyfordítva, a láb nem szellőzik.

A forróság könnyebb elviseléséhez
inkább válasszuk a természetes vizeket/

ahol kisebb az esély a gombás fertőzésekrel

Dr. Dobó Katalin

iVlegbízható védelem a pilisi régióban js!
A G4S, a világ vezető biztonsági szolgáltatásokat nyújtó váltalata, a pilisi
régióban is készen áll ügyfelei legmagasabb színvonalú védelmére. A G4S
számos eszközzel, a nap 24 órájában biztosítja az Ön és környezete nyugalmát,
értékeinek védelmét. Mi azért doigozunk, hogy riasztórendszereinkkel és
távfelügyetetí szolgáltatásainkkal a lehető tegnagyobb anyagi és személyi biz-
tonságban érezhesse magát.

+ ingyenes távfelügyeleti csatlakozás/ halasztott fízetési konstrukció
+ gyors hibaelhárítás, komoly műszaki háttér
+ 15 perces kivonulás az ország egész területén
+ nemzetközi, elismert háttér, Magyarországon 18.500 aktív ügyfél
+ ügyfélközpontúság, állandó, közvetten ügyfétszolgálat
+ egyedi kedvezmények, konstruktív megoldások, rugatmasság

Riasztórendszereink már990 Ft-tól elérhetőek!

Egyedi szolgáltatási akcióink igény-
bevételéhez keresse kollégáinkat a
06-40/200-444 kék számon, vagy
írjon az akcio hu. 4s. com e-mail
címre.

Erre az ol egyszer még
1 age lesz!

G S Távfelügyelet - Biztonság - Érték
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www. obudantul. hu

Pílisborosjenő és Uröm ingatlanirodája
Ingatlanirodánk változatlanul pilisborosjenői, ürömi és óbudai ingatlanok - építési telkek,
új építésíí és használt családi házak, lakások - értékesítésével és bérbeadásával foglalkozik.

Központi weblap címünk: www. oi. hu
Sür ősen vásárolnának: Kínálatunkból:

- Weblapunkon és irodánkban több,
mint 100 olyan Ugyfelünk keresési
igényét tudja áttekinteni, akik mind
Pilisborosjenon vásárolnának !

SZALAI PÉTER
cégtulajdonos, építészmérnök
e-mail: szalai. peter@oi. hu

+36(30)9520-015
(26)336-198

2097 Pbj., Templom út 2.
Ingatlant kereso Ugyfeleink részére

szolgáltatásunk DÍJMENTES.

Uj építésíí ikerházak eladók kis kerttel. Pilis-
borosjeno központjában, 2011. III. negyedév
végi átadással, változatos elrendezéssel,
kulcsrakész kivitelezéssel, akár egy szintes
kialakítással is. Arak :23-tól - 39 mFt-ig.

- Uj parcellázású, lazaréti, építési telkek
közmuvesítve 16mFt-os induló ártól eladók.

A feltüntett ár már az út és közmu épitesi
költségeket is tartalmazza!

-Látogassa meg weblapunkat vagy irodánkat
személyesen ! Pilisborosjenon és Urömön
több mint 250 eladó ingatlannal várjuk Ont.

Eladók részére ingatlanközvetítési
szolgáltatásunk NEM kizárólagos.

Díjazást kizárólag az segítségünkkel létrejött,
sikeres adásvétel után kell fizetni.

Jutalékunk összege: 3%+Afa

Ugyfélfogadás elozetes telefonos bejelentkezés alapján történik!

PIL SBOROSJENÖ

Epítőanyagok kedvező áron! Allandó akciókj

Omlesztett anyagok - Téglák - Beton termékek - Szigetelőanyagok - Cement - Mész

BRAMAC FAKRO' LSÍGP R^stemm 2ÍSSS; ThoiWWn

TONDACH 'l. iTCXs VELUX-

Kalodás fa, Fa brikett, Gázcsere Telep
- - Építőanyag szállítás, Sitt szállítás

Tel. /Fax: 06/26/336-388, 06/26/336-188
iVlobil: 06/30/343-9507, 06/70/947-5126

E-mail: pistaigyorgy@trunktuzep. hu, trunkjulianna@trunktuzep. hu
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Pilisborosjenő Község Polgármesteri Hivatala ezúton tájékoztatja a tisztelt lakosokat,
hogy községünk begyú'itési akciót szervez. Az akció keretén belül várjuk az elhasznált, megunt,

elromlott számítógépeket és alkatrészeit, mivel veszélyes hulladéknak
minősülnek, ezért külön kezelendők.

Leaáh
asztali számítógépek laptopok . moniforok . klaviatórák nyomtatók

scannerek * és egyéb alkatrészek: egér, kábelek, stb.

Leadási helyszín: Pilisborosjenő, Fő út 53. Interpríma telep
(hétköznap: 7.00-20. 00, szombaton 8.00-14. 00)

Leadási határidő: 2011. szeptember 30.

Felnőn háziorvosi
rendelés
Hétfő: 12-17 óra
Kedd: 8-12óra
Szerda: 16-19 óra
Csütörtök: 8-1 1 óra
Péntek 7-1 1 óra
Dr. Kovács Levente

;ezés rendelési időben:
0626-3 36-308

Felnőtt ügyelet
Hétfő: 12-r7óra
Péntek: 7-14, 30 óra
Dr. Kovács ievente
Tel: 0626-336-308
062&773-53-65
Hétfő:7-12
Kedd:7-17
Szerda: 7-17
Csütörtök:7-17
Ppntek: 14, 30-17
Urömi üayelet
Tel: Oó2'ó-350-224

Gyermek háziorvosi
re'ndelés

HétfS: 8-1 1 óra Uröm
Kedd: 15-18 óra Pjlisborosjenő
Szerda: 8-1 1 óra Uröm
Csütörtök: 15-18 pra Pilisborosjenő
Péntek: 8-1 1 óra Uröm

Egészséges rendelés:
Szerda: 14-16 óra Pilisborosjenő
Kedd: 11, 30-14óraUröm

Dr. Kerekes lldikó
Beielentkezés rendelési időben:
Tel': 0626-536033

háziorvosi ügyelet
Hétfő: 7-12óra
Kedd: 12-17 óra
Szerda: 7-12 óra
Csütörtök; 12-17 óra
Péntek: 7-1 2 óra
Dr. Kerekes lldikó
Tel: 0670-292-22^)9

Hétfő: 12-1 7 óra
Kedd:7-12óra
Szerda: 12-17 óra
Csütörtök: 7-1 2 óra
Péntek: 12-17 óra
Dr. Gaál Gabriella
Tel: 0620-43 8-18-07

Felnott es gyermek ügyelet hétvége
és éisxaka"
Este 18-tól reaael 8-i<
Tel: 063&99'2:92-;

Védőnői rendelés
I. körzet
Csecsemó' tanácsadás
Szerda: 14-16 óra
Várandós tanácsadás
Szerda: 16-1 8 óra
Szűrővizsaálatok
Hétfő 14-16 óra
Család. nővédelmi és iskolavédőnői

tööro

Kedd: 8-10óra

Baba-mama klub
Szerda: 10-12 óra
Ta5Í Zsanett

rendelési időben:
Tel; 0626-536033
0630332-76-15

Védőnői rendelés
II. korzet
Csec5@mő tanócsadás
Szerda: 14-16 óra
Varandó5 tanácsadás
Szerda: 16-18 óra
Baba-mama klub
Szerda: 10-12 óra
Szűrovizsgálat
bejelentkezes alap|án
Szecsónví Bertalánné

itkezés rendelési időben:
Tel; 0626-536033

lán laborvizsgálatok
Szerda 8-9 óra
Előzetes bejelentkezés alap]án
iaénv szerint
Tel: 0670-528-81-28

Fül-Orr-Géaészet
lánrenáelés

Hétf5: 8, 30-10, 30 óra
Kedd: 16-1 8 óra
Szerda: 8-9 óra
Csütörtök: 16-18 óra
Péntek: 13-14 óra (csak megbeszélés)
Dr. Csánvi Márta
Tel: 062Ö-322-67-/

Beve ető

Kedves Olvasók!

az ősz első Hírmondóját tartják a kezükben. A nyár még vissza-vissza
köszön egy-egy napra, várnunk kell egy kicsit addig, mire elmondhatjuk, hogy
'Jött őszanyó/hideg széllel, /aranysárga vízfestékkel", ahogy Osváf Erzsébet
költőnő írja.

A mostani számunkban szintén még félig-meddig a nyárhoz kötődünk. Kiemelt
témánk az augusztus 20-ai Szent István napi ünnepség és az ebből az alka-
lomból kifüntetettek. Reichardt Ferenc, Feri bácsi pótolhatatlan alakja a német
dalkör nótázásainakés fellépéseinek, egyáltalán a német nemzetiség helyi kul-
turális életének. Tapasztalatokban gazdag, színes életéből mesélt nekünk egy-
egy fejezetet. Perlinger Györgyivel elsősorban élete nagy álmáról, a tájház
alapításáról, működtetéséről beszélgettünk, megtudhatjuk többek között azt is,
hogy milyen gyümölcsöző kapcsolatot sikerült kialakítaniuk az iskolával. Simon
Judittal, a harmadik kitüntetettel már a Hírmondó novemberi számában
olvashattak egy hosszabb interjút a közösségi játszótér építésről. Most örömmel
idéztük fel az akkori beszélgetés egy mozzanatát erről az igazi sikertörténetről.

J z önkormányzati munka is. Három területhez kapcsolódó ren-
ket értelmező beszámolókat olvashatják a Napirenden rovat-
>bor kutyákkal kapcsolatos problémák megoldását segítő
endelet, szociális területen a lakásfenntartási támogatás és a
n kívüli házasságkötést szabályozó rendelet, Szintén a nyarat
ikola nyári táborairól szóló képes beszámolóval, és a már
3 immár hagyományos Pilisborosjenői Várjátékokkal.

F ibeli borosgazdákat bemutató portré sorozatunkat. Ezúttal
nesél szenvedélyes hobbijáról, a szőlészetről és borászatról.
ben, szüret küszöbén készült beszélgetésünkben egy igazán
.ását szerető ember nyilatkozik meg. Es végül az újabb
ros kocsma új vezetője, Slosár Károlyírásátolvashatják, mely-
rveiről, elképzeléseiről.

Szép őszi napokat, jó olvasgatást kívánunk minden kedves olvasónknak!

A szerkesztőség

Impresszum: Pilisborosjenői H!ímondó. Megjelenik: havonta 1 300 példányban. Felelos kiadó: Pilisborosjenő Község Onkormányzata - iökkös
Krísztina képviselő - Tel: 30/9-507-778. Szerkesztoség: Artwork Pharma Studio, 2097 Pilisborosjenő, Kökény köz 1. Tel: 30/2-418-177.
E-maí/: hirmondo@pilisborosjeno. hu. Főszerkesztő: Telegdy Balázs - Tel: 20/5-906-931. Grafikai tervezés: Telegdy Zoltán - Nyomdai
elokészítés: Lőrinczi Krisztina. Egészségrovat: Dr. Dobó Katalin - Tel: 30/4-353-559. Hirdetésfelvétel: hirmondo@pilisborosjeno. hu.
Nyomtatós: Pharma Press Kft. Felelos vezeto: Gyulay iászló - Tel: 30/9-926-810. Engedélyszáin: 3. 4. 1/463/2, 1ü. Terjeszti:A Magyar
Posto. A szerkesztöséghez küldött írásokat nincs lehetőségünk megőrízni vagy visszaküldeni. Vőrjuk véleményét, iavaslatát. Csak a néwel,
o'mme/ ellátott, a/óírf leveleket, írásokat dolgozza fel a szerkesztőségünk.
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Augusztus 20-án első királyunk, István haláláról és szentté avatásáról
emlékezünk meg. I. (Szenf) István 1000-1038-ig uralkodott, benne az
állam és a keresztény egyház magyarországi megalapítóját tiszteljük.
Előtte a magyarság törzsi alapú fejedelemségekben élt, a bizánci
kereszténység fokozatos felvételének időszakában.
Apja, Géza fejedelemként fiát, Istvánt jelölte meg utódjául, aki fiatalon
a Nyitrai Fejedelemség ura volt, és Adalbert prágai püspök nevelte
római keresztény hitben megkeresztelve. Géza halála után a bizánci
kereszténységet felvevő és részben megtartó Koppány vezér követelte
a trónt, és ebben a régi rend hívei támogatták őt. István sereget
gyűjtött, melynek jelentős részét német haderő alkotta, a magyar-német
kapcsolatok egyik első jeleként. A döntő harcban Veszprémnél István
győzött, Koppány meghalt- egyúttal Róma győzött Bizánc felett: vagy
más értelmezésben: nyugaf győzött kelettel szemben. Ne feledjük:
kárpát-medencei történelmünk során hányszor kényszerült hazánk helyet
adni hasonló párviadalnak a szó közvetlen és átvitt értelmében is!
Szent Istvánnak azt köszönhetjük, hogy szigorú és elkötelezett volt a
magyar állam létrehozásában. Az egyházat és az államot is a magyar-
ság, korának társadalma szolgálatába állította. A keresztényi erények
elsajátítására püspökségeket alapított, melyek a hitélet mellett a tudás
és a törvények tiszteletének megismerését segítették. Országának pénzf
veretett, okos politikával vagy erővel letörte a törzsi vezérek hatalmát,
helyette kiépítette a vármegye rendszert, általa kinevezett ispánokkal
az élükön. Aki viszont fellázadt, megtagadta a törvényeket, elrettentően
szigorú büntetésre számíthatott: életével, vagyonával fizetett engedet-
lenségéért.
A Szent István-i életmű pedig örök tanulságul is szolgál mindnyájunk-
nak: a megtartó erőt a közösség szolgálata jelenti, szemben az egyén
önös érdekével. Az emberben együtt él a szolidaritás nemessége és
az egoizmus gyarlósága. Közös felelősségünk, hogy a szolidaritást
kibontakozni mennyire engedjük, jó példával, törvényekkel elősegítve
- ugyanakkor az egoizmust visszaszorítva és kordában tartva.
Korunkban, a 2000-es évek elején társadalmunk újra válaszút elé
került: engedje-e tovább a társadalom összetartó kötelékeinek további
lazulását és széthullásáf, a közösség mértékletessége helyett tűrve a

privát mohóságot, vagy fordítson sorsán. 201 1 április 18.-án az
Országgyűlés elfogadta az új alkotmánytMagyarország Alaptörvénye
néven, mely világos választ ad a fölvetésre: felelősen csak a közösség-
ben lehet gondolkodni és jövőt tervezni. Az Alaptörvény egy rövid
reszlete így szól:
"Igérjük, hogy megőrizzük az elmúlf évszázad viharaiban részekre
szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét. A velünk élő nemzetisé-
gek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők.
Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát,
a magyarországi nemzetiségek nyelvétés kultúráját, a Kárpát-medence
természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelőssé-
get viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink
gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek élet-
feltételeit."
Az új alkotmány egy új korszak alapköve a nemzet életében. Miként
Szent István a nemzetfennmaradása érdekében hozta meg törvényeit,
úgy nekünk is van ehhez hasonló feladatunk. Régen úgy mondták:
istenfélö magatartás és felebaráti szeretet, ma társadalmi felelősségnek
és szolidaritásnak nevezhetjük azt az alapelvet, melyre a következő
évtizedek értékrendjét építeni szeretnénk. A spekulatív módon szerzett
haszon helyett a munka értékteremtése, a piac mindenhatósága helyett
a piac és szabályozottság együttes alkalmazása jöjjön. A pénz önálló
életre kelt szárnyalását a világnak vissza kell kormányoznia a reálgaz-
daságot támogató szerepébe. Globalizáció helyett inkább a patriotiz-
mus erősödjön. Saját adottságaink hasznosítása azok lebecsülése helyett,
a minőség választása a bóvli helyett.
Nekünk, magyaroknak ráadásul vissza kell szerezzük a lehetőséget
saját döntéseink meghozatalához, le kell győznünk az államadósság
nyomasztó terhét hogy elmondhassuk: méltó örökösei vagyunk Szent
Ish.'án királyunk eszméinek, és felemelt fejjel, büszkén akarunk járni a
világban, mert megtettük, amittőlünka sorsunk megkövetelt. Isten, áldd
meg a magyart!

Paksi Imre, Pilisborosjenő polgármestere
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^jg a kerűlt kapcsolatfaa a borosje ői
németséggel, a helyi kulhirólis élettel?
A Pilisborosjenőhöz való egyik kötődésem Galambos Ferenc
nevéhez fűződik. 1948-tól egészen a nyugdíjazásomig,
1996-ig a Magyar Hajó- és Darugyárgyárnál dolgoztam
mint titkárságvezető. Ö a Lang Gépgyárban volt egy na-
gyon ügyes diesel-szerelő. Atvettük hozzánk, mert kiválóan
értett a nagymotorokhoz, amiket mi is használtunk. Később
többször volt velem külföldi úton, megismerkedtünk egymás-
sal, megtudtam, hogy sváb gyerek. Ami igazán összekötő
kapocs lett aztán, amikor csatlakoztam 1971-ben a kairói
kiküldetéshez, és itt a két család sokat volt együtt, összejár-
tunk, elmélyülta kapcsolat. Végül a nagyobbik fiam költözött
1980-ban Pilisborosjenőre. Vettünk egy régi sváb házat,
ami nagyon elhanyagolt állapotban volt, mert az előző tu-
lajdonos nem foglalkozott vele. Nekiálltunk lakhatóvá tenni,
négy évig a saját kezünkkel csináltunk, lebetonoztuk, és tel-
jesen felújítottuk, végül lett belőle egy új ház.

Itt Borosjenőn Galambos Feri hívott, hogy a mise után össze
szoktak jönni régi sváb dalokat énekelni. Nekem volt egy
harmonikám, és amikor kimentem hétvégén a misére, utána
én is csatlakoztam hozzájuk, kísértem a dalkört, nótáztunk.
1982-ben bekapcsolódtak a feleségek is, és megalakult a
Singkreis. Részben pályázatokból éltünk, ezért is hoztunk
létre egyesületet, mert így jobban támogattak minket. Aztán
találtunk egy másik bevételi forrást is, volt egy német utazási
iroda, aki hozott hozzánk csoporfokat. Nekik az utolsó napi
meglepetés volt hogy meg lesznek vendégelve egy kórus-
nal. Meglepődtek rajta, hogy itt németül beszélnek emberek.
Összeadtuk a pénzt, az egyik tagunk, aki hentes, főzött
nekik marhapörköltet, énekeltünk nekik. Ezzel az együtt-
működéssel fenn tudtuk tartani magunkat, ebből a pénzből,
amit befizettek, tudtunk utána utazni. Elmentünk például egy
hétre Olaszországba pápai audenciára, vagy eljutottunk
Franciaországba is.

Honnan származnak az ősei/ hogy kerültek
Magyarországro?
Az családom apai részről Baden-Wurtenbergböl származik,
1745-ben kerültünk Magyarországra mint bevándorlók. Egy
németországi néprajzkutatót kértem meg, hogy küldjön egy
listát a kitelepültekről. 1 8 nevet küldött, akik családostul át-
települtekMagyarországra. Bécsben ellenőrizték őket, hogy
megvolt-e az elbocsájtó levelük, tudják-e, hogy ki hívta őket.
Anyai részről pedig a svájci Feketeerdő vidékéről szár-
mazunk, ma is úgy hívják az innen származókat, hogy
"svájcerek". En a Veszprém megyei Tótvázsonyból szárma-
zom. Budapestre úgy kerültem, hogy a második világháború
vége felé Tótvázsony környékén bujkáltunk a toborzás elől
a bátyámmal. Közben Füreden találkozunk egy jutasi őr-

\

mesterrel, aki korábban nálunk volt beszállásolva, amikor
gyakorlatoztak. Ö is azt tanácsolta, hogy a magyar had-
seregbe lépjünk be, így lettünk híradós katonák. Mi mint
híradósok, mindig tudtuk, mi a helyzet, mert lehallgattuk a
beszélgetéseket a törzs és frontvonal között. Egyszercsak

azt hallottuk, hogy megtörtént a nagy áttörtés, megindult a
visszavonulás. Kikerültünk Ausztriába, Klagenfurtba, angol
fogságba. Innen '46-ban szabadultam, visszamentem a
gyárba, és befejeztem a tanulmányaimat, letettem a segéd-
vizsgát. Ekkor a Ganz hajógyár főmérnöke lejött a Füredi
hajógyárba, 1 2 fő fiatal segédet kért egy kiküldetésre,
köztük engem is. Amikor befejeztük a munkát, egyik kol-
légám föl|ött ide Pestre a Ganz gyárba, es kiharcolta, hogy
felvegyenek minket, és maradhassunk. Igy kerültem Pestre
1948-ban. Mindjárt ki is használtam a lehetőséget, és
beiratkoztam a 8. Számú Gépipari Technikumba esti
tagozatra, ahol 52-ben érettségiztem. Már másodévesként
kierfteltek, és a tervezőirodára kerültem. '53-ban ielent-
keztem a műegyetemre gépészmérnöki karra, ahová 53-
ban vettek fel. Ez nagyon kemény időszak volt. Nagyon
akartam, hogy meg tudjam tanulni, és meglegyen a dip-
lomám. Láttam, hogy mekkora matematikai kincs, milyen
műszaki kincs van a hajózásban. De már a negyedik évben
nagyon fáradtvoltam, ki akartam maradni, mindennap este
10-kor értem haza. A feleségem bíztatott, hogy ha már
elkezdtem, fejezzem be, majd ő elbánik a gyerekekkel.

^

Meghirdettünk egy közösségi tereprendezést a játszó-
szerek 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, lelkes ember: apukák,
anyukák, gyerekek. Megdöbbentő volt. Több, mint százan
voltunk. Hirtelen az volt a legnagyobb aggodalmam,
hogy jut-e egyáltalán mindenkinek munka. Azért persze
jutott. Es dolgoztak a gyerekek is, óriási elszánl-sággal.
Biztos, hogy meg is fogják becsütni a iáfszóteret, hiszen
a létrehozásához ők is jelentősen hozzájárultak.

Aztón más alkalommat, amikor hétköznap délután éppen
a homokot terítettük el hárman-négyen az egyik mászóka
alatt, az éppen arra járó apuka, aki sportolni indult az
erdő felé, megállt, és kivette a kezemből a lapátot -
azonnal fel is gyorsult a munka. Nem csak egyszer törfént
meg, hogy valaki látta, hogy munka folyik, jöft és beállt.

A harmonikával hogyan ismerkedett meg?
Előttem volt egy tangóharmonikásunk, egy ürömi zenész, ő
kísérte a kórust, de a szórakoztató zenét én adtam. A hang-
szerem Ausztriában vettem, amikor 5 évig ott dolgoztam,
direkt úgy hangoltattam, hogy kórus kíséretre alkalmas legyen.
A hangszerjátékot édesapámtól tanultam, aki nagyon jó
zenész volt. Ahogy apám is, én is úgy játszok a hangszeren,
hogy ha egyszer hallok egy dallamot, akkor mór le tudom
játszani. Apám próbált hegedűre is tanittatni, de az nem
igazán érdekelt, egy idő után abba is hagytam a tanulást.
De mindenek előtt apám már 8 éves koromban ráültette az
ölembe a harmonikáját, és azt mondta: "Nem mutatok semmit
fiam, van zenei hallásod, a harmonikában minden dallam
bennevan, keresd meg!". Es hála ajóistennek, adottolyan
tehetséget, hogy megtanultam minden fogást, futamokat,
anélkül, hogy tudnám, hogy egyáltalán mihez nyúlok - ez
olyan természetes. Nekem nem kell odanézzek, hogy mit
játszok, annyira természetessé vált. A dallamkincs, amit
énekelünk, eredeti népdalok. Részben borosjenői dallamok,
amiket még a Gröschl házaspár gyűjtött össze. Ezek apáról
fiúra szállt dallamok, amiket még az ősök hoztak be.

Kezdetben nem sokan hittek ebben a kezdeményezés-
ben; volt, aki kifejezetten lebeszélt, mondván, úgysem
fog sikerülni, nincs értelme, ne vesztegessem rá az időt.
Bennem viszonf egy pillanatig sem merült fel, hogy ez a
küldetés lehefetlen, ami utólag meggondolva azért
meglehetően nagy bátorságnak tönik. Mert mi lettvolna,
ha gyöjtünk-gyűjfönk, de végül nem elég a pénz egy
életképes projekt létrehozására? Visszaadjuk a támo-
gatóknak az adományokat leszegett fejjel, hát az milyen
kellemetlen végkifejlet lett volna, nem? Erre az eshetősé-
gre vatamiért nem is gondoltam. De az a tapasztalafom,
hogy ha az ember halad a munkaval, és mindig csak a
következő lépésig néz előre, akkor mindig az a fontos,
hogy az az adott lépés legyen meg, a cipő orra eggyel
legyen előrébb. A többiért majd aggódunk később.

(részlet a Hírmondó 2010 novemberi számából)
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Mesélne nekünk valami az őseiről?
Milyen családi gyökerei vannak?
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Biztos vagyok benne, hogy sokan ismerik a
faluban, de mondana pár szót önamágról is?
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A sváb hagyományokat/ kötődéseket honnan/
kitől kapta meg gyerekkorában?

feltűnt, hogy én szeretem is a dialektust, és úgy ahogy már
gyerekként beszéltem is, és mindig, amikor megtanított
valamit nekünk, megkérdezte tőlem, hogy hogy mondják
ezt vagy azt a szót svábul. Igyekszem a családomban is
egy kicsit előtérbe helyezni a németet, hogy ne kopjon ki,
például a kisunokámnak nemcsak magyarul, hanem németül
is éneklem a gyerekdalokat.

Honnan jött a nemzetiségi tájház ötlete?
Hogyan tudnak részt venni az oktató-nevelő
munkában, és milyen a tájház kapcsolata az
iskolával?
A tájház ötlete onnan jött, hogy amikor elmentünk nyaralni
Harkányba, akkor több nemzetiségi múzeumot is láttam, és
adódott a kérdés, hogy hát miért nincs itt ilyen. Ez mindannyi-
unkon múlik, hogy miérf nincs. Akkor nekem állt itt két helyi-
ség, a bolt mögött, és azt mondtam, hogy hát miért álljon
itt üresen, így négy évig itt volt a kis múzeum. A kitelepítés
60 éves évfordulójára tudfunk átköltözni az új házba,
beszentelni, birtokba venni 2006-ban. Nagyon sokan voltak.
Az állandó kiállítás mellett volt már egy német nemzetiségi
népviseleti baba kiállításunk, volt egy kagylókiállítás, és sze-
retnék egy nagy kiállítást a régi hangszerekről, de ez még
nagyon képlékeny dolog. El kell mondjam, hogy amikor a
kiállífások voltak, akkor is nagyon sokat segítettek nekem
mások, például a nyitva tartásban
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Az iskolával nagyon |ó a kapcsolatunk. Epp tegnap beszél-
tem a némettanárokkal, nagyon jól dolgozunk együtt. A né-
met klubbal felelevenítettük a német betlehemes játékof, helyi
nyelvjárásban, régi énekekkel, eredeti jelmezekkel, amit mi
varrtunk. Dvd-re vettük az előadást, és most odaadtuk a Pilis
Tv-nek, egy részét le fogiák adni, illetve a tanárok is ebből
fognak dolgozni, mert ezt már nem nekünk öregeknek kell
csinálni, át kell adni, ez így jó...

A rendhagyó órákon átmegyek a múzeumba és a széna-
padlástól kezdve magyarázom a legutolsó pincéig a dolgo-
kat. A gyerekek megfoghatják a tárgyakat, ettől is lesz élő
a dolog. A tanárok is beszélnek, én is beszélek. Sokszor a
tanárok utána összeállítottak egy kérdéscsoportot a gyere-
keknek, hogy mire használják ez vagy azt az eszközt, a
ruhákról, arról amit láttak a gyerekek. A tájház hosszú éve-
kig az iskola gálának is helyet adott.

Barnás Isfván, a iskola korábbi igazagtója egy német nem-
zetiségi napot indítoft, amikor sváb ételeket főznek a konyhá-
ban, sváb sütemények vannak, a dalkör énekel, nemzetiségi
ruhókban vannak a néptáncosok. Most újból indul a Kere-
kes Néptáncegyüttesen belül egy német néptánccsoport.
A sváb nap nagyon jól sikerült, a gyerekekkel beszélgettünk,
ajándékotvittünk nekik, elmondtuk, hogyan működött régen
az iskola. Mindenkiben nagyon jó szájízvolt, eg szép nap
volt. Ebből szeretnénk hagyományt teremteni. A másik,
amiből hagyományt szeretnénk teremteni, hogy a német
nyelvből kiválón telejsítő gyerekeket oklevéllel jutalmaztuk.
Először most a tanévzárón 201 1 júniusában osztottunk ki a
tanárokkal együttműködve.

Hogyan érintette a kitüntetés?
Jó dolog, hogy értékelik az ember munkáját, ez mindenkinek
jól esik, de ez egy csapatmunka. Ezt akkor is elmondtam,
hogy igen, voltam én, aki ezt a múzeumot kiötöltem, és azt
mondtam, hogy ez a 24. óra, és tudtam is szerencsére he-
lyet adni a gyűjfeménynek, voltak emberek, akik mellém álltak,
és segítettek. Tényleg a padlásokon kerestük a régi tárgyq-
kat, lemostuk, átpucoltuk, fényeztük őket, nagyon-nagyon
sokat dolgoztuk vele. Feltétlenül el kell mondanom itt is, hogy
nem kizárólag a helyi német nemzetiségi lakosokra tudtam
támaszkodni, hanem ugyanilyen nagy részben azokra,. akik
nem nemzetiségi lakosok. Tehát akinek volt olyan tárgya, ami
a múzeumba illett, szívesen adták.

On hogy fogalmazná meg/ mi a nemzetiségi
tájház küldetése?
Szükség van a gyökerekre, tudnunk kell azt, hogy honnqn
indultunk, kik vagyunk, és mit is szeretnénk továbbadni. En
úgy tapasztalom, hogy a faluban nagyon sok ember jól áll
hozzá, és szeretnék tudni, hogy itt hogy éltek az emberek
régen, milyen volta kisipar, a gazdaság. Aztszoktam mon-
dani az embereknek, hogy mindig két ember kell minden-
hez. Nekünk általában nyitottak a programjaink, én is, itt a
boltban mindenkit hívok a rendezvényeinkre. Mindig min-
denkivel beszélgetek. Fontos, hogy az ember mit sugároz
ki magából, és mennyire nyitott. Ehhez kell az "őslakosság",
a régi boros|enőiek is, és kellenek az ujak is. Ez egy egység,
ebből tudunk aztán valamit kihozni. Ügy tapasztalom egyéb-
ként, hogy ez kezd működni.

Két héttel ezelőtt például, egy meleg nyári napon beköszönt
az egyik kislány, aki az unokatestvéreivel ment, majd mesél-
te nekik, hogy "tőle kaptam az oklevelet németből". Ez egy
annyira kedves dolog volt, engem ez meghatott, hogy igen,
'beleégett valami" ebbe a kislányba. Én is itt hegedültem,
itt léptem fel a rendezvényeken, nekem is sujtásos ruhátvar-
ratott az édesanyám, mert a hegedűhöz az illett. Es ezeket
az emlékeket viszem én is magammal és ezekre építek.

Mik a távolabbi céljaik a tájházzal kapcsolatban?
Kitűzött célunk, hogy magasabb rangra emeljük a tárlatot,
és múzeum legyen. Fölvettem a kapcsolatot a budaörsi Riedl
Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjével, és ő segít
nekem ebben. Afelügyeleti szervünka szentendrei Ferenczy
Múzeum. Dr. Bereczky Ibolya múzeológus szintén az egyik
személyes segítőnk. Tag|ai vagyunk a Tájház Szövetségnek
is. Rengeteg feltételnek kell megfelelni, de biztos vagyok
benne, hogy egy-két éven belül el fogjuk érni ezt a célt, Sok
elképzelésünk van azzal kapcsolatban is, hogy hogy tehet-
nénk élőbbé. Nagyon fontos kérdés az is, hogy mikor
legyen nyitva a tájház. Nekem qz a tapasztalatom, hogy
ősszel és tavasszal van rá igény. Ugy szoktuk csinálni, hogy
szombat és vasárnap délutánonként van nyitva két-két órát,
de ezt be kell osztanunk egymás között, hogy mindig
legyen valaki ott ebben az időben, aki tud magyarázni is.

Személyesen Onnek mit jelent a fájházi és a
nemzetiségi munka?
Apolom is a területet, és azt hiszem, hogy elég jó kapcsolat-
tartó is vagyok a német nemzetiségi önkormányzat, a falu
lakossága és az önkormányzat között. Ez adódik abból is,
hogy itt dolgozom, könnyen elérhető vagyok. Nekem ez a
szívügyem. Nagyon megtaláltam önmagam ebben a munká-
ban, és azt gondolom, hogy hagytunk egy kis "lenyomatot".
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Pilisborosjenő Község Onkormányzata
Képviselő-testületének

11/2011. (IX. 7. ) (hatályos 2012. 01.01. napjától)
önkormányzati rendelete

az állatok tartásáról szóló többször módosított
27/2004. (V. 15.) Kt. rendelet módosításáról

1.§

Pilisborosjenő Község Onkormányzata Képviselő-
testületének az állatok tartásáról szóló többször módosított

27/2004. (V. 15. ) Kt. rendelete az alábbi ebtartási
és ebnyilvántartási rendelkezésekkel egészül ki.

Jó/A.§

Az ebkataszter

(1) A polgármesteri hivatal az ebtartók bejelentése és az át-
latorvosi nyilvántartás alapján eb-katasztert vezet.
(2) Az állat elhullása esetén az állattartó köteles az elhullás
tényét a polgármesteri hivatalba bejelenteni.

16/B.§

Az ebek tartós egyedi azonosíthatóságának
biztosításáról

(1) Minden eb tartós, biztonságos, egyedi azonosíthatóságát
az eb tartó köteles regisztrált azonosító chip behelyezésével
biztosítani:
a) az eb 3 hónapos életkorának betöltése után, legkésőbb
az eb 6 hónapos életkorának eléréséig,
b)a 201 1. május 1. előtt született ebek esetében legkésőbb
a 201 2. év során esedékes veszettség elleni védőoltás során,
c) a 6 hónaposnál idősebb állatot, ha beültetett chippel
még nem rendelkezik, az új eb tartó a tartás megkezdését
(az állat hozzá kerülését) követő 30 napon belül.

(2) Kötelező az eb regisztrált azonosító chippel való ellá-
tása, amennyiben az eb nem regisztrált, az (1) bekezdés
esetein túl minden esetben
a) tulajdonos váltásánól,
b) harapás esetén
c) a gyepmester által befogott ebek esetében.

(3) Amennyiben az ebet más okból (tenyésztői szervezet
előírása miatt, egységes európai állatútlevél kiváltása miatt
vagy egyéb okból) regisztrált azonosító chip behelyezésével

korábban egyedileg már megjelölték, úgy a tulajdonos
legkésőbb az eb tárgyévben esedékessé váló veszettség
elleni védőoltásának beadásakor az eb regisztrált azonosító
chipes megjelöléséről köteles a megbízott állatörvost tájé-
koztatni és a szükséges adatokat rendelkezésre bocsátani.

(4) A mikrochipnek ebekbe történő beültetését kizárólag a
Magyar Állatorvosi Kamara áltat kiállítotf, érvényes műkö-
dési engedéllyel rendelkező állatorvos végezheti.

(5) Az állat+artó a regisztralt azonosító chippel ellátott eb
adatait köteles a Magyar Állatorvosi Kamara által működ-
tetett nyilvántartó rendszerben regisztráltatni. A regisztrációt
a megbízott állatorvos végzi. A regisztrálást ugyanazon eb
esetében csak egyszer kell elvégezni.

16/C.§

(1) A település közterületein csak az e rendeletben megha-
tározott egyedi azonosítóval ellátott ebet lehet sétáltatni. A
közterület-felügyelet eltenőrizheti, hogy a közterületen sétál-
tatott eb egyedi azonosítóval meg van-e jelölve.

16/D.§

1 Az e rendelet alkalmazása során felmerült adatok rögzí-
tésére, kezelésére és továbbítására a Polgármesteri Hivatal
rendelkezik jogosultsággal a 16/A. §-ban foglaltakra tekin-
tettel.

(2) A nyilvántartás a következő adatokat tartalmazhatja:
a) az eb tulajdonos adatai (név, lakcíme);
b) az eb fajtája, születési ideje, neme, színe, neve;
c) az eb tartós egyedi azonosíthatóságának (mikrochip)
adatai;
d) az eb egyedi jellemzői (leírása, tartási helye);
e) a nyilvántartásba vétel időpontja;
f) a veszettség elleni legutóbbi védőoltás időponfja.

(3) Az adatkezelő a kezelt adatokat az alábbi feladatok
ellátásához használja fel:
a) kötelező védőoltások határidőben történő elvégzésének
az ellenőrzése; .
b) az elkóborolt ebek azonosítása és visszajuttatása az ál-
lattartó számára;
c) a szabálysértő állattartók azonositása;
d) állatmenhelyről való örökbefogadás előtti tájékoztatás;
e) veszettség elleni védőoltás meglétének a dokumentálása,
kiemelten a kutyatámadások esetét.

(4) A személyes adatok kezelésében érintettek iogai, illeh/e
azok érvényesítése a személyi adatok védelméről és a

közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi D(lll.
törvényben foglalfak szerint történik.

(5) A mikrochippel megjelölt állatok adatainak, valamint az
ebek veszettség elleni védőolfására vonatkozó adatok nyilván-
tartása érdekében az Onkormányzat e rendeletben foglal-
tak szerint együttműködik a Magyar Allatorvosi Kamarával.

16/E.

(1) Az ebek egyedi azonosításával kapcsolatos kötelezés
a Polgármester hatáskörébe tartozik.'

Onkormányzatunkállattartási szabályai a következőképpen
módosulnak az ebtartásra vonatkozóan a számos, kóbor
ebekkel kapcsolatos lakossági panaszra tekintettel.

A Polgármesteri Hivatal eb-katasztert fog vezetni, ezért kutya
elhullása esetén az állattartó köteles az elhullás tényét a Pol-
gármesteri Hivatalba be|elenteni.

Minden ebtartó köteles regisztrált azonosító chip behelyezé-
sével biztosítani az eb regisztrációját:
1. azeb 3 hónapos életkorának betöltése után, legkésőbb

az eb 6 hónapos életkorának eléréséig,
2. a 201 1. május 1. előtt született ebek esetében legkésőbb

a 201 2. év során esedékes veszettség elleni védőoltás
soran,

2.§

(1)Jelen rendelet 2012. 01. 01. nap[án lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit a atálybalépését követően indult ügyek-
ben kell alkalmazni.

Paksi Imre Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
polgármester jegyző

3. a 6 hónaposnál idősebb állat esetén, ha beültetett chip-
pel még nem rendelkezik, az új eb tartó a tartás meg-
kezdését (az állat hozzá kerülését) követő 30 napon
belül,

4. tulajdonos váltásánál,
5. harapás esetén,
6. a gyepmester által befogott ebek esetében.

Amennyiben az ebet más okból (tenyésztői szervezet előírá-
sa miatt, egységes európai állatútlevél kiváltása miatt vagy
egyéb okból) regisztrált azonosító chip behelyezésével
korábban egyedileg már megjelölték, úgy a tulajdonos
legkésőbb az eb tárgyévben esedékessé váló veszettség
elleni védőoltásának beadásakor az eb regiszfrált azonosító
chipes megjelöléséről köteles a megbízotf állatorvost tájékoz-
tatni és a szükséges adatokat rendelkezésre bocsátani.

A település közterületein csak a rendeletben meghatározott
egyedi azonosítóval ellátott ebet lehet sétáltatni. A közterület-
felügyelet ellenőrizheti, hogy a közterületen sétáltatott eb
egyedi azonosítóval meg van-e jelölve.

A chip behelyezését az önkormányzat által megbízott állat-
orvosnál kedvezményes áron tehetik meg az állatfartók.Jelenleg
önkormányzatunkdr. HatvanyGáborállatorvossal kötötterre
vonatkozóan együttműködési megállapodást.A chippezés
kötelezővé tételére vonatkozó rendelet 2012. 01. 01. napjá-
tól lesz hatályos, teljes szövege szintén olvasható az újságban.

Tisztelettel: Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea jegyző
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Pilisborosjenő Község Onkormányzafa Képviselő-testülefének
12/2011. (1X7. ) (hatályos 2012. 09.08. napjától)

önkormányzati rendelete
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
14/2003. (VII. 15) Kt. rendeletének módosításáról

1.§
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2003.
(VII. 15) Kt. rendelefének 10-11. §-a helyébe

a következő rendel-kezés lép:
"10. § (1) Az önkormányzat a Sztv. 38. § (2)-(7) bekezdésében

foglalt normatív lakásfenntartási támogatáson túlmenően helyi
lakásfenntartási támogatásban részesíti azt a személyt, aki lakás-
sal vagy nem lakás cél|ára szolgáló helyiséggel rendelkezik,
abban lakik és megfelel ezen rendelet 11 .§-ában foglalt további
támogatási feltételeknek.
(2) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosult-
nak állapitható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és az
abban lévő háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a
társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói ítélettel megosztott
lakás lakrészeit.
(3) Nem részesülhef önkormányzati lakásfenntartási támogáfásban
az a személy,
a) aki kizárólagos tula|donátvagy bérletét képező lakást nem hasz-
nálja, kivéve, ha gyógykezelés alatt áll vagy tulajdoni illetőségét
más személy az ingatían-nyilvántartásba be|egyzett haszonélvezeti
jog alap|án használ|a,
b) aki lakáshasznosífásból származó jövedelemmel rendelkezik,
c) akinek az ellátását az önkormányzat átmeneti, vagy tartós elhe-
lyezést nyújtó intézményben biztositja.
11 .§ (I) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy,
akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó |öve-
delem az öregségi nyugdí| mindenkori legkisebb összegének
250%-a és a háztartás egyik tagiai egyikének sincs vagyona.
(2) A lakásfenntarfás elismert kölfsége a Sztv. 38. § (4) bekezdés
szerinti elismert lakásnagyság és az egy négyzetméferre jutó,
a Sztv. 38. § (3) bekezdés szerinti elismert költség szorzata. Azegy
négyzetméterre jutó havi költség a normatív lakásfenntartási támo-
gatásnál meghatározott költeéggel azonos összegű.
(3) A támogafás összege a helyi lakásfenntartási támogatásnál
megegyezik a szociális törvényben meghatározott normatív lakás-
fenntartási támogatás minimum összegével, melyet egy évre kell meg-
állapífani. (2500, -Ft/hó2011-ben)
(4) A lakásfenntartási költségeken a Sztv. 38. § (10) bekezdése
szerinti költségeket kell érteni.
(6) Lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelemhez
csatolni kell az alábbi hitelt érdemlő, a fennálló élethelyzetnek
megfelelő dokumentumokat:
a) kérelem
b) a kérelmező és vele közös háztatósban lakókvagyonnyilatkozatai
c) bérleti, albérleti szerződés
d) a lakás nagyságáf igazoló hiteles irat (adásvételi-, bérleti-,

lízingszerződés, hasznólatbavételi engedély, tulajdoni lap stb.)
e) a kérelmező és a vele közös háztartásban élők havi rendsze-
rességgel járó - nem vállalkozásból származó - jövedelem esetén
a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét igazoló doku-
mentum(ok)
f) a nem havi rendszerességgel szerzett illetve vállalkozásból
származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző fizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy-
havi átlagáról szóló igazolós,
g) gyermektartásdíjról igazolás,
h) ösztöndíjra vonatkozó igazolás.
i) GYES, GYED, GYET, családi pótlék, árvaellátás összegéről szóló
hatósági bizonyítvány,
|) álláskeresési ellátás határozafa, vállalkozók esetén a NAV által
kiadott jövedelemigazolás,
k) 1 8 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolás,
I) nyugdí|asok esétén a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott
nyugdíj összegéről szóló éves igazolás, kérelem benyújtását
megelőző hónap nyugdíjszelvénye,
m) válásról, gyermekelhelyezésről, bírósági végzés másolata.
(7) A kérelmezőnek nyilatkoznia kell házfartásban együtt élők
számáról, arról, hogy milyen minőségben lakik az ingatlanban.
(8) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet minden év
március 1. - március 31. között, valamint szeptember 1. -
szeptember 30. között lehet benyújtani.
(9) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapítása egy évre szól.
(10) A helyi lakásfenntartási támogatás a kérelmezőr a kérelem
benyú|tása hónapjának első napjától illeti meg.
(I 1) A megállapított támogatás a jogosult részére a tárgyhónapot
követő hó 5. napjáig lakcímére vagy a szolgáltatást végző részére
kerül átutalásra.
(12) A helyi lakósfenntartási támogatás természefben is nyújtható.
(I 3) a lakásfenntartási támogatási kérelmek elbírálásnak és a tá-
mogatási forma nyú|tásanak valamint kifizetésének hatáskörét
a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át."

2-§
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2003.

(VII. 15) Kt. rendeleténekló-19. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:

"1ó.§ ASztv. 40-44. §-aiban megállapított ápolási dí|ra jogosul-
ton kívül képviselő-testületi átruházoft hatáskörben 2011. szeptem-
ber 8. nap|áf megelőzően megállapított és biztosított anyagi
hozzájárulást a képviselő-testület iogfolytonosságában fenntartja,
a határozaflan időtartamra megállapított, ápolási díjra való |ogo-
sultság az ápoltnak vagy az ápolási dí|ra jogosult hozzátartozó-
nak a jogosultsági feltételeket befolyásoló lényeges változásáig
fennáll. Az ápolási dí|ra való jogosultság megállapításának
feltételei a határozatlan időtartam alatt a megállapításkor hafályos
rendeleti szabályozásnak megfelelően évente felülvizsgálható.
17. § Az ápolási dí| mególlapítására 2011. szeptember'8
napjától kizárólag |egyzői hatáskörben van mód."

3.§

(1 IJelen rendelet 2011.09.08. napján lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit a hatálybalépését követően indulf ügyekben kell
alkalmazni.

Paksi Imre Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
polgármester jegyző

A lakásfenntartási támogatás feltételrendszerét az egyes
szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogya-
tékossági és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról
szóló 2010. évi CD(XI. törvény 7. §-a, 2011. szeptember
1-jétől hatályba lépő rendelkezéseivel módosította. Az új
szabályokat a lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt

. 201 1. augusztus 31-ét követően indult el|árásokban kell al-
kalmazni. A lakásfenntartási támogatás rendszerszerű áta-
lakítására az energiatámogatással (szociális alapú gázár- és
távhőtámogatással) kapcsolatos kormányzati döntésekkel
összhangban kerül sor. A törvény több ponton módosítja a
lakásfenntartási támogatás jelenlegi rendszerét, a módosítás
föbb elemeit az alábbiakban foglalom össze:
. A jogosultsági jövedelemhatárt a törvény az öregségi

nyugdíjminimum 250%-ában határozza meg a jelenlegi
150 % helyett, így a szociális gáz- és távhőtámogatás
megszűnésével támogatás nélkül maradó jogosultak több-
sége befogadásra kerülhet a lakásfenntartási támogatás
rendszerébe.
A gövedelmi értékhatár megemelésével egyidejűleg eltör-
lésre kerül a lakásfenntartási költségek jövedelmen
belüli arányára vonatkozó előírás (a fényleges
jövedelem küszöb). A jelenlegi szabályok szerint ugyanis
a lakásfenntartás elismert havi költségének meg kell halad-
nia a háztartás havi összjövedelmének 20%-át, tehát a
jogszabályban rögzített jövedelemhatár mellett létezik
egy tényleges jövedelmi (költség) küszöb is, ami miatf a
ténylegesen jogosultak köre jelenleg még szűkebb, mint
a jogszabályi értékhatár. A tényleges jövedelmi küszöb
eltörlése azt eredményezi, hogy valamennyi, a jog-
szabályban meghatározott felső határ alatti havi
jövedelemmel rendelkező család "befér" az ellátásba.

A jövedelemszámítás alapja, a jelenlegi egy főre jutó
jövedelem helyett, a háztartás fogyasztási szerkezetét
jobban kifejező fogyasztási egység lesz, amely reáli-
sabban jeleníti meg az adott háztartás jövedelmi és ki-
adási viszonyait, hiszen a fogyasztás és a kiadások a
háztartás tagjai számának emelkedésével nem egyenes
arányban növekednek.

Példaszámítást végezve a törvényi rendelkezések figye-
lembe vételével, az a család, ahol két felnőtt és két gyermek
él egy háztartásban, és a háztartásban az egy fogyasztási
egységre eső jövedelem 71.250 Ft, egy maximálisan figye-
lembe vehető 65 m2-es lakásnagyság és a törvény alapján
erre a lakásnagyságra számított 450 Ft/m2-es lakásfenn-
tartási költség mellett támogatásban nem részesíthető. Ezen
rászorultak támogatására az Onkormányzat önálló támo-
gatási formaként beiktatta a szociális igazgatásról és szo-
ciális ellátásokról szóló rendeletébe a lakásfenntartási
támogatás ú| formáját.

Az Onkormányzat a Sztv. 38. § (2)-(7) bekezdésében foglalt
normatív lakásfenntartási támogatáson túlmenően helyi lakás-
fenntartási támogatásban részesíti azt a személyt, aki lakással
vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik,
abban lakik, illetveakinek a háztartásában az egy fogyasztási
egységre iutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250%-a, és a háztartás tagjai
egyikének sincs vagyona. A feltételeknek együttesen kell fenn-
állnia.

Ezzel párhuzamosan a jövőre vonatkozóan megszűnik a
méltányos ápolási díj, de megmarad azok részére, akik
eddig megkapták határozatlan időre, mindaddig, míg a jo-
gosultsági feltételek fennállnak, illetve továbbra is megmarad
a jegyzői hatáskörben elbírálandó normatív ápolási díj.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló ren-
delet módosítása teljes egészében olvasható mind az újság-
ban, mind a honlapon. Igénylőlapot és további segítséget
kaphatnak a Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyin-

Tisztelettel: Hegedusné dr. Hovánszki Tímea jegyző
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Pilisborosjenő Község Onkormányzata Képviselő-testületének
13/2011. (IX. 7. ) (hatályos 2011. 09. 08. napiától)

önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül

történő házasságkötés engedélyezésének
szabályairól és díjairól

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-testülete az
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény a 19. §-ában1
meghatározott feladatkörében eljárva az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi Ü(V.
törvény 16. § (1) bekezdésében, az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 96. §-ában2 az anyakönyvekről, a
házasságkötési el|árásról és a néwiselésről szóló 1982. évi 17.
törvényere|ű rendelet 15/A. § (ó)-(7) bekezdésében és a 42/A.

(4) bekezdésében3 kapott felhatalmazás alapján az alábbi ren-
deletet alkotja.

l.§

(1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezését a
bejelentkezési szándékkal egyidőben kell kérelmezni.
(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés akkor engedé-
lyezhető, ha a felek a törvényi feltételek tel|esítésén fúl igazolják
az (5) bekezdésében meghatározott díj befizetését.
(3) A díj befizetését az engedélykérelem benyújtásával egyidejű-
leg a feladóvevény, vagy hivatalos számla bemufatásával kell iga-
zolni. A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező
részére '15 munkanapon belül vissza kell utalni.
(4) Az anyakönyvi esemény elmaradása esetén, ha azt a felek a
házasságkötés kitűzött időpontja előtt legalább 5 nappal bejelen-
tik, a befizetett díjat 15 napon belül vissza kell utalni a befizető
reszere.

(5) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén a többletszol-
gáltatás ellentételezéseként 10. 000 Ft/anyakönyvi esemény dí|at
kell megfizetni,
(6) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnél a felek kötelesek
biztosítani a |ogszabályban előírt feltételeket.
(7) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés során figyelemmel
kell lenni a hivatali helyiségbe elő|egyzett anyakönyvi esemé-
nyekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi
esemény nem veszélyeztetheti.
(8) Mentesülnek a kérelmezők az (5) bekezdésben meghatározott
díj megfizetése alól, ha valamelyik házasuló mozgáskorlátozottsága,
egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszités lenne számára
az anyakönywezető hivatalos helyiségében történő megjelenés.
E körülmény fennállását kérelmükben a házasulók kötelesek meg-
jelölni és hitelt érdemlően igazolni

2.§

(1) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezését a
bejelentkezési szándékkal egyidőben kell kérelmezni.
(2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a több-
letszolgáltatás ellentételezéseként 15. 000 Ft/anyakönyvi esemény
dí|at kell megfizetni és akkor engedélyezhető, ha a felek e díjat
megfizetik.
(3) A díj befizetését az engedélykérelem benyú|tásával egyidejű-
leg a feladóvevény, vagy hivatalos számla bemutatásával kell iga-
zolni. A kérelem elutasitása esetén a befizetett dí|at a-kérelmező
részére 15 munkanapon belül vissza kell utalni.
(4) Az anyakönyvi esemény elmaradósa esetén, ha azt a felek a
házasságkötés kitűzött időpontja előtt legalább 5 nappal bejelentik,
a befizetett díjat 15 napon belül vissza kell utalni a befizető részére.
(5) Mentesülnek a kérelmezők a'(2) bekezdésében meghatározott
díj megfizetése alól, ha valamelyik házasuló egészségi állapota
miatt kerül sor az anyakönyvi esemény elmaradására, mely tényt
hitelt érdemlően bizonyítani kell.

3.§

(1) Amennyiben az anyakönyvi eseményre hiyatali munkaidőn kívül
és hivatali helyiségen kívül kerül sor, az anyakönyvi esemény ellen-
tételezéseként 25. 000 Ft/anyakönyvi esemény díjat kell meg-
fizetni és akkor engedélyezhető, ha a felek e díjat megfizetik.
(2) A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli házassag-
kötés engedélyezésére egyebekben az 1. § (1)-(4) és (6)-(8)
bekezdéseit, illetve a 2, § (1) és (3)-(5) bekezdéseit kell alkalmazni.

4.§

(1) Az anyakönywezetőt a hivatali munkaidőn kívüli házasság-
kötésért,- amennyiben a közreműködő anyakönywezető nem a
köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabad-
idő kiadását kéri, - eseményenként bruttó 7. 500 Ft díjazás illeti meg.
(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésben közreműködő
anyakönywezetőt- amennyiben a közreműködő anyakönywezető
nem a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott
szabadidő kiadását kéri, - 5. 000 Ft/anyaköny/i esemény közre-
működési díj illeti meg.
(3) A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívüli házas-
ságkötésben közreműködő anyakönywezetőt,- amennyiben a
közreműködő anyakönywezető nem a köztisztviselők jogállásáról
szóló törvényben meghatározott szabadidő kiadását kéri, - ese-
ményenként bruttó 12.500 Ft díjazás illeti meg.
(4) Az anyakönywezető az anyakönyvi eseményeken való közre-
működésről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az
esemény helyét, időpontját és egy megjegyzés rovafot, melyben fel
kell tüntetni az anyakönyvi esemény megtörténtét, vagy elmaradá-
sának tényét.
(5) Az anyakönywezető díjazása a nyilvántartás szerinti igazolt
teljesítés alapján - a tárgyhót követő hó 5-éig - történik.

(6) Az anyakönywezetőnek az ( 1 )-(3) bekezdések szerinti szabad-
idő biztosítása, vagy a díjazás igénybe véfele tárgyában történő
választásáról nyilatkoznia kell.'
(3) E rendelet alkalmazása során hivatali helyiség Pilisborosjenő Köz-
ség Onkormányzat Polgármesteri Hivafalán épületén belüli helyiség.

5.§

(l)Jelen rendelet201 1. 09. 08. napján lép hatólyba.
(2) Rendelkezéseit a hafálybalépését követően indult ügyekben 1
alkalmazni.

Paksi Imre Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
polgármester Jegyző

'19 § (1) A házasság hivatali helyiségen kivüli megkötése, továbbá a munka-
időn kívül történő hózasságkötés esefén a többletszolgaltatás ellentételezéseként a
települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű diiat kell fizetni.
|2| A hivatali munkoidőn kivül történő házasságkötésben közremú'ködő anya-
könywezetőt választása szerint a köztisztviselők |ogállásáról szóló törvényben
meghatározott szabadidő helyett az önkormányzati rendeletben meghatározoft
mértékű dijazás illeti meg.

Onkormányzatunk elfogadta a hivatali helyiségen kívüli és a hiva-
tali munkaidőn kivül történő házasságkötés engedélyezésének
szabályairól és di|airól szóló 1 3/201 1. (IX. 7. ) (hatályos 201 1.
09. 08. napiától) önkormányzati rendeletét, melynek lényegi rendel-
kezéseit az alábbiakban foglalom össze.

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén a többletszol-
gáltatás ellentételezéseként 10.000 Ft/anyakönyvi esemény
díjatksll megfizetni. Mentesülneka kérelmezőka díj megfizetése
alól, ha valamelyik házasuló mozgáskorlátozottsóga, egészségi
állapota, kora. miatt különös erőfeszítés lenne számára az anya-
könywezető hivatalos helyiségében történő megjelenés.

A hivatali munkaidőn kívül történő házassógkötés esefén a több-
lefszolgáltatás ellentételezéseként 15.000 Ft/anyakönyvi esemény
díjat kell megfizetni. Mentesülnek a kérelmezők a díj megfizetése
alól, ha valamelyik házasuló egészségi állapota miatt kerül sor az
anyakönyvi esemény elmaradására.

Amennyiben az anyakönyvi eseményre hivatali munkaidőn kívül
és hivatali helyiségen kívül kerül sor, az anyakönyvi esemény el-
lentételezéseként 25.000 Ft/anyakönyvi esemény díjat kell meg-
fizetni.

2 "96. § Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy
o| rendeletben hatórozza meg a hivatali helyiségen kivüli, valamint a hivatali
munkaidőn kivül történő házasságkötés és be|egyzett élettársi kapcsolaf létesitése
engedélyezésének szabólyait,
b] rendeletben szabályozza a hivatali helyiségen kivüli, valaminta hivatali munka-
időn kívül történő házasságkötés és be|egyzettélettársi kapcsolat létesitése esetén
a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az
anyakönywezető részére fizetendő dl| mértékét."
3 15/A. § |6]A házasság, valaminta bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyi-
ségen kivüli megkötése, létesitése, továbbá a munkaidőn kivül történő házos-
ságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesitése esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű
dijat kell fizetni.
|6a] Az anyakönywezető kizárólag akkor működik közre a (6] bekezdés szerinti
eljárásban, ha a többletszolgáltatás ellentételezéseként megállapitoft dí[at megfi-
zették.
|7] A hivatali munkaidőn kivül történő házasságkötésben, be|egyzett élettársi kap-
csolat létesítésében közreműködő anyakönywezetőt választasa szerint a köz-
tisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghafározott szabadidő egésze vagy
egy része helyett az önkormányzati rendeletben meghatározotl mértékű dijazas
illeti mea.

42/A. § [4] Felhatalmozást kap a települési önkormányzat, hogy
a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen líivüíi, valamint a hivatali
munkaidőn kívül történő hazasságkötés és be|egyzett élettársi kapcsolat létesitése
engedélyezésének szabalyait,
b| rendeletben szabályozza a hivatali helyiségen kivüli, valaminta hivatali munka-
időn kivül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén
a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az
anyakönywezető részére fizetendő díj mértékét.

Az anyakönyvi eljórásról szóló 2010. évi I. törvény szabályozza
az önkormányzati rendelet jogalapját: "19. § (1) A házasság
hivatali helyiségen kívüli megkötése, továbbá a munkaidőn kívül
történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatós ellentételezé-
seként a települési önkormányzat rendeletében meghatározott
mértékű díjat kell fizetni. " Ezt figyelembe véve a szomszédos tele-
pülések díjazását meg nem haladó mértékben állapitotta meg a
képviselő-testület a díj összegét.

Amennyiben a házasulandók hivatali időben és hivatali helyiségben
kötnek házasságot, természetesen továbbra is ingyenesen háza-
sodhatnak össze.

A teljes rendeleti szöveget szintén közzétesszük mind az újságban,
mind az Onkormányzat honlapján.

Tisztelettel: Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea jegyző
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Idén augusztusban már sokadik alkalommal megyünk borosjenői zeneiskplásokkal és most már budapesti, sőt jósvafői barátaikkal
táborozni. Ismét Gyűrűfűre. Van valami ebben a Baranya megyei néhány házból álló ökofaluban, ami vissza-visszahívja magához
a fiatalokat. Mert amikor szerveződött a tábor, egyöntetű volt részükről, hogy csakis Gyűrűfú' jöhet számításba. Erre a hétre nem
kell nekik aszfaltos út, bevásárló központ, televízió, sőt talán még wifi sem. Sokkal fonfosabb számukra, hogy együtt legyenek,
pingpongozzanak, kártyázzanak, beszélgessenek és zenéljenek. Diófa alatt, jurta előtt, lovak mellett vagy éppen a tábortűznél.
Egyedül, egymással vagy egymást tanítva, J. S. Bach-tól a Tico-tico-ig sok mindent, klasszikusokat, bluest, jazzt. Mint eddig is
mindig, most is koncerttel búcsúztunk Gyűrűfűtől. A falu éppen 20. születésnapját ünnepelte, ezért szép számú és közönség előtt
[átszottunk. A színvonalról csak annyit, hogy elhangzott 3-4 olyan műsorszám, melyek egy konzervatóriumi vizsgán is elismerést
váltottak volna ki.

A 2010/1 1 -es tanév végén felsős táborunkat Tiszafüredre
terveztük. Június végén húszan indultunk útnak, hogy megismer-
jük a táj nevezetességeit és nem utolsó sorban jól érezzük
magunkaf. A víz és a hely adta lehetőségeket kihasználva
ka|akozni-kenuzni tanultunk, motorcsónakoztunk, kerékpár-
túrára mentünka környéket bejárva, megismerkedtünka cso-
dálatos vízi világgat, fürdőztünk a Tiszában és a tiszafüredi
strandon, csillagokat lestünk az éjszakai égbolton. Játszot-
tunk, buliztunk, pihentünk, élveztüka nyaratés a szabadságot,
a kötetlenséget.
Már csak százhetvenegynéhány tanitási nap van hátra a
következő nyári táborig...

Peltzer Ferenc gitártanár

Bogácsi tábor
A 6. osztályosok fürdőzésben, kirándu-
lásokban és szép élményekben gazdag
hét napot töltötf Bogácson.
Az emlékek apró mozaikjaif ebben a dalban
fogalmazták meg a gyerekek. Szövegét a népszerű
Most múlik pontosan címú' dal ihlette és a zárónapi vetélkedőn
adtákelő nagysikerrel.

Most fürdök pontosan, engedem a vizet.
Had folyjon, szabadon belőle úgyis anyám fizet.

Indulnom kéne már, de még felöltözöm,
Tamás még fogat mos, ezért még van időm.

Látom, hogy elsuhan felettem egy madár,
Tátongó gyomrában kispocok csőrében nagykabát.

Most látom, hogy bagoly, ötvennégy centi volt.
Három. és fél kiló, egy igazi víziló.

Vágtatnék tovább a szafari busszal,
De a végsebesség csak 50-ig tart.

Egy molnár család van a kaptár kőben,
Isten ki nem vette őket onnan.

Azóta ott vannak, újholdkor morognak,
Igazan ijesztő és nagyon-nagyon hajmeresztő.

Es láttuk Attilát, vagyis csak templomót,
Aztán haza jöttünk és megint fürödtünk.

11. népművésveti tábor Boldogkőváralján
Nos.. elmúlt ez is... A tizenegyedik... Még gombócból is sok! 40 gyerek, - na jó, ebből már tízegynéhány majdnem felnőtt - és
a kézművesek és fáncoktatók. A legkisebb 5 éves, a legidősebb táborlakó 40 is elmúlt. Igy szép, nem? Volt ám sokminden: méta,
fogócska, kemencében sült kenyér.és töltött káposzta, patakozás és gátépítés, ördöglakat és tűzzománc, hétpróba a mindenre
elszántaknak és táncház, esfi mese nélkül pedig le sem akart feküdni egy sem! Szombaton pedig részt vettünk a Boldogkői Vár-
játékokon. Táncoltunk a színpadon és csináltuk a hangulafot a koncerten, hogy aztán Zsuzsi-vonattal hazapöfögve a táborban
folytassuk. Es a tábor, a csodálatos erdei tábor a patak mentén, a hatalmas csűrrel, a gyönyörű kemencével és a tisztáson álló
két jurtával... az nagyon a szívünkhöz nött. Ugyhogy megyünk jövőre is!

Sváb és magyar néptánccal, dalkörök
szereplésével, Kaláka koncerttel/ íjászattal,
citeramuzsikával, kézműves foglalkozással

és sok érdekes programmal várták az érdek-
lődőket a IV. Pilisborosjenői Várjátékokra

és az Aranykapu Kistérségi Napra.

Remekül sikerült szeptember 3-án a IV. Pilisborosjenői Várjá-
tékok elnevezésű rendezvény, amely idén az Áranykapu
Kistérségi Napnak is helyet adott. Á helyszín most is fan-
tasztikus volt: az Egri vár másolata - ahol az Egri csillagok
című filmet forgatták - a Nagy-Kevély lábánál várta a kör-
nyékről érkezőfet. A Pilis-Buda-ZsámbékTöbbcélú Kistérségi
Társolás több polgármestere jelen volt a nagyszabású prog-
ramon, Perbálról Varga László kerékpárraférkezett, feltűnt
Pénzes Gábor Pilisszentivánról, házigazdaként Paksi Imre,
ésNagykovácsiból BencsikMónika is, minta Kistérségi Tár-
sulás elnöke.

A rendezvényt a IV. Oszi Táncfesztivál indította. Több mint
két órán keresztül a térség különböző tánccsoportjait ismer-
hette meg a közönség. A pilisborosjenői Kerekes Néptánc-
együttes kezdte meg a szereplést 1 1 órakor. A színvonalas
produkciót élő népzenei kíséret színesítette - Székely Veroni-
ka és bandája húzta a talpalávalót. Solymárról az 1999-ben
alakult Cédrus Táncegyüttes érkezett Pilisborosjenőre, akik
szintén a Kárpát-medencei tánchagyományokat mutatták be.
Az első sváb táncot szemléltető formáció a Pilisvörösvári
NémetTáncegyüttesvolt amely 1954-ben alakult Hidas-Herbst
György vezetésével. A koreográfiát g csapgt művészeti ve-
zetője, Wenczljózsef találtaíi. Az Ürömi Öröm Neptánc-
együttes is a Kárpát-medencéből hozott táncokat. "Urömön
a néptáncoktatás 1974-től Gaál András (Népművészet Ifjú
Mestere, Orökös Aranysarkanlyús táncos) és Szalavári Anna
(Népművészet Ifjú Mestere) vezetésével kezdődött el. Egy
zsűri így jellemezte őket: "Ez a kis falu tele van őstehetsé-
gekkel. -.plvashatjuk a néptáncműhely bemutatkozójában.
Áz Urömi Oröm NéptáncmúhelyAlapítvány 2000-ben alakult.
Utánuk egy Saidi Botos Tánc-bemutató következett a házi-
gazda teTepülésről majd ismét a Kerekesé lett a színpad.
Áz 1993. óta működö Rézpatkó Néptáncegyüttes Nagy-
kovácsit képviselte a rendezvenyen. Elsosorban a Kárpát-me-

dencében és a Kárpátokon túl élő magyarság néptáncaival,
népi játékaival, népdalaival, népzenéjével, népszokásaival
foglatkoznak.
Csobánkát a Borony Táncegyüttes képviselte, ők is magyar-
országi német nemzetiségi táncot mutattak be. Ezt követően
az ürömi EMEL Tribal Táncformáció előadása jött, akik össze-
sen háromszor voltak a színpadon, minden alkalommal szín-
vonalas produkcióvalszórakoztatták a közönséget. Az EMEL
után ismét az Urömi Oröm, majd a Pilisszenfiváni Néptánc-
együttes sváb táncbemutatója következett. Az 1994. áprilisá-
ban alakult csapat négy táncot adott elő; Mikepércsi csardást,
Musik Polkát, a Baranyai hanqulatot és Donaustrand-Wenczel
Polkát. A táncfesztivál vége felé fantasztikus zenét szolgálta-
tott a perbáli Tücsök Citerazenekar. Az együttes 1989-ben
alakult meg Sallai B. Sándor vezetésével, a jelenlegi felál-
lásban Földi Mária, Gyenes Zsuzsanna, Keresztúri Anna,
Keresztúri Eva és Zengl lldikó zenél együtt. A IV. Oszi
Táncfesztivál zárásaként az Osztováta együttes lépett fel. A
csapatot vezetője, a Székelyderzsen született Zoltáni Zsolt
2008-ban alapította meg.
Némi szünet után a Kistérségi DalkörökTalálkozója kezdődött

de volt lovaglás, arcfestés és kézműves foglalkozás is. A pilis-
csabai barantások karikásostort csattogtattak jurtájuk mellett,
és kirakodóvásár is várta a látogatókat. A környezettudatos
vendégek azAlu-GO segítségével alumínium hulladékból
készíthettek dísztárgyakat, és a sörösdoboz-sakkot és, -
horgászatot is bárki kipróbálhatta velük.
A dalkörök közül elsőkénta Nosztalgia Dalkörlépett fel Pilis-
vörösvárról sváb dalokat előadva, utánuk Pilisszántóról a
Studienka Kultur Együttes következett, majd Solymárról a Ha-
gyományőrző Asszonykórus. UgyancsakSzántóról jötta Pá-
vakör, a műsort pedig a helyi Kevélyhegyi Dalkör zárta A
Kistérségi Dalkörök Találkozója közben Bencsik Mónika,
Nagykovácsi polgármestere és a Kistérségi Társulás elnöke
köszöntefte a meg[elenteket, a fellépőknek pedig emléklapot
adott át. Jól esik ilyenkor egy kis szomszédolás" - mondta.
Természetesen Paksi Imre, Pilisborosjenő polgármestere is
jelen volt az emléklapok átadásánál, ahogy a rendezvényt
szervező Pilisborosjenőért Alapítvány titkára, Bereczkiné
Szendrey Eva is. "Ezt a hagyományteremtő rendezvényt
Küllerjános, korábbi polgármester kezdte el, és köszönjük
neki mind az ötletet, mind pedig azt a sok munkát, hogy
ezen a természetvédelmi területen egy évben egyszer létre-
hozhatjuk ezt a programot" - mondta el a Varkapu. info-nak
Mint mondta, az idei rendezvény volt az első, amelyet civil
kezdeményezésre, az önkormányzat támogatása nélkül kel-
lett lebonyolítani. A főszervező köszönetet mondott a pilis-
borosjenői polgárőröknek és tűzoltóknak is, akik nélkül nem
sikerült volna lebonyolítani a térség civil szervezeteinek
összefogásából létre öft napot.
Az esti Kaláka koncertre nagy tömeg gyűlt össze - kicsik és
nagyok együtt tapsoltak a zenekarnak. Utánuk a Történelmi
Ba[vívók bemutatóját nézhettük meg, majd a Kék Bab
Zenekar zárta a rendezvényt.

Gribek Dániel - Varkapu. info
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Elmesélné a Gábeli pincészet történetét?
Hogy került kapcsolatba a szőlészettel/
borászattal?
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melők egyesületbe tömörülnek,.mi a töki Nyakas pincéhez
tartozunk. Ottvan a hegybírónk, aki a szőlőszármazási en-
gedélyeket adja ki, és összefogja a területeket.

Milyen szőlőfajtákat termel?
Zweigeilt, ezerfürtű, chardonnay, amire ha az ember odafi-
gyel, akkor nagyon meghálálja. Ezt onnan is tudom, hogy
ahányszor csak indulok vele, szinte mindig arany minősítést
kapok rá. Ezen kívül van a merlot és a kékfrankos, és
próbálgatom én is a nérót, ami étkezésre is és borszőlőnek
is való. Ezek közül a chardonnay a legváltozatosabb, mert
amit a földből ki tud hozni, azt ő kihozza. Van ahol citrus
illafú, máshol zöldalma, banán, kenyérhéj illatú. Ezért van
a badacsonyi szürkebarátnak nagyon szép híre, mert azt a
tűzköves ízt, ami a földből jön, kiveszi, és benne van ez a
íz. A juhfark például csak otf terem igazán a Somló hegyen,
mert az a terület ad neki egy plusz ízt, ami máshol nincs.
Szóval lényeges, hogy milyen fajtákat telepítenek egy-egy
területre. Itt például nem lehetne megteremteni a korán érö
oportót, mert annyira kényes a rohadásra, hogy itt ebben
a vizes éghajlatban nem érezné jól magát.

Többször megkérdezték, hogy melyik a kedvenc borom.
Erre mindig azt szoktam visszakérdezni, hogy hány családja
van. Máris értik Nekem nincs kedvenc borom, mindegyik
a kedvencem. Es nem én mondom valamiről, hogy jó bor.
Kóstolja meg, döntse el a fogyasztó. A legjobb bor az elfo-
gyott bor. De minősítik is a boraimat, bevizsgáltatom, és
viszem versenyekre is őket. Pécsen például, az első alkalom-
mal amikor elmentem a versenyre, a chardonnay aranyat
kapott, és volt egy gyönyörű szép schillerem, és már a be-
vezetőben azt mondták, hogy ilyen schillert nagyon rég nem
ittak, és a vörös cuvéem is aranyat kapott.

Hogyan jellemezné az itteni borokat?
Itt nálunk a vörösborok egy kicsit könnyebbek, nem olyan
erős gyümölcsösek, de beszélgetéshez nagyon jók, és több-
ször lehet inni belőle, mert van egy kis sava. Ez olyan mint
az üdítőital, mint amikor egy jót lehet belőle inni, egy jót
húzni, és utána ottmarad az íze a szájunkban. Itt is ilyenek a
borok. A chardonnay például ilyen, hogy nagyon jó fröccsel
is, de önállóan is.

Mennyire tudja értékesiteni a borait? El lehet
adni ma Magyarországon a hazai bort?
Az értékesítéssel eddig nem volt gond, de most már ez a
pénztelenség nagyon látszódik, mert az emberek meggon-
dolják, hogy mire költekeznek. De van egyvevőköröm, akik
rendszeresen vásárolnak.Jönnek Szántóról, jönnek Solymár-
ról is, de főleg borosjenőiek. Már elég korán szép helye-
zésekef értem el a boraimmal. Csak a háznál árulom, kinn
van a cégérem. Hála Istennek, mosf már kezd becsülete
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hogy melyík a kedvenc borom.
Erre mindig azt szoktam vissza-
kérdezni, hogy hány családja

van. Márís értik... //
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a magyar bornak, kezdik a pincészeteket megismernj, és a
fiatalság is kezdi megszeretni a magyar borokat. En azt
mondom, hogy a nnagyar termék maradjon a magyar fo-
gyasztónál, a francia pedig a franciánál. A másik, hogy az
unió engedélyt adott kivágásokra, ami az Alföldön helyes
is volt, ir.ert nem odavaló kultúrnövény, de most már olyan
helyekről is kivágják, ahonnan nem lenneszabad, ezért be-
hozatalra kényszerítettek minkef szőlőből is. Ha valamiből
hiány van, akkor hozzuk be, rendben van, de az, hogy amink
van megöljük, hogy más tudjon létezni, az nem becsületes
dolog.

Azt mondják/ hogy az igaz bor a sxáraz bor?
Mit mond erről a szakember?
llyenkor már az ember nézegeti, hogy mennyi a sav és a
cukor. Az irsainál például nagyon oda kell figyelni, mert ha
túlérik, akkor elmegy a cukor is és a sava is. A fehér borok-
nál a sav a gerinc. Ha a gerincet kiveszik, akkor az a dolog
összeomlik. Fehérben még el tudom képzelni az édes boro-

--f

kat, mert lásd a tokajit, ami 5-6 év után lesz igazán bor, de
a vörös szőlőnél már a természetes édesség nem maradhat
benne, mert az héjon erjesztett technológiával történik, és
az addig erjed, amíg a cukor ki nem forr. Szóval ott vagy
az van, hogy megállítom a forrást, csinálok belőle félédest,
de ez egy csak egy darabig lesz félédes, mondjuk májusig,
utána újraindul a bor, elkezd mozogni, és a maradék cukor
átalakul alkohollá. Vagy az elkészített édes bort felöntik
édesített musttal, vagy természtes mustfal, vagy ami még
rosszabb, valamilyen édesítőszerrrel, és elkészül az édes
merlot mondjuk. Azért mondom, hogy édesség érzef lehet
a vörösbornál, kevés sawal, de a kiforrt rendes, tiszta bor
nem édes.

A bor azegy nagyon kényes jószág, mert ha valami van a
környezetében, aztösszeszedi. h-la a hordó például kívülről
nem tiszta, mivel a hordó lélegzik, a bor levegőtvesz magá-
hoz a hordón keresztül, a penész is beszivárog. A bor az
addig él gyakorlatilag, amíg meg nem isszák. Erről sokat
lehet regélni. Van is egy olyan anekdota, hogy amikor a
laikus és a borász bort kóstolnak, a laikus mondja, hogy
először is megillatozzuk, utána megnézzük a színét, és utána
pedig iszunk belőle. Erre a borász azt mondja, hogy
nem-nem, utána pedig beszélünk róla....

Volt egy vevőm, aki megkóstolta a chardonnaym, és
azt mondta, hogy ebben a borban érezhető, hogy
szív van benne, hogy tényleg szíwel csinálták.
Ennél jobb szívmelengetőbb vissza|elzés
nem kell. En tényleg beleadok min-
dent...

^'.
^
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Ki? ki, hanem mi!
Százéves az Iparos Kocsma új neve.

Százéves/ mert tisztelgek a hely kora
előtt, és mert kifejezi azt az elvárást,

melyet az új arculattól várok.

Áprilisban vezetőváltós volt a kocsmában/ már
akkor dizájnerként részt vettem a munkában/
most azonban teljesen átvettem az irányítost.
Nevem Slosár Károly, avagy ahogy sokan is-
mernek Döme, aki sokszor tartja kezében a
fakanalat a falurendezvények üstje mellett. Az
új névhez új tartalom is jár. Ürt szerefnék be-
töltenil Az űrf, ámely a szórakozás/ kikap-
csolódás terén van. Hétköznap és héhfégén
egyarónt nincs hova menni/ csak a kocsma van.
A Sxáxéves kis csapata azt a nem kis célt rózte
ki maga elé, hogy ezen változtat.

Különböző érdeklődésű korosztályok, nagycsaládosok, nép-
táncosok, rockerek, jazz imádók, komolyzene hallgatók,
diszkó rajongók, piacjárók, kárfyások, színjátékosok, vacsora-
járók és világmegváltók nem falálnak helyet maguknak,
pedig ez nálunk rendelkezésre áll. Jelenleg három helyisé-
günkvan: a vendéglátó tér, a szalon és a különterem, illetve
jelenleg készül a kerthelyiség tűzrakóval, később pedig foci
és jégpálya. Kocsma helyett inkább klubot, vigadót.

Állandó és időszakos
programokkal csábítom a helyieket.

Állandó programok: keddenként néptánc vagy társastánc.
Szerdánként szerep-vagy színjáték. Csütörtökként kárlyanap.
Péntekként beszélgetős "csendes pihenő". Szombatonként
bulinap van, váltakozva hol szólóest (zenei vagy színházi),
hol jazz vagy komolyzene, máskor rock és nosztalgia zene
vagydiszkó. Vasárnaponkéntfilmklub. Találja meg mindenki
a maga időpont|át. Az elképzelés rugalmas, új program-
ötleteket szívesen vennék!

Időszakosan a most induló egyéves vándorjogar verseny
rendezvényei kerülnek megrendezésre. A versenyen pon-
tokat lehet szerezni a rendezvényeken való részvétellel. Je-
lenleg két induló program van, mely természetesen
továbbiakkal bövül. Október 1-jén szombaton 10 órától II.
snapszer bajnokság, részletek a facebookon, plakátokon
és a helyszínen. Október 15-én, szombafon családi főző-
verseny az udvaron, gyermekeknek légvárral (szerinfem a

vattacukor nyerő lesz). Kóstolás, zsűrizés 1 3 órakor. A ren-
dezvényen részt vevők a nyeremények mellett pontokat is
szereznek a vándorkupa versenyhez. A verseny egy éves idő-
tartamú, és a nyertes vidám meglepetés birtokosa egy éven
keresztül, amikor az ú| nyertes veheti át a vándorjogart.
További szervezés alatt vannak az uki és biliárd versenyek,
turisztikai és kerékpáros családi napok.
A falupiac.helyszíne az új kerthelyiség, melyre új árusokat
is szervezek. Részletek a százéves facebook oldalán.

Solymár, Pilisvörösvári u. 17.
Rendelési idő: kedd, csütörtök 14-19h
szombat09-12h

Dr. MolnárAttila: 06-30-9846-692
Ifj. Dr. MolnárAttila: 06-30-9642-160
Rendelő: 06-26-360-919

Ünnepnapokon telefonos ügyelet: 06-30-9642-160
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Hfvjonminkefc+3630960 065
Emall: pappjaoHfflwmgelAu

Web: www.txngelAu

MINDEN POSTALÁDÁBAN,
MINDEN HONAPBAN

MEGJELENÜNK.
HIRDETÉSFELVÉTEL:

hirmondo@pilisborosjeno. hu

Megbízható védelem a pilisi régióban is!
A G4S, a viiág vezető biztonsági szolgáltatásokat nyújtó váltatata, a pilisi
régióban is készen áll ügyfelei legmagasabb színvonalú védetmére. A G4S
számos eszközzsl, a nap 24 órájában biztosítja az Ön és környezete nyugalmát,
értékeinek yédslmét. Mi azért dolgozunk, hogy riasztórendszereinkkel és
távfelügyeleti szolgáltatásainkkal a lehető legnagyobb anyagi és személyi biz-
tonságban érezhesse magát.

+ ingyenes távfelügyeleti csatlako ás, halasztott fizetési konstrukció
+ gyors hibaelhárítás, komoly mű zaki háttér
+ 15 perces kivonulás az ország egész területén
+ nemzetközi, elismert háttér, Ma yarországon 18.500 aktív ügyfél
+ ügyfélközpontúság, állandó, kö vetlen ügyfélszolgátat
+ egyedi kedvezmények, konstru>tív megotdások, rugalmasság

Riasztórendszereínk már Ft-tó elérhetőek!

JÁTSZUNK EGYÜH, TUDOD BUDAI ÜT 18., A SZÁZAS!

Slosár Károly írása

Egyedi szolgáltatási akcióink igény-
bevételéhez keresse kollégáinkat a
06-40/200-444 kék számon, vagy
írjon az akcio@hu. g4s. com e-mail
címre.

Erre az oldalr^ egyszer még
nagyszüksége lesi!

^ S TávfelügyeJet ~ Biztonság - Érték

-)
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www. obudantul. hu
. .

Pilisborosjenő és Uröm ingatlanírodája
Ingatlanirodánk változatlanul pilisborosjenői, ürömi és óbudai ingatlanok - építési telkek,
új építésü és használt családi házak, lakások - értékesítésével és bérbeadásával foglalkozik.

Központi weblap címünk: www. oi. hu
Sür ősen vásárolnának: Kínálatunkból:
- Weblapunkon és irodánkban több, -Üj építésií'ikerházak eladók kis kerttel. Pilis-
mint 100 olyan Ugyfelünk keresési borosjeno központjában, 2011 .IV negyedév
igényét tudja áttekinteni. akilt mind végi átadással, változatos elrendezéssel,
Pilisborosjenon vásárolnának ! kulcsrakész kivitelezéssel, akár efö' szintes

kialakítással is. Arak :25-tól - 39 mFt-ig.
SZALAI PETER -Új parcellázású, lazaréti, építési tellsek

cégtulajdonos, építészmérnök közmüvesítve IfímFt-os induló ártól fladók.
A feltüntett ár már az út és közmu építesi

e-mail: szalaí. peterfffoi.nu i".;,. ". ;:;':;,
koltségeket is lartalmaz

^- -Látogassa meg weblapunkat vagy irodánkat
c.)U)yc)^iU~U 1 c) személyesen ! Pilisborosjenőn és Ürömön

,-^^ ^, ̂ , ̂ , t f~\c^ több mint 250 eladá ingatlannal várjuk Ont.
y

2097 Pbj., Templom út g.
Eladok részere ingatlanközvetítéai
szolgáltatásunk NEM lüzárólagos.

Díjazást kizárólag az segítségünkkel létrejött,
sikeres adásvctel utáii liell tizetni.

Jutalékunk összege: 3%+AtA

Nyitva tartás: hétfo: 14.00-16.00 és szerda: 10.30-12.00
További napokon az Ügyfélfogadás előzetes telefonos bejelentkezés alapján történik!

Ingatlant kereső Ugyteleink részére.
szolgáltatásunk DIJMENTES.

'̂ r

^ ^

2083 Solymár, Bécsi út 0165/1. Hrsz.

ás = ns

Epítőanyagok áronl Allandó akciók!

Ömlesztett anyagok - Téglák - Beton termékek -
Szigetelőc yagok- Cement - Mész - Gázcsere telep - Betonvas

. . - - - : Epítőanyag szállítás - Sitt szállítás

- Cement

- Pth 30 N+F
- Fagyálló csempe rag.
- Terméskövek
- Estrich

2690 FVq
238 FVdb

880 Ft/zsák
1900Ft/m2-tól

800 FVzsák

Tel./Fax: 0626/336-188, 0626/336-388 obil: 0630/343-9507, 0670/947-5083
E-mail: pistaigyorgy@trunktuzep. hu, tyihakerno@trunktuzep. hu
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Október 23. -án 1956 őszéről, a forradalomról emlékezünk meg, egy
ideje immár a nemzet ünnepeként. E napon néhány percre elcsen-
desedünk, és visszagondolunk azokra a fiatalokra, akik igazán hittek
az eszmében, a nyíltságban, őszinteségben, demokráciában. Ám az
eszmét a hatalom és a politika terrorra, kényszerítésre, megalázásra,
gyilkolásra használta és hazudta. Az a délután egy békés, a lengyel
nép metletti rokonszenvtüntetéssel kezdődött, de néhány óra múltán
már a munkásság is csatlakozott, és egész Budapest talpon volt. Még
hitteka békés reformok lehetőségében, ezért Munkástanácsokat alakí-
tottak, mivel este a Rádiónál már lövések dördültek, fegyvert is osztot-
tak és a forradalmat többé megállítani nem lehetett. Az utcai harcok
megkezdődtek, de néhány nap múlva egyik legfőbb követelés tel-
jesülni látszott: a szovjef csapatok kivonultak. Addigra az egész
ország megmozdult, és a munkástanácsok sorra alakultak, a szabad-
ság mámoros örömmel töltött el mindenkit. Az öröm nem tartott sokáig.
A 1 2. napon az árulás a hatalom túlerejéf beengedte az országba,
mely a forradalmat vérbe fojtotfa és megbosszulta. Keserves csöndes
évek, újabb hazugságok, majd lassú beletörődés és a gulyáskommu-
nizmus kora jött el.
Csak a 80-as évek végére gyöngült meg a hatalom annyira, hogy a
réseket feszegetni lehessen, és 89-ben bekövetkezhessen a várt
igazságfétel. Az 56-os halottaink immár példaképeink, hősök, akik a
szabadságért áldozták életüket. A szabadság a mi számunkra jött el
a rendszerváltással, és - mivel a szovjet megszállás 44 évet elvett a
nemzetünktől, ezért újra kell tanulnunk, hogyan éljünk a megszerzett
szabadsággal.
Ma, 201 1-ből visszatekinfve adódik a kérdés: mire használtuk hát
szabadságunkat? Fetváltottuk a proletár internacionalizmust a liberál
multinacionalizmusra, beengedve, sőt önként behíva az országba a
régen várt árubőség és jóléf reményében. Nem ismertük fel, hogy a
szabadság a felelősséggel együtt kell járjon. Naiv jóhiszeműségünk
árát ma már fizetjük: a pénzügyi spekulációk, csalások, erőfölénnyel
történő visszaélések, átverések korát éljük. Mivel mindentszabad, ami
nem tilos, ezért a jóhiszemű állampolgárnak saját magának kell tudni

felismemi, milyen rosszul járhat egy-egy csábítónak látszó ajánlat elfo-
gadásával. A 44 elvett év hiánya itt mutatkozik meg: mivel a hatalom
nem atyáskodik tovább fötöttünk, de az egyének védekező mechaniz-
musait nem volt kitől átörökítenünk, keserves tanulópénzt fizettünk,
fizetünk érte.
A 2010-es választások tétje már az volt: ha minden zavartalanul megy
tovább, semmink sem marad. A felismerés megtörtént, de a tanuló-
pénz nagyobbik részét még most és ezután kell megfizetnünk. Az
egyik ilyen tanulság: minden értékért valahol, valaki, valamikor meg-
dolgozott. E munkára épülő értékrend adhat alapot a tisztességes
gyarapodásra - ha előbb az adósságot már kifizettük.
Mi, mai magyarok, dönfés előtt állunk: ha azt akarjuk, hogy orszá-
gunk, nemzetünk nekünk és utódainknak megmaradjon, most nem
fegyvert fogva életünket kell áldozni, hanem gazdasági terhet kell a
vállunkra venni: keményen dolgozni, tisztességesen adózni és - lehető-
leg itthon maradni.
Sorsunk és a történelem ránk ezt a feladatot rótta: adjon a teljesítéshez
erőt az, ahogyan az 56-osok felvállalták azt a tehetőséget, ami szá-
mukra akkor megadatott.

Isten, áldd meg a magyart!

Paksi Imre, Pilisborosjenő polgármestere
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Pilisborosjenő Község Onkormányzata Képviselő-testületének
16/2011 .(X. 5. ) (hatályos 201 1. 10.06. napjától)

önkormányzati rendelete

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló,
14/2011,. és 15/2011. KT. rendelettel módositott

2/2011. (III.9. ) KT. számú rendeletének módosításáról

Pilisborosjenő Onkormányzat Képviselő-testülete az Allamház-
tartásról szóló - többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény
65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint

az Allamháztartás működési rendjéről szóló - módosított -
217/1998. (XII. 30. ) Kormányrendeletben meghatározottakat -
a tervévi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A R. 5. §-a az alábbiak szerint módosul:

"5. § A Képviselő-testület az Onkormányzat általános tartalékát
,32 144 eFt összegben hagyja jóvá.'

2.§

(I) A R. 2. számú melléklete helyében, e rendelet 2. számú mel-
léklete lép.
(2) A R. 3. számú melléklete helyébe, e rendelet 3. számú mellék-
lete lép.
(3) A R. 5. számú melléklete helyébe, e rendelet 5. számú mellék-
lete lép.
(4) A R. 5. a számú melléklete helyébe, e rendelet 5.a számú mel-
léklete lép.
(5) A R. 5. számú összesítő melléklete helyébe, e rendelet 5.
számú összesítő melléklete lép.
(6) A R. 8. számú melléklete helyében, e rendelet 8. számú mel-
léklete lép
(7) A R. 9. számú melléklete helyében, e rendelet 9. számú mel-
léklefe lép
(8) A R. 12. számú melléklete helyébe, e rendelet 1 2. számú mel-
léklete lép.
(9) A R. 13. számú melléklete helyébe, e rendelet 13. számú mel-
léklete lép.

3.§

(I) Ez a rendelet 2011. 10. 06. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Paksi Imre Hegedűsné dr. h-lovánszki Tímea
polgármester Jsgyző

jogcím nélküli csapadékvíz elvezetés
megszüntetésére

Tisztelt Lakosok!

A településünk csatornarendszerét üzemeltetö Duna Menti
Regionális Vízmű jelezte felénk, hogy a szennyvízcsatorna
rendszerbe jelentős arányban történik illegálisan csapadék-
víz bevezetés.

A szennyvíztisztító rendszer kapacitását a bevezetett
csapadékvíz jelentősen leterheli, aminek következtében a
szennyvíz tisztítása kerül veszélybe.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az illegálisan kialakított
csapadékvíz bekötéseket szüntessék meg, legkésőbb 201 1.
december 31-éig.

A Vízműnek, mint üzemeltetőnek joga van a lakossági há-
lózatellenőrzésére, és jogszabályi alapon visszamenőlege-
sen kiszámlázni a bekötött csapadékvíz mennyiségét, mint
szennyvizet.

Onkormányzatunk 2012. évben teljes körú' hálózatellen-
őrzést fog megindítani, és a fellelt illegális bekötésekhez tar-
tozó ingatlanok tulajdonosait kötelezni fogja a bekötés
azonnali megszüntetésére bírság kiszabásának terhe mellett.
-A jogalap nélküli bekötés további fennmaradása esetében
szabálysértési eljárás keretében többször kiszabható a
bírság az illegális bekötés megszüntetéséig.

Az illegális bekötésekkel azon jogkövető lakosok adóterhét
növelik, akik anyagi ráfordítást nem kímélve szabályosan
vezetik el a csapadékvizüket. Az ő érdekükben is kérem,
hogy az illegális bekötéseket megszüntetni szíveskedjenek
a fenti határidőig.

Pilisborosjenő, 201 1. október 17.

Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
legyzö
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Tisztelt pilisborosjenői Lakosok, illetve a szórakozó, a vendéglátó
és az elárusítóhelyek, űzletek tulajdonosai, bérlői, használóil

Felkérem a Tisztelt Lakosságot, illetve a szórakozó, a
vendéglátó és az elárusítóhelyek, üzletek tulajdonosait, bér-
lőit, használóit, hogy a lakosság biztonsága érdekében, -
különösen a gyermekek és az idősek védelmében - az in-
gatlanuk előtt a hóeltakarítást és síkosságmentesítést
jogszabályi kötelezettségüknek megfelelően végezzék el
a tél folyamán.
Kérem, hogy a közterülefek rendszeres tisztántartási, hó- és
síkosságmentesítési feladatainak ellátásában segítsék az
Onkormányzat munká|át azzal, hogy az utak szélén enge-
dély nélkül elhetyezett nagy méretű kövek, karók és min-
den egyéb, a közlekedést és a hókotrást akadályozó,
balesetet illetve kárt okozó tárgyat haladéktalanul eltávo-
lítani szíveskedjenek az ingatlanaik előtti közterületről,
mivel a hókotró gépben azok kárt okoznak, illetve a
hóeltakarítást és a közlekedést gátolják.

A közterület rendezett állapotát Pilisborosjenő Község
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal közterület-felügye-
lője folyamatosan ellenőrizni fogja, és 8/2008. (VII. 1 8.)
Kt. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján 30. 000, -Ft-ig
terjedő pénzbírsággal sújtható a szabálysértő.

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal össze-
függ tevékenységekr 1 szóló 1/1986. (II. 21. jEVM-EüM
együttes rendelet 6. § (1j bekezdése úgy rendelkezik, hogy
ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tula'donos
köteles ondoskodni
a az i'n atlan előtti iárdaszakasz 'árda hián ában e
méter szé/es területsáv illetőle ha a 'árda mellett zöldsáv is
van az úttestia teriedő telies terület
b a 'ardaszakasz melleni n ílt árok és ennek műtár
továbbá

01

c) fömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gya-
/ogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán
tarfásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
/\ helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló
5/2004. (I. 28. J GKM rendeletnek a helyi közutak keze-
lésének szakmai szabályait összefoglaló melléklete 3. 2. 2.
pontja szerínt
aj A járda, a gyalogút, a kerékpárút, valamint a gyalog- és
kerékpárút tisztítása során ügyelni kell arra, hogy azok
burkolata ne rongálódjék meg.
bj Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az in atlan tu-
la'donosának Ikezelőiének használó'ának kell ondoskod-
nf'a az inaatlan előtti iárdaszakasz 'árda hián ában 1 m
szé/es területsáv illetve ha a 'árda mellett zöldsáv is van
oz úttestia teríedő telies terület valamint a 'árdaszakasz
melletti nvílt árok és ennek műtár ai tisztántartásáró! a
csa adékvíz zavartalan lefol ását akadál ozó an a ok
eltávolításáról.
c) A szórakozó, a vendégíátó és az elárusítóhelyek, üzletek
e/őttí járdaszakaszt a nyitvatartás ideje alatt - a közútkezelő
é5 a helyiséget használó eltérő megállapodásának hiányá-
ban - a használó köteles tisztántartani.

Kérem, hogy a rendeletekben foglaltakat mindannyiunk
biztonsága érdekében, illetve az önkormányzati hókotró
gép állapotának megőrzése és hatékonysága érdekében
betartani szíveskedjenek.

Pilisborosjenő, 201 1. október 19.

risztelettel:
Hegedusné dr. hlovánszki Tímea jegyző

A hatékony munkamegosztás érdekében az önkormányzat képviselő-testülete úgy látta jónak, hogy átszervezze saját belső
munkáját. Ennek kereteben a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester lemondott tisztségéről. 201 1 október
4-én Dr. Korom Norbert társadalmi megbízatású külsős alpolgármester is lemondott tisztségéről, amelyet a képviselő-testület
október 5-én elfogadott. A képviselő-testulet belátható időn belül dönt arról, hogy milyen új munkamegosztással fog dolgozni,
Ezek a változások a folyamatban levő ügyeket semmilyen szinten nem befolyásol|ák, a teljes képviselő-testület a polgármester-
rel egységben továbbra is kiáll azok meílett a pozitív folyamatok mellett, amelyek eddig már elindultak.

Paksi Imre polgármester és Pilisborosjenő Onkormányzat képviselő-testülete



Pilisborosjenő Község Önkormányzata
a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

PÁLT TOT hirdet

ICözterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő . A munkavégzés helye: 2097 Pilisborosjenő, Fő utca 16.
Az ellátandó feladatok: a) a közterületek jogszerű használatának, a közferületen folytatott; engedélyhez, illetve útkezelői hoz-
zájárulóshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által
tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása, c) a jogellenes állapot dokumen-
tálása, jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik (pl. közterületen jogosulatlanul,
jogszabályellenesen elhelyezett építmények, tárgyak elfávolításának kezdeményezése). d) közreműködés az önkormányzati rendelet végre-
hajtásának ellenőrzésében, e) közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében, f) közreműködés a közterület, az épitett és természeti
környezet, a köztéri mú'alkotások, emlékművek, helyi építészeti értékek védelmében, g) közreműködés az Önkormányzat vagyonának
védelmében, h) közreműködés a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásóról szóló 89/1988. (XII. 20.)
MT rendelet 7. §-ában foglaltak ellenőrzésében, i) közreműködik a tankötelezettséggel kapcsolatos szabályok érvényesítésében, j) figyelem-
mel kíséri az útburkolati hibákat valamint a közúti [elzőtáblák meglétét, állapotát és rendellenesség észlelése esetén értesíti a közút kezelőjét,
k) ellenőrzi az utcanév és házszám táblák kihelyezését, karbantartását, I) az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
48/A § (3) bekezdésében meghatározott kóbor ebek befogásával, őrzésével, érfékesítésével vagy ártalmatlannó tételével kapcsolatos fe-
ladatok ellátásának kivételével közreműködés az állat-egészségügyi és eb-rendészeti feladatok ellátásában, m) a közterületen tárolt
üzemképtelen járművek eltávolífása iránfi intézkedés
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az Onkormányzat közigazgatási területén lévő közterületeken a közterületek
rendjének és tisztaságának védelme
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapitására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról szóló"
1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
. Magyar állampolgárság, . Középiskola/gimnazium,
. Cseíekvőképesség, . Alap szintű MS Office firodai alkalmazások),
. Büntetlen előélet, . B kategóriás jogosítvány
. főiskolai szintú' rendvédelmi felsőoktatásban szerzett szaknyomozó vagy szervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű katonai
felsőoktatási intézményben (jogelőd intézményében) szerzeft határrendészeti és védelmi vezetői, illetve azzal egyenértékű szakképzettség;
egyetemi vagy főiskolai szintú' végzettség és a Rendőrtiszti Főiskolán szerzett szakképesítés; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és
közterület-felügyelői vizsga.
. rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű más korábbi képzési formában szerzett végzettség; rendőr szakközépiskolai,
határrendészképző szakiskolai végzettség; középiskolai végzettség és rendőri szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szak-
képesités, határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés; középiskolai végzettség és közterület-felügyelői
vizsga.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelenh
. Közterület-felügyelői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, . Alap szintú' Internetes alkalmazások,
A pályázat részeként benyújtundó iroftak, igazolások:
. végzettséget igazoló dokumentumok, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyitvány, vagy a megkérését igazoló szelvény, fényképes
önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pá'lyázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának hatarideje: 2011. november 24.
A pályázat benyújtásának módja: . Postai úton, a pályázatnak a Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
címére történő megküldésével (2097 Pilisborosjenő, Fő utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 1/846/201 1 , valaminta munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő. . Személyesen: Hegedűsné dr. Hovánszki TImeaJegyző,
Pest megye, 2097 Pilisborosjenő, Fő utca 16.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat elbírálásáról a jegyző dönt a polgármester
egyetértési [ogának fenntartása mellett
A pályázat elbirálásának határideje: 201 1. november 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www. pilisborosjeno. hu - 201 1 október 24.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.pilisborosjeno. hu
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Pilisborosjenő Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásárol szoló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLY TOThirdet

izetiségi Italános és lapfokú jvés eti Iskola
Italános Iskolai Igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A kozszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejú' közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A tnunkavégzés helye: 2097 Pilisborosjenő, Fő utca 30.
A munkakorbe tartozó, illetve a vezetői megbizással járó lényeges feladatok: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvényben meghatározott intézményvezetői feladatok ellátása. (54-55. §). Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a
takarékos gazdalkodásért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazoftai tekintetében és dönt az intézmény működésével
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe.
Az alkalmazotfak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előirt egyeztetési
kötelezettség megtartásával gyakorolja. Felel a pedagógiai munkáért, az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányitási prog-
ram|ának működeséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és
biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi
vizsgólatának megszervezéséért. Képviseli az intézményt.
llletmény és juttutósok: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 992. évi XXXIII.
törvény, valamint a Közalkalmazotti Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

Főiskola, közoktatási vezetői szakképzettség,
pedagógusi-, tanügyi-irányítási munkakörben vagy a pedagógiai szakszolg-ban szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Felhasználói szintú' MS Windows NT/2000/XP,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság
büntetlen előélet
cselekvőképesség
az adott intézményben a vezetői megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő alkalmazás
pedagógus szakvizsga

A pályázat elbirólásánál előnyt jelenfc
. Német nyelvből középfokú C típusu általános nyelwizsga, . azonos munkakörben szerzett legalóbb 3 év vezetői tapaszfalat
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyú|tásának hatórideje: 2011 november 30
A pályazati kiirással kapcsolatosan további információt Paksi Imre Polgármester nyújt a 06-26-336-603 -os telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja: . Postai úton, a pályázatnak a Pilisborosjenő Község Onkormányzata címére történő
megkütíésével (2097 Pilisborosjenő, Fő utca 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázafi adatbázisban szereplő azonosító számot:
1/847/201 1, valamint a munkakör megnevezését: Általános iskolai igazgató. . Személyesen: Paksi Imre Polgármester, Pest megye,
2097 Pilisborosjenő, Fő utca 1 6.
A pályázati eljárós, a pályázaf elbírólásának módja, rendje: A pályázat a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigaz-
gatási Képzési Kozpont honlap|án történő megjelenést követően (mely várhatóan 201 1. 1 1.01. ) 201 1 november 30 napjáig nyújtható
be. A munkakör az elbírálóst követően azonnal betölthető, de legkésőbb a 201 1 ,2012. tanév második félévének kezdetétől. A pályázat
benyú|tásának határidejét követően 60 napon belül dönt a képviselő-testület. A pályázat benyújtásának feltétele a pályázatban szereplő
azonosító szám és a munkakör megnevezésének feltüntetése.
A pályázat elbirólásának hatórideje: 2012 január 30
A pályázati kiirós lovábbi közzétételének helye, ideje:
. Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központi internetes oldalán: 201 1. október 24.
. Pilisborosjenő Község Polgármesteri Hivatal honlapján: 201 1. október 24.
. Oktatási és Kulturális Közlöny: 201 1. november 15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www. pilisborosjeno. hu



Lapunk 201 1 márciusi számában bemutattuk a pilisvörösvári kistérség
természeti és kulturális értékeit. Most szerkesztőségünk a kistérség őszi közéleti

eseményeiből válogatott állandó partnerünk
a Várkapuinfó és a Piliscentrum internetes hírportálok segítségével.

Minőségi helyi termékek ismét Pilisszentivánon
Minden hónap harmadik szombatján,

délelőtt 7:30 és 1 2 óra között a Bánki Donát utca 2.
szám alatt ismét piaci napot tartanak Pilisszentivánon.
Hazai őstermelők és feldolgozók kiváló minőségű friss
termékeit lehet megvásárolni reális árakon. A keletkező

bevétel teljes mértékben a gazdáknál marad.

Kapható: zöldség, gyümölcs, gomba, erdei lekvár, gyümölcs-
levek, házi szörpök, tej, tejtermék, sajt, kecske te|, bio sajt-tej,
szőlőmag olaj, tökmag olaj, méz, tojás, vecsési savanyúság.
Urbán puszedli, pékáru, füstölt-főtt húsok, kolbász, bor, bio
édesség, liszt, palánták, dísznövények, kerámia és még sok
minden más.

További információ:
Preisz Tibor

Telefon: 06-20-3 29-1679
E-mail: preisz. tibor@autoszentivan. hu

Honlap: http://www.freeweb.hu/helyipiac

jc^ :^ va a. napian
Zsámbéki nagyvásár

Minden hónap harmadik vasárnapján (legutóbb október
1 ó-án) nagyvásár van Zsámbék belterületén, 2 hektáros te-
rületen (Zsámbék határában, a Páfyi bevezető út mellett).
Gazdálkodók, állattenyésztők, kézművesek, növénytermesztők,
helyi termék bemutató, magyar termékek vására, kis és nagy
haszonállatok, lacipecsenye, lángosvárjákazérdeklődőket.
Mivel évtizedek óta nem volt ilyen vásár a férségben, ren-
getegen jöttek el erre a különleges és a régi időket feleleve-
nítő rendezvényre. Elbert Eva, az esemény egyik szervezője
így beszélt céljaikról: "Régmúlt időket szerettünk volna fel-
eleveníteni azzal, hogy Zsámbék belterületére ismét beva-
rázsoljuk az igazi "vasárnapi vásári" forgatag hangulatát,
amire Pesf megye ezen részén szinte már csak nagyszüleink
emlékeznek. Különleges, mert évtizedek óta nem volt ilyen
vásár Zsámbékon, tehát ez lesz az első ebben az évezredben."
A gyerekek simogatták a lovakat, malacokat, miközben a
felnőttek hol érdeklődfek, hol alkudoztak. Volt, aki fonott
kosarat vásárolt, akadt, aki nyulat. Szinte nem is volt olyan
termék, amit ne lehetett volna kapni a Zsámbéki Hagyomán^
őrző Baráti Kör és a helyi Magyarok Szövetsége által életre
hívott nagyszabású, két hektáron elterülő vásáron...."

Előzetes bejelentkezés, érdeklődés:
00-20-5636893; 06-20-9161832; 06-30-9425298

Telki alukápos tája Festíivál

Október 15-én, szombaton, 1 6 órakor

a Pajta-Faluházban megrendezésre
került a tizedik Falukáposztája Telki
Káposztasavanyító Fesztivál. AVecsés-
ről érkező, frissen gyalult káposzta

feldolgozása ceglédi receptalapján, sóval savanyítva, ötféle
fűszerrel ízesítve, répával és birsalmával díszítve történik.
Miközben elkészült a töltött káposzta és a szokásos zsíros
kenyér, forralt bor és meleg tea mellett hívtak mindenkit egy
kellemes időtöltésre. Üjdonság, hogy idén két hatalmas üst
káposztás Telki Slambuc is várta az ínyenceket! A gyere-
keket szokás szerint kézműves foglalkozások várták a Polgár-
mesteri Hivatal tárgyalójában. A káposztasavanyítást követően
1 8:30-tól egy fergeteges horvát, szerb és macedón táncház
vette kezdetét pécsi vendégzenészek közreműködésével!

Szeptember 24-én borünnepet tartott Budajenő. A ren-
dezvény kedvéért lezárták az egész főutat, ahol virá-
gokkal gazdagon díszített lovas hintókon szállították a
vendégeket. A pincék többsége kinyitott, bennük az
ország legkülönbözőbb borvidékeiről érkezett borásza-
tok mutatták be kínálatukat, míg a pincék előtt ízes
ételeket kínáltak.
A szőlöpréseléstől a repülőmodell építéséig számtalan
program kötötte le a gyerekeket, akik veterán tűzoltó-,
mentő-és rendőrautóba is bemászhattak. Bemutatóttar-
tott a budajenői Kempoklub, a Levéd Orsége íjászcsapat,
a Budakörnyéki Natúrpark és a pátyi Sárkányrepülő- és
Modellezőklub is. Lenyugöző látványt nyújtott Monostori
Ferenc homokszobra, s jó ötletnek bizonyult a helytör-
téneti teszt is.

201 1. október 1 2-én, szerdán 15 órakor a Szent-Sebestyén
kápolna mellett (Nagykovácsi, Sebestyén domb) Mások
tjszteletére szervezett nárciszültetést a Linum Alapítvány, az
Altalános Iskola, a Magyar hlospice Alapítvány, a NAMI,
nagykovácsi önkormányzata valamint a Tiszta Forrás nyug-
díjas klub. Aprogram azemberi méltóságra és a társadalmi
felelősségvállalás szükségességére hívta fel a figyelmet. A
sárgán virágzó nárcisz szÍmboíÍkája segít abban, hogy már

)an merjünk beszélgetni az életről, a betegség-
ről, az elmúlásról, szeretteink elvesztéséről, a segítségnyúj-
tás szükségességéről.

Lovasok viadala Pilisvörösváron
Október 16-án vasárnap került megrendezésre Pilis-
vörösváron a Lovasok viadala. A rendezvény szervezői
20 km-es távlovas versennyel, fogathajtás-bemutató
versennyel, huszárpróbával, bemutatókkal, gyermek lo-
vagoltatással és sok más színes programmal várták az
érdeklődőket Bernáth Laci tanyáján.
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Hatósági feladatokra jogosult
állatorvos

Ebek egyedi megjelölése

Pilisborosjenő Község Képviselő Testülete
rendeletileg kötelezővé tette a kutyák mikrochippel
való megjelölését. Ezért értesítjük azokat az eb-
tartókat, akiknek állata nálunk van nyilvántartásba
véve, hogy novembertől megkezdjük a védőottá-
sok beadásával együtt a chippezést, havi bontás-
ban, az eddigi gyakorlatunknak megfelelően
háznál is. Az egyedi megjelölés az oltás hónap-
jához társul, esedékesség szerint 2012 évre is
áthúzódva.

A mikrochip beültetés ára: 2450 Ft.

Solymár, Pilisvörösvári u. 17.
Rendelési idő: kedd, csütörtök 14-19h
hétfő, péntek 17-19h, szombat 09-12h

Dr. MolnárAttila: 06-30-9846-692
Ifj. Dr. MolnárAttila: 06-30-9642-160
Rendelő: 06-26-360-919
Unnepnapokon telefonos ügyelet: 06-30-9642-160

Kiss Andmsné családjával köszönetet mond mindazoknak,
akikférje emlékére tartott szentmisén részt vettek.

Köszönet a Kevélyhegyi és a Rákoshegyi dalkörök tag|ainak
akik gyönyör dalokkal búcsúztatták dalos társukat, András bácsit.

Köszönetjuhásznénak, Agikának a dalkör vezető|ének,
Polgármesfer úrnak, aki lehetővé tette, hogy a dalkör tag|ai

egy rövid megemlékezést tarthottak együtt a felszentelt pincében.

2097 Pilisborosjenő Fő út 16. Tel. 06-26-336-028/130 mellék, vagy a 06-30-596-7573
www. muvhaz. pilisborosjeno. hu Email: pbjmuvhaz@gmail. com

^pÉNTEK, 16. 18 ÓRA: ,7. ^^
^Í^PfKÖU=>e op^aA,

ZSENÍUADRÖT. FIGU^ ^^
l7ÓRA:tAMPASFELVONUtAS

, 9ÓRA:KEREKESTÁNCHÁZ

(25^PÉ1 K, 16-18ÓRA:

^UTY^ÖU^B
ADVENTI KÉSZÜLÖDÉS

%PÉNTEK/I6.I ÓRA:

SZAIVÉTATECHNIKA
3ro, üvegre, papi-rra

", pf*TE <>Ö^^
jENÖ'NAPI KONCERT

26. S IOÓRA:
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"Egyre több ember a múltunk része,
egyre több embernek dldott az emléke.'

Kiss Andrásné

e-magyarország pont ingyenes internet-hozzáférés
hétköznaponként 14-18 óráig, az emeletí könyvtárban!
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"Egyszer egyfilozófus azt kérdezte:
azért vagyunk emberek,

mert a csilUgokat bdmuljuk,
vagy azért bamuljuk a csillagokat,

mertemberek vagyunk?
Értelmetlen kérdés.

f^ijon a csillagok visszanéznek rdnk?

Kik és milyen szándékkal alapitották
az egyesületet?
Két éve, 2010 nyarán Reiter Dániel és Kenyeres Bence
alapította meg a Pilisboros|enői Csiliagászati Egyesületet.
Kezdetben még csak hobby szinten csillagászkodtunk,
később, mikor már komolyabban foglalkoztunk vele, létre-
hoztuk az egyesületet. Hogy mi volt a motiváció? Ugy gon-
doljuk, hogy a csillagászat az egyetlen olyan "tudomány",
vagy inkább egy nagy kérdés, kérdőjel, amely valahogy
mindenkit elvarázsol. Hiszen egy Földön túli, új és szokatlan
világot mutat be, egy ú| nézőpontot ad. Sa|nos manapság
egyre több a fényszennyezés, így természeti kincsnek számít
egy-egy fényszennyezés-mentes, igazi csillagos égbolt.
Magyarországon két ilyen különleges terület található a
Hortobágyi és a Zselici Csillagoségbott-park. De szerencsé-
re Pilisborosjenő varázsai között megtalálhatiuk a város-
közeti, de viszonytag jó csillagos egét. Ujhold idején, "Egri
várunk" völgyében a Tejút felhőszerű sáv|a is szépen kiraj-
zolódik az égen végtelen fényes csillagjával. Vagy akár a
kertből szemlélve is szemünk elé tárul a világegyetem. Talán
a jó csillagos ég, a csillagászat különlegessége adta az
ötletet az egyesület megvalósítására.

Hogy muködtök? Milyen gyakron, kiknek
és miket hirdettek és csináltok?
Általában tavasszal és nyáron szokfunk teleszkópos előadá-
sokat tartani, a már távcsöves megfigyelőhelynek is nevez-
hető Teve-sziklánál. Novemberben indul egy előadásso-
rozata pitisboros|enői Művelődési Házban. lllefve bármikor,
ha valamilyen különleges csillagászati esemény van mi ott
vagyunk. A jövőben is szervezünk távcsöves megfigyelé-
seket, melyekre mindenkit szeretettel várunk.

Milyen az érdeklődés a faluban? Kik járnak
hozzátok? Tudtok-e új embereket bevonni?
Minden korosztályból és szerencsére sokan szoktunk lenni.
Mindig jönnek új érdektődők is. Fontosnak tartjuk, hogy
sokaknak megmutassuk az égbolt csodáit, hiszen ha minél
többet nézzük a csillagokat, rájövünk milyen nagy helyen
is étünk, milyen kincs is a "Mi Földünk", egy "Kis Kék Sziget"
ebben a hatalmas csillagtengerben.

Milyen csillagászati események voltak vagy
lesznek mostanában? Ezek közül ti melyikkel
foglalkoztok?
Mondhat|uk, hogy mindegyikégi |elenséggel, sa látványo-
sabbakattermészetesen egy-egy előadás keretében nézzük
meg az érdeklődőkkel. Együtt néztük a júniusi teljes holdfo-
gyatkozást, az augusztusi és őszi hullócsillagokat, vagy egy-
egy derült este a csillagképeket, bolygókat, galaxisokat és
Egi Kísérőnket.

Mit láthatunk október és november folyamán,
ha az égre pillantunk?
Október estéin már igazi ősz van az égen. Csillagképek
közül az őszi Androméda, a 'W'-t formáló Cassiopeia, a
Perseus, a Pegazus tú'nik fel az égen. Napnyugtakor még

J

egy-két nyári csillagkép is felfénylik, s hajnalban már a téli
Orion és a Fiasfyúk is a horizont felé emelkedik. Bolygók
közül egész éjszaka sárgásan fénylik ajupiter. Az alkonyat
fényeiben kereshető a Vénusz, s pirkadatkor a Nap előtt kel
a Naprendszer Koronája, avagy a Gyűrűk Ura, a Szaturnusz.

Ha valaki amatőr, és most kezdene foglalkoz-
ni a csillagászattal/ hogy indulhat el?
Kezdésképpen azt fudnánk tanácsolni, hogy nézze minél
többet, s fedezze fel a csillagos eget, vagy jöjjön el egyik
előadásunkra ahol megmutatjuk, mi merre van az Uni-
verzumban. Erdemes a Holddal kezdeni a megfigyelést,
hiszen ő van legközelebb. Utána pedig a Naprendszer
bolygói, majd a távolabbi célpontok felé fordítsa távcsövét.

ilisborosjenöi
iliagás-íati
gyesület

Hogyan lehet csatlakozni hozzátok?
Bárki, aki érdeklődik a csillagászat iránt, jöjjön el egyik
előadásunkra és máris hivatalos tag, és ha bármilyen
kérdése van, keressen meg minket személyesen, vagy írjon
a pcseuniverse@gmail. com e-mail címünkre.

Honlap: www. pcse. atw. hu
E-mail: pcseuniverse@gmail.com

tl
/
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2011 szeptember 24-én15 órakor indult a Szüreti Felvonulás a posta elől a Budai úton.
Gyalogosan végigsétáltunk a Fő úton, három buszmegállónál megálltunk, táncoltunk, bort és mustot kóstoltunk.
A műsor a tájházszínpadán folytatódott. Este táncházzal zártuk a mulatságot!
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A Hospice és Palliatív Ellátós Világnapja
alkalmából 2011. október 14. pénteken

Pilisborosjenőn az EGÉSZSÉGHÁZ
melletti parkoló zöld terűletén

nárciszhagymákat ültettunk gyermekek
segítségével.

Napjainkban az idős és beteg emberek gyakran
magányosan, szomorúságban, testi, lelki fájdalommal töltik
életü,k utolsó szakaszát. A hospice mozgalom azért dolgo-
zik, hogy emberi méltóságukat megőrizve, fájdalom-
mentessé és tartalmassá tegye számukra ezt az időszakot.
A sárgán virágzó nárcisz szimbolikája segít abban, hogy
már gyermekkorban merjünk beszélgetni az életről, a
betegségről, az elmúlásról, szeretteink elvesztéséről, a segít-
ségnyújtás szükségességéről.

A program keretén belül 15.00 - 17.00-ig a Művelődési
Ház kistermében gyermekekkel és ügyes kezű felnőttekkel
közösen papírvirágokat készítettünk, amiket a virágágyásba
helyeztünkel, a nárciszhagymák elültetése után. Ebből a kis
virágágyásból tavaszra a "Méltóság mezeje" fog kivirá-
gozni.

A program nemzetközi háttere

A Fields of hope programot a Marie Curie Cancer Centre
indította el Angliában, majd a világ számos országa
átvette. A Magyarország 2007 őszén csatlakozott ehhez
a nemzetközi mozgalomhoz.

A program célja

Szemléletformálás, az élet méltóságával, a haldoklókkal,
az elesettekkel kapcsolatban. A nárcisz szimbólumhoz kap-
csolódó eseményekkel felhívjuk a figyelmet a tórsadalmi
felelősségvállalás szükségességére és arra, hogy az emberi
méltóság életünk végéig megőrizhető és meg is kell őrizni
azt.

A program szimbóluma

A nárcisz a világon mindenütt a rákbetegeket, rákban hal-
doklókat gondozó szervezetek gyakori szimbóluma.
Jótékonysági tevékenységben, az életnek, a reménynek, a
halál legyőzésének, a szeretetnek, a ragaszkodásnak a
szimbolikája. Vallásos asszociációkat is hordoz, a feltá-
madás szimbóluma.

Iskolák részvétele a programban

A Nárcisz programhoz iskolák is csatlakoznak. Ugy véljük,
már gyermekkorban el kell kezdeni egy olyan tudatos
nevelést, amely a betegséghez és az elmúláshoz való
viszonyt természetessé teszi, és fejleszti a gondoskodás és
segítségnyújtás iránti nyitottságot. Szükséges foglalkozni az
élet és elmúlás kérdéseivel, csak mindehhez
meg kell találni a megfelelő esz-
közöket. Az alapvető cél, hogy
a program által képviselt
szellemiség része lehessen
a magyar oktatási kultúrá-
nak.

A program
eseményei

A sárgán virágzó nár-
ciszhoz kapcsolódó
kampánynak évente 2
kozponti eseményevan
Osszel a település köz-
ponti terén virághagymát
ültetünk, ezzel igyekszünk a
gyerekeknek megfogható, ért-
hető párhuzamot mutatni egy
növény fejlődése és az emberi élet folya-
mata között. Ennek a folyamatnak a végigkísérése számos
érték és gondolat közvetítésre ad lehetőségef. Tavasszal, a
virágzáskor kulturális rendezvények szervezhet k, így fejezve
ki együttérzésünket azok iránt, akiktől méltósággal kell
búcsúznunk. Az egyes programok megvalósításában a helyi
hospice szervezetek, civil szervezetek, az önkormányzatok,
kertészetek vállalnak nagy szerepet.

Pilisborosjenőn a hlospice-Palliatív Ellátás Világnapja és
Méltóság mezeje program a Magyar Hospice Alapítvány
kezdeményezésére, a Magyar Hospice Palliatív Egyesület
támogatásával, Pilisborosjenő Onkormányzatának
közreműködésével, önkéntes segítőkkel és támogatókkal, az
LSM Empátia Otthonápolási és Hospice Szolgálat szer-
vezésében jött létre.

Majerné Horváth Anita Szolgálatvezető
LSM Empátia Otthonápolási és Hospice Szolgálat
2097. Pilisboros|enő, Fő u. 18. Egészségház
Tel: 06-70-52 8-81-2 8

A fotókat Paksi Imre és Erdélyi Ferenc készítette.
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n. 1987-ben érettségizett a szentendrei Ferences Gimnáziumban. 1996-tól a Fiatal Iparművészek Stódiója tagja. Gyermek-
rajzokat és őskori maradványokat egyaránt felidéző játékos kompozicióit a hagyományos anyaghasználatraépülő, ugyanakkor a hímzést
applikációt, textilfestést asszociatív szabadsággal ötvöző, míves kidolgozás jellemzi Egyéni kiállításon 1997-ben Csíkszentmihályi Bertával
a kalocsai Kék Madár Fesztivál keretében, vaíamint ugyanebben az évben Kuti Krisztával a budapesti Nyitott Mú'hely tárlatán mutatkozott be.
1996-tól folyamatosan részt vesz a FISE aktuális kiállításain, valamint szentendrei tárlatokon.

A Napkút kiadónál 2004-ben "vászonra hímezte Weöres Sándor és Pásztor Béla Holdaskönyvét. A konyv ajánlójában olvashatjuk:
"A látomásos képvilág, Richter Sára bűbájolással egyénített, boszorkányosan attraktív univerzuma könyv formában is magával ragadja
nézőjét-olvasóiat. Vaíóságos műtárgy, melynek a plasztika illúzióját keltő alakjai-manócskái szinte megsimogathatók. " Műveihez a
művelődési házban megrendezett kiállításmegnyitón elhangzó balladát társítottuk.

Mdrton Szép Ilona
(A mennybe-vitt Uny)

S itt es kerekedik

Egy kerek dombocska,
Rajta nevelkedik
Egy édes almafa.

Édes az a. lmá.ja,
Csokros e virágja,
Az alatt ül vala.

Márton Szép Ilona.

Kötögeti vala
Maga koszoruját,
Ágbúl csemetébol,
Kósai rózsából.

Kivelholnem éri,

Lyilyiommalfejzi.
Ott es ereszkedik

Egy gyalogösvenke.

Osvenkénjövöget
Egyfehér báránka,
Jobb oldaldn hozza.
Zaldott napnakfényét,

BaloldaUn hozza

Z áldott hódnakfényét,
Szőre-szállán hozza

Zapró csillagoka. t,

S e homlokan hozza

Nyócvan mise gyortyát.
-Megnejidj, megnejidj,
M. á.rton Szép Ilona!

Mert mük hezzddjövúnk,
Isten parancsolta:
E szüzeknek serge
Csak egy híján telik.

Hate odajőnél
Véled es betelik. -

Ö es elfordula,
Sirogatnifoga.

Aző édesanyja
Őt ed szóval kérdi:
-Métsírsz, mét keseregsz,
Lelkem, édes lyányom?

- Istenfizesse meg,
Lelkem, édesanyá.m,
Ki kilenc hónapig
Méhedbe hordozál,

Kilenc hónap mulva
E világra hoztál,
M.ert én el kell menjek
M.ennybe, mennyországba,

Mennybe, menyországba,
Szép szüzek sergibe. -
E mennyei ajtók
Nyitatlan megnyiltak,

M.ennyei harangok
Húzatlan es szóltak,

Mennyeipohárok
Töltetlen megtöltek.

Klézse (Moldva)

A kiállítás 2011. november 4-ig tart nyitva,
megtekinthető minden nap délután 2-6 óráig.

Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár,
Pilisborosjenő, Fő út 16.

A kiállítást október 14-én Tolnai Lea nyitotta meg,
Miskolczi Márk (bőgő), és Richter Dorottya (cselló)

-zenei közreműködésével.
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A tartáshibák valamint a későbbí mozgásszervi prob-
lémák jelei már óvodás korban megfigyelhetők, de cél-
zott megelőző programmal hatékonyan korrigálhafóak
az elváltozások.

A mozgásszervi megbetegedések, deformitások a gyerek
felszabadult, örömteli mozgását gátolják, légzési, lazitási
nehézséget okoznak, mely szorongás vagy akár felnőttkori
betegség előidézője lehet. Korai egészségnevelő program
segítségével, melynek része a rendszeres vizsgálat,
hafékony mozgás, egészséges fáplálkozás, megőrizhető a
testi-lelki harmónia.

A problémák megelőzése, javítása a különbözö területeken
de azonos célokért dolgozó szakemberek összehangolt
munkáját is igényli (pedagógus, óvónő, orvos, gyógytest-
nevelő, gyógytornász... ), melyben fontos a szülővel való
folyamatos kapcsolattartás. A gyermek fejlödése
növekedése során vannak gyorsabb szakaszok, melyek
különös figyelmet érdemelnek a csonfozat és izomzat
növekedése szempontjából.

Egyik ilyen periódus a serdülőkor, amikora mozgásszegény
életmód következtében az izomzat fejlődése elmaradhat a
test gyors növekedése mellett, így a fizikai megterheléseknek
nem tud ellenállni, és tartásproblémák, deformitások alakul-
hatnak ki. Korrekciós torna megismertetésével, mely fi-
gyelembe veszi a gyerek életkori sajátosságait, adottságait,
jelentős változás érhető el.

A gyakorlatok a mozgásfejlődés elemeit kihasználva egy-
szerűen kivitelezhetőek, örömteli játékos mozdulatok, mely
során a gyermek megismerkedhet az izmaival, elsajátítja a
helyes légzést, izomműködést. Szeretettel várok minden
kedves érdeklődőt aki maga vagy gyermeke egészségét a
mozgásterápia módszereivel, eszközeivel is segíteni kívánja.

i ikoterápia, mágnesterépia,
e éni-csoportos tornák,

mass ás

erkiné F.

okl. gyógytornász

Tel: 06-20-228-5560/ 26-336-230

Csoportos kismamatorna H-Cs 17:45-1 8:45-ig,
csoportos felnőtt gerinctorna H<^S 1 9-20-ig

szerda és péntek de.9-10-ig,
csoportos gyerektorna K-CS1 3-14-ig megfelelő létszám

esetén indul. Egyéni problémák kezelése előre egyeztetett
időpontban. Szükség esetén házhoz is megyek!

Megbízható védelem a pjlisi régióban is!
A G4S, a világ vezető biztonsági szolgáltatásokat nyújtó vállalata, a pilisi
régióban is készen áll ügyfelei legmagasabb színvonalú védelmére. A G4S
számos eszközzel, a nap 24 órájában biztosítja az Ön és környezete nyugalmát,
értékeinek védelmét. Mi azért dolgozunk, hogy riasztórendszereinkkel és
távfelügyeletí szolgáltatásainkkal a lehető legnagyobb anyagi és személyi biz-
tonságban érezhesse magát.

+ ingyenes távfelügyeletí csatlakozás, halasztott fízetési konstrukció ^
+ gyors hibaeihárítás, komoly műszaki háttér
+ 15 perces kivonulás az ország egész területén
+ nemzetközi, elismert háttér, Magyarországon 18.500 aktív ügyfél
+ ügyfélközpontúság, áltandó, közvetlen ügyfélszolgálat
+ egyedi kedvezmények, konstruktív megoldások/ rugalmasság

Riasztórendszereink már 90 Ft-tól elérhetőek!

Egyedi szolgáltatásj akcióink igény- ^ FQ QZ öldalra eSVSZer m 01
bevételéhez keresse kollégáinkat a aow c-yiíl
06-40/200-444 kék számon, vagy
írjon az akcio hu. 4s.com e-mail ____..... . _. . _s_
cfmre. G4S Távfelügyelet - Biztonság - Érték

Wl-^Uy^ri-i v.i!.. '.. ..

.-..y^-fí^.

!'p'ir"'i:^".'.'
.^k^"
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Irt . "Ot
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emetkezési Szolgáltatásunk több mint 15 éve tisztességgel működik!

Uj szolgáltatásaink:

Hívására autót küldünk Onért - megrendelés esetén az oda-vissza utazás

költségét cégünk átvállalja - temetkezési ügyintézés és sírkö megrendelés esetén.

Helyi hitelintézetekkel együttműködve a hitelügyintézéshez segítséget nyújtunk.

Nyitva tartásunk: hétfőtől-péntekig 8-tól-17 óráig , szombaton: 9-tő-12 óráig

Temetkezési ügyelet (halott szállítás, éjjel-nappal): Telefon: + 36 26 330-471
Mobil: + 36 209126-458, +36 209679-849
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www. obudantul. hu
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Pilisborosjenő és Uröm ingatlanirodája
Ingatlanirodánk változatlanul pilisborosjenői, ürömi és óbudai ingatlanok - építési telkek,
új építésü és használt családi házak. lakások - értékesítésével és bérbeadásával foglalkozik.

Kiemelt ingatlan ajánlataink:

-Üj építésu ikerházak kis kerttel Pilisborosjenő
központjában. Kántor utcában, 2012. I. negyedév(26)

SZALAI PÉTER
cégtulajdonos,
építészmérnök

szalai. peter@oi. hu

2097 Pbj., Templom út 2.
Ingatlant keres'b Ugyfeleink részére

szolgáltatásunk NTES.

végi átadással, változatos elrendezéssel, igényes,
kulcsrakész kivitelezéssel eladók. Arak:
1 szintes, 2 szobás garázsos: 26 mFt,
2 szintes. 107 m2-es. nappali+4 háló 36 mFt

-KIADÓ családi ház 184nm lakótérrel, 620nm
telekkel, 5 szoba+ 2 félszoba, építés éve 1997.

Bérleti díj 170. 000 Ft/hó

Eladók részére ingatlanközvetítési
szolgáltatásunk NEM kizárólagos.
Díja^ást kizárólag a segítségünkkel

létrejött. sikeres adásvétel után kell fizetni.
Jutalékunk összege: 3%+Afa

Nyitva tartás: hétfón 14. 00-16. 00 és szerdán 10. 30-12. 00
További napokon az ügyfélfogadás elózetes telefonos bejelentkezés alapján történik!

.Malomdulő üdülő területen lévo "családi ház" 50 nm lakótér-
rel, 809 nm telekkel, 1 szoba+3 félszoba, építés éve 1989.
A faház gerendákból épült, korához képest kitííno állapotú.
Hoszigetelés után akár állandó otthonnak is ajánlom. A fú'tést
gázkonvektor biztosítja. Háziréti horgásztó 5 percre található.
Ára: 11.000.000 Ft

^ ^

^^s- 2083 Solymár, Bécsi út 0165/1. Hrsz.

Építőanyagok kedvező áron! Allandó akciók!
anyagok - Téglák - Beton termékek

Szigetelőanyagok- Cement - Mész - Gázcsere telep - Betonvas
. . ' : Építőanyag szállítás - Sitt szállítás

Cement
Pth 30 N+F
Fagyálló csempe rag.
Terméskövek
Estrich

2690 Ft/q
238 FVdb

880 FVzsák
1900FVm2 -tól

800 FVzsák

Tel. /Fax: 0626/336-188, 0626/336-388 obil: 0630/343-9507, 0670/947-5083
E-mail: pistaigyorgy@trunktuzep. hu, tyihakerno@trunktuzep. hu

www.trunktuzep.h
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OLNÁR ÁLLATGYÓGYÁSZAT
ÉS HOMEOPÁTIA

Hatósági feladatokra jogosult
állatorvos

Ebek egyedi megjelölése

Pilisborosjenő Község Képviselő Testülete
rendeletileg kötelezővé tette a kutyák mikrochippel
való megjelölését. Ezért értesítjük azokat az eb-
tartókat, akiknek állata nálunk van nyilvántartásba
véve, hogy novembertől megkezdjük a védőoltá-
sok beadásával együtt a chippezést, havi bontás-
ban, az eddigi gyakorlatunknak megfelelően
háznál is. Az egyedi megjelölés az oltás hónap-
jához társul, esedékesség szerint 2012 évre is
áthúzódva.

A mikrochip beültetés ára: 2450 Ft.

Solymár, Pilisvörösvári u. 17.
Rendelési idő: kedd, csütörtök 14-19h
hétfő, péntek 17-19h, szombat 09-12h

Dr. MolnárAttila: 06-30-9846-692
Ifj. Dr. Molnár Attila: 06-30-9642-160
Rendelő: 06-26-360-919
Unnepnapokon telefonos ügyelet: 06-30-9642-160

ömön és

fíeve< ető

K
s

BfZTonsaGi
SZOLGaLaT

24 órto távfelüsyrtet
góplárműtelügylet

Hhjon mlnket +3630 9 60 70 65
Email: papp-ESoltifibonBBl-h"

Wete www. lxingelJiu

Felnőtt háziorvosi rendelés
Hétfő: 13-17 óra
Kedd: 8-12óra
Szerda: 16-19 óra
Csütörtök: 8-1 1 óra
Péntek: 7-1 1 óra

Dr. Kovács Levente

Be|elentkezés rendelési időben:
0626-336-308

FelnőH ügyelet
Hétköznap:
7-17óráig
Dr. Kovács Levente
Tel: 0626-336-308
0620-773-53-65

Hétfő:7-12
Kedd;7-17
Szerda:7-17 -
Csütörtök: 7-17
Péntek: 14, 30-17
Urömi ügyelet
Tel: 0626-350-224

Gyermek háziorvosi rendelés
Betegrendelés
Hétfő: 8-1 1 óra Uröm .

Kedd: 15-18 óra Pilisborosjenő
Szerdo: 8-1 1 óra Uröm

Csütörtök: 15-18 ora Pilisboros|enő
Péntek: 8-1 1 óra Uröm
Fgészsége5 rendelés:
Szerda: 14-16 óra Pilisborosjenő
Kedd: 11, 30-14óraUröm

Dr. Kerekes lldikó
Beielentkezés rendelési időben:
Tel: 0626-536^33

Gyermek háziorvosi ügyelet
Hétfő: 7-1 2 óra
Kedd: 12-17 óra
Szerda: 7-12 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: 12-17 óro
Csütörtök: 7-12óra
Péntek: 12-17 óra
Dr. Gaá/ Gabriella
Tel: 0620-438-1 8-07

Felnőtt és gyermek ügyelet héWége
és éjszaka
Este 1 8-tól reggel 8-ig
Tel: 0630-992:92-57

Védőnői rendelés I. körzet
Csecsemő tanácsadás
Szerda: 14-16 óra
Várandós tanácsadás
Szerda: 16-18 óra
Szurővizsgálatok
Hétfő 14-16 óra
Család. nővédelmi és iskolavédőnői

fogadóóra
Kedd: 8-10óra

Baba-fnama klub
Szerda: 10-1 2 óra
Tasí Zsanett
Bejelentkezés rendelési időben:
Tel: 0626-536-033
0630-332-76-15

Védőnői rendelés II. korzet
Csecsemő tanácsadás
Szerda: 14-16 óra
Várandós tanácsadás
Szerda: 16-18 óra
Baba-mamo klub
Szerda: 10-12 óra
Szűrővizsgálat
be|elentkezés alapján
Szecsán/f Bertalanné
0630-950-76-57
Bejelentkezés rendelési időben:
Tel: 0626-536033

Magán laborvizsgálatok
Szerda 8-9 óra

Előzetes be|elentkezés alap|án
igény szerint
Tel: 0670-5 2 8-81-2 8

Fül-Orr-Gégészet
Maganrendelés
Hétfő: 8, 30-10,30 óra
Kedd: 16-1 8 óra
Szerda: 8-9 óra
Csütörtök: 16-18 óra

Péntek: 13-14 óra (csak megbeszélés)
Dr. Csányi Márta
Tel: 0620-3 22-67-76

Egy évesek lettünk!

2010 novemberében, egy éwel ezelőtt indult útjára a megújult Hírmondó. A kerek évforduló alkalmából
egy lélegzetvételnyi szünetet tartunk, és visszapillantunk, értékelünk.

apunk indulása pillanatában igyekeztünk határozottelképzelésekkel, értékrenddel előállni. Elképzeléseink,
álmaink volfak arról, hogy milyen egy jó helyi újság. Az alapállásunk az volt, az újság rólunk és nekünk
szóljon. Alapfeladatunk, hogy kössük össze a helyi embereket, azzal, hogy hírt adunk egymásról egymás-
nak. Egyéni lelkesedésekről, ügyekről, gondolatokról. És persze reméltük azf is, hogy ezzel egy kicsit hozzá
tudunk járulni ahhoz, hogy összeérjenek azok a szálak, amelyek összeillenek, hogy találko2zanak azok
a gondolatok, amelyek egymás felé tartanak. Szerettük volna azt is, ha egy idő ufán a Hírmondót maguké-
nak érzik olvasói, ha ráéreznek erre az "összehozó" szerepére, és Onök is híreket küldenek, írnak nekünk
elképzeléseikről, kezdeményezéseikről. A közösségi alapfeladatunk mellettvolt néhány olyan terület, amit
szerettünk volna képviselni. llyen elsősorban a helyi gazdaság ügye, az egészség és a falu hagyo-
mányainak és történetének bemutatása, ápolása.

Mi valósult meg mindebből? A Hírmondó valamennyi számának szinte valamennyi cikke pilisborosjenői
témákkal foglalkozott. Amikor csak lehetett, ezekről a témákról helyi emberekkel beszélgettünk, és szavaikat
lejegyeztük, így minden lapszámban több beszélgetéssel is találkozhatnak. A témák jelentős része vala-
milyen közösségi ügy, kezdeményezés, összefogás bemutatása, mert azt reméljük, hogy a jó példa ra-
gadós. Pozitív élmény, hogy már a második számtól folyamatosan keresnek minket a 'faluból
témajavaslatokkal helyi lakosok: van, aki egy kedves ismerőst ajánl, akiről úgy gondolja, hogy érdemes
tudnia másoknak is, van, aki saját ügyét szeretné megosztani. Arra is volt példa, hogy valaki megírta gon-
dolatait, színes, érdekes cikkekkel gazdagította az újsógot egy általa fontosnak tartott témáról. Egyre
többen várják a "Borosgazdák" és a "Kisbolti csevegő" című sorozatunkat is, amelyeknek elsődleges célja
a helyi vállalkozások bemutatása. Ezek számunkra fontos megerősítések, hogy jó úton járunk.

A megerősítések mellett meghalljuk a kritikákat is. Tervezzük, hogy több, rövidebb hírt adunk az önkor-
mányzati munkáról, rendszeresek lesznek ezentúl a polgármesteri beszámolók is. Törvényi kötelezettségünk
a rendeletek újságban való közzététele, amit sokan kifogásolnak, hiszen nem mindenki kíváncsi a jog-
szabályokra. Ennek a lapszámnak a jelentős részét az új Szervezeti és Működési Szabályzatunk foglalja
el. Tanulmányozzák, az ebben megfogalmazottak kötelezőek az önkormányzatra nézve, ezek alapján
kérhetik számon működésünket.

Visszajelzéseik fo

Lökkös Krisztina
és a szerkesztők

A Pilisborosjenői Hírmondó email címe: hirmondo@pilisborosjeno. hu.

3k bátorításaikkal!
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Bes élgetés aksi Imrével,
Pilisborosjenő polgármesterével

Lassan itt az év vége. Egy nyugodf és munkás év áll a
képviselőtestület mögött. Még az ünnepek előft szerettünk
volna Paksi Imre polgármesterrel úrral arról beszélgetni,
hogy látja, hogy értékeli az elmúlt időszakot, és milyen
terveik, elképzeléseik vannak a jövőre nézve.

Kezdjük a gazdálkodási kérdésekkel.
Hogyan tudtak gazdálkodni az előző testület
által átadott tartalék pénzekkel, és milyen
elképzeléseik vannak a forráshiányok
pótlására?

Amikor tavaly ősszel átvettük a működtetést, 1 80 millió Ft
nagyságrendű összeg volta kasszában a 30 millió kintlévő-
séggel együtt, mert egy pályázati támogatást azután kap-
tunk meg, miután az elszámoláshoz visszamenőlegesen
még több hiánypótlási feltételt teljesítettünk. Ehhez képest
most kereken 1 20 millió forintos tartalékunk van. Ez azt jelen-
ti, hogy tartalékaink ugyan fogynak, de a fogyás üteme nem
nőtt meg az előző évek gyakorlatához viszonyítva, illetve
készülünk arra, hogyan lehet ennek a fogyásnak a tenden-
ciáját megállítani.
Ebben a kérdésben azonban még nem látunk teljesen tisz-
tán, mert a 201 2-es évre több törvény változása várható,
például maga az adótörvény is meg fog változni, így az
adózás helyi rendjét nem tudjuk még hozzáilleszteni, amíg
a kiindulási alap nem áll rendelkezésre. Célunk egy olyan
adópolitika kialakífása, ami biztosítja, hogy a működtefé-
sünk egyensúlyban legyen. A jelenlegi adórendszerünk
visszásságait ki kell küszöbölni, mert az nem felel meg teljes
mértékben a törvényi előírásoknak: ahhoz képest túl meg-
engedő, "elnagyolt" volt. Ezeket a hézagokat szeretnénk
megszüntetni, vagyis a törvényi háttérnek megfelelő adópoli-
tikát érvényre juttatni. További cél, hogy a községbe állandó
lakhelyre be[elentkezett ingatlantulajdonosok kedvezményt
kapjanak, ellenben akik nem itt laknak, nem ide vannak be-
jelentve, azok teljes mértékű adókivetésre számíthatnak. Az
ingatlanadóban az épület méretétől függően az eddigi ked-
vezmények, felmentések más formában fognak megjelenni.
A mellékhelyiség például az adó alapját fogja képezni, és
kedvezményeket inkább a tulajdonos szociális helyzete,
családi körülményei, életkora és egyéb szempontokalapján
tudjuk figyelembe venni. Ezzel hosszú távon az önkor-
mányzafi feladatellátás biztosítható lesz működési célú hitel
felvétele nélkül.

Mit gondol, hogyan tudják betölfeni az
önkormányzati intézmények feladataikat,
és milyen fejlesztések zajlanak vagy vannak
tervbe véve a lakossági szolgáltatások terén?

Közismert, hogy iskolánkban a vezetői pozíció kérdése
megoldásra vár. A jelenlegi megbízott igazgató elismerésre
méltó és példamutató lelkiismeretességgel, felelősséggel tel-
jesíti megbízatásáf, de mégis az lesz a megoldás, ha egy
arra alkalmas vezetőt ki tudunk nevezni. Az első pályázat
eredménytelenül végződötf, mostzajlika második, és igyek-
szünk olyan megoldást találni, amely biztosítja a gyermekek
oktatásához, neveléséhez szükséges nyugodt körülményeket,
egyúttal a szülők elvárásainak is megfelel. Az intézménytől
megválni nem szeretnénk, bármilyen jogszabályi változások
lesznek, az iskolánkat meg akarjuk tartani.
Az óvodai ellátás bővítésére vannak fejlesztési elképzelé-
seink, amelyeket később még említek, viszonf a jelenlegi
intézményünk működtetését hozzá kívánjuk igazítani a jelen-
leg érvényben lévő szakmai követelményrendszerhez.
A mövelődési ház alapvetően betölti a feladatát, a fiatalok-
tól a nyugdíjas korú lakókig mindenki számára kínál
helyszínt és kikapcsolódási lehetőséget. Ujabban nő az ön-
szerveződő fizetős programok száma, amiből bevétele van
a művelődési háznak - tehát az önkormányzatnak. Ma már
egyébként a többi intézményünk termei is kibérelhetők ren-
dezvények céljára. Az Egészségházunk önfenntartó módon
működik, a szolgáltatók bérleti díjat fizefnek.
Változás, hogy az idősek nappali ellátását áthelyeztük
Urömre, mivel egyrészt az ottani önkormányzat lehetőséget
biztosított számunkra, másrészt az itfeni intézményi üzemel-
fetés gazdaságtalanná vált az alacsony kihasználtság miatt.
Szeptember 19-től kezdve a szolgáltatás teljesítési helyszíne
LJrömön van. A napi utaztatást biztosítjuk az ellátottaknak.
Jelentős döntés volt a Falugondnok Nonprofit Kft. megalakí-
tása, ami az intézményi gondnoksági feladatok egy részét,
a közterületek ápolását, kisebb útkarbantartásokat és
kivitelezési feladatokat lát el, a téli közlekedés lehetősé-
gének biztosítását hóeltakarítás és síkosság mentesítés, de
fűkaszálást, fakivágást stb. is, amik a közterületekkel kap-
csolatban felmerülhetnek. Ide tartozik, hogy a szelektív hul-
ladékgyűjtő edényeket központi hely.en tároljuk a Fő' út 53.
alatti telephelyünkön, ahol a gyűjtőedények felföltése szemé-
lyi felügyelettel történik, így tanácsadással és felvilágosítás-
sal is szolgálunk a helyes használattal kapcsolatban.
Kibövíteftük a Falugondnok Kft. technikai hátterét egy uni-
verzális közterület karbantartó munkagéppel, ami egyrészt
a hóeltakarításban lesz hasznunkra, lehet rá hóekéf és
sószórót tenni, továbbá fűkasza adaptert, így az év többi
időszakában is használhatjuk tereprendezéshez. A kft.
személyi állománya most van kialakulóban, pillanatnyilag

ügy/ezetőt is keresünk az élére. A gazdálkodás tisztaságának
és átláthatóságának biztosítására a kft. könyvelését. és
könyvvizsgálatát külső cégek végzik, emellett Felügyelő
Bizottságot is választottunk meghívott külső szakemberekböl.
A község egyéb szolgáltatásai vonatkozásában jelentős
segítséget kaptunk az egyik biztonságfecnikai cégtől: egy
terepjárásra is alkalmas rendőrautót, valamint használatra
átvehettünk egy gondnoki járművet, ami univerzális felhasznó-
lású, egy munkabrigád kivonulásához szükséges technikai
eszközök és egyéb szállítási feladatok szállítására egyaránt
alkalmas. Ezúton is köszönjük a cég támogatását!

Milyen beruházásokra lenne szükség/
és mik a prioritások?

Ezen a téren nagyon sok a lemaradás. Agglomerációs hely-
zetünkből adódóan a pályázati rendszer nem kedvez szá-
munkra, a megnyíló lehetőségeket folyamatosan figyeljük,
és úgy tudjuk, lesz néhány lehetőség, amivel élni akarunk.
Az anyagi eszközök korlátai miatt szigorú sorrendet kell
fölállítsunk, amely sorrend alapvetően a lakossági igények-
böl vezethető le. A szennyvíztisztító telepef mindenképpen
fejleszteni kell, indulni akarunk egy új óvoda épífési pályá-
zaton, és az útépítéseket folytatni akarjuk, amihez szintén
beruházási források kellenek. A DMRV októberi szakvélemé-
nye alapján, ha a szennyvíztisztító végátemelőjének jelenlegi
kapacitását nem bővítjük, nem járulnak hozzá a további új
bekötésekhez, ami gátolhatja a fejlesztési területek benépe-
sítését tehát itt mindenképpen lépni kell. Ez minimális és
sürgős bővítés, de a hosszú fávú fejlesztést is el kell kezdeni.
A napi 2x300m3 kapacitású szennyvíztelep két ütemben,
de különböző technológiával épült ki: az egyik szakaszos
a másik folyamatos üzemű. Jelenleg végterhelés közelében
jár, sőt csúcsidőben és adott időjárási viszonyok mellett túl-
terhelés is jelentkezik a végáfemelő ehhez fog segíteni, hogy
ez a csúcsidejű üzemelés megbízható legyen. Hosszabb
távon viszont olyan szennyvíztechnológia-átalakítás a cél,
ami azonos működési elvet fog biztosítani, és ugyanakkor
még ka|3acitásbővítéssel is járni fog. De ez több éves elő-
készítő, tervező és a forrásbiztosítás utáni kivitelezői munkát
fog jelenteni.
Folytatni kell az útépítést is, de itt is hamar kimerültek az
anyagi kereteink. Első évünkben a nagy forgalmú gyűjtő-utak
hibaelhárításáról tudtunkcsak gondoskodni. Nagyon nyo-
maszt minket az a feladaf, hogy a falu úthálózata elmaradott,
és a nem szilárd burkolatú utak karbantartása egyrészt sok
pénzt emészt fel, másrészt sok lakossági gondot okoz, közle-
kedési nehézséget jelent. Ezen hitelfelvétellel és lakossági
önerő bevonásával próbálunk segíteni, mert pályázati forrá-
sokra már nem számífhatunk. A felelős szervezés, minőség-
biztosítás kiemelt feladat, amit a jövőben az önkormányzatnak
kell biztosítani.

A területfe|lesztés ferén számos ügy folya-
matban van. Hol tartanak ezek az ügyek?

Agglomerációs település lévén, a mezőgazdasági kárpót-
lási konstrukcióban kiosztott földek esetében, mutafkozik
igény arra, hogy művelési ágból kivonás után településfej-
lesztés szempontjából hasznosítható területekké váljanak.
Ez a folyamat kezd leszállóágba kerülni, mivel a főváros
környékére vonatkozóan az ún. Agglomerációs Törvény ki-
mondta, hogy a terület kezd megtelni, így csak visszafogott
mértékben lehet fejleszteni. A településfejlesztés új szakasz-
ba ért fehát, amely egyfajta ütemezést kell jelentsen, mert
öt éves kvótáink vannak, és ez alatt az idő alatt a belterület
nagyságát 3 ill. 2, 5%-al lehet növelni. Ebből eredően a még
meglévő tartalékok belterületbe vonása időben el fog hú-
zódni, de nem szabad megfelejtkezni arról, hogy ezek a
területek magántulajdonban vannak, tehat a fejlesztéseket
ez a tulajdonosi kör kezdeményezheti.
Onkormányzatunk alapelve, hogy a vonatkozó törvényeket
mindenkinek ismernie kell, és magára nézve kötelező érvé-
nyűen be kell fartania. Másrészt a folyamatoknak átlátható-
aknak kell lenniük. Időnként felröppenek hírek arról, hogy
valamely agglomerációs területen a piaci érdeklődés miatt
a törvényestől eltérő megoldások is megszületnek. Ezeket a
helyzeteket mi szeretnénk megelőzni. Fontos, hogy finan-
szírozható legyen a fejlesztés, de az önkormányzatnak erre
nincs pénze. Aki tehát fejleszteni szeretne, annak fel kell vál-
lalniq a járulékos költségeket. Jelenleg egyfajta ingatlan-
piaci pangás érezhető, egyedül azok a területek maradtak
eladhatóak, amelyek szép panorámás kilátással bírnak.
Ebből a szempontból a településüknek van néhány jó hely-
zetű területe, de a többi telek iránt jelenleg csak mérsékelt
érdeklődés mutatkozik.
A konkrét területekre rátérve: A Budai út és Fő út közötti
'terület az ún. 01 3-as tábla tulajdonosai az eddigi maga-
fartásukkal bizonyították, hogy komolyan gondolják a fej-
lesztést, és a megfelelő anyagi áldozatra is készek. A velük
megkötött szerződések alapján megindultak a területfejlesz-
tési folyamatok.
A másik terület a Lazarét, ami már korábban megindult. Az
eltelt hosszú idő alatt az ineni tulajdonosi kör átalakult, az
eredeti kárpótolfak részben kicserélődfek. A tulajdonosokat
megosztja, hogy egy csoportjuk víziközmű társaságot alakí-
tott. A közművesítés előrehaladása mellett mára kialakult
egy bírósági perekkel terhelt állapot, ezértönkormányzatunk
jelenleg a törvény által előírt, hatósági jogkört igénylő fela-
datokat látja el a folyamatos egyeztetések, tárgyalások mellett.
A beruházás befejezésének kulcskérdése a felmerülő költ-
ségek viselése, ehhez szükséges a fulajdonosi közösség
egyetértése.
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A harmadik terület a Malomdűlő, ahol jellemzően az eredeti
kárpótoltaktól megvásárolt ingatlanok tulajdonosaiból álló
tulajdonosi közösség jelentős fejlesztési feladatot tűzött ki
maga elé, melyet egy befektetési projektként kíván meg-
valosítani. Mivel a közművesítés forrásaként számításba vett
ingatlan-alap piaci értékesítése a tervezettnél lassabban ha-
ladt, ezért a megvalósítandó projekt cél időről-időre módo-
Sult. Ebből eredően már évek óta vitában is vagyunk, peres
ügyeink is vannak. 2010-ben az előző önkormányzati testü-
let egy keret-megállapodást kötött a tulajdonosi körrel. Ennek
a szerződésnek a lényege az, hogy egy kedvezményes
állami hitelt vegyen föl az önkormányzat, és ebben a konst-
rukcióban az önkormányzat lenne a hitel törlesztője, amihez
a tulajdonosok felajánlották az ingatlan bevételekből szár-
mazó jövedelemből a fedezet biztosítását. Az új testület ál-
láspontja szerint ennek a kockázata a mai piaci helyzetben
olyan óriási, amit egy önkormányzat nem vállalhat magára.
Másrészt, ha az önkormányzat mégis kedvezményes infra-
struktúra-fejlesztési hitelt akar fölvenni, akkor azt közcélokra
fogja felvenni, például az említett szennyvíztisztító beruházás-
hoz, útépítésekhez, nem pedig egy tulajdonosi közösség
értéknövelő beruházására. Ennek kapcsán szeretném a lakossá-
gottájékoztatni, hogy a keret megállapodás érvényességé-
nek megítélésére bírósághoz fordultunk. Mi úgy látjuk, hogy
a megállapodás jogi megalapozottsága erősen vitatható.
Ebből a konfliktushelyzetből adódhatott, hogy egyéves nyu-
galom és csönd után ismét röpirat jelent meg a faluban, ami
valószínűleg minden postaládába bedobtak. Kijelentem: mi
az indulatkeltésben nem leszünk partnerek és ilyen jellegű
adok-kapok párharcba nem bocsátkozunk. A lakosságot
fogjuk tájékoztatni arról, hogy a vélemény különbségekből
adódó viták mennyire támaszkodhatnak megalapozott dön-
tésekre. Mennyire kell komolyan venni vitapartnereink azon
állításait, -miszerint elő vannak készítve milliárdos nagyság-
rendű kártérítési perek, amik a község működését fogják
ellehetetleníteni - amit egyébként mi egyszerű fenyegetésnek,
zsarolásnak tartunk. llyen állitásokban mi nem akarunk köz-
vetlen vitapartner lenni, ezért a bíróságon keresztül, a törvényi
alapelvekre épülő döntéseket tudjuk figyelembe venni.
Negyedik nagyobb fejlesztési terület a Budai Tégla Zrt.
tulajdona. Itta megkezdetttárgyalások jelenlegszünetelnek,
de egy komolyabb befektetői szándék megjelenése estén
felgyorsulhatnak. Afolyamatban levő Szabályozási Terv mó-
dosítás során a BTZRT területén eddig meglévő "lyuk'
helyzete rendezödni fog.
Ötödikként említendő az ún. "Tücsök utcai terület", melynek
tulajdonosi köre is kifejezte területfejlesztési és együttmű-
ködési szándékát. Az elképzeléseket egyeztettük, az eddig
megszületett szerzödéseket felülyizsgáljuk és aktualizáljuk.

Az utóbbi időszakban változott a képviselő-
testület szerkezete is. Mi ennek az oka?

Itt is sok találgatás lát napvilágot, ér is olyan vád, hogy töb-
bet beszélhetnénk magunkról. Az igazság az, hogy a
testület fiatal, munkabíró, a munkát szerető és elkötelezett
emberekből áll, akik a család és létfenntartás mellett felvál-
lalták a közügyekkel való foglakozást is. Az, hogy felkészült
személyiségek, azt hozza megával, hogy mindenkinek meg-
van a kialakult álláspontja, mindenki az általa felvállalt
területért emel szót. A megoldandó feladatok fontossági sor-
rendjét közösen alakítjuk ki. Emellett megállapítható, hogy
a döntéshozatal több mint a duplája az előző testülethez
képest, tehát sok üggyel foglalkozunk, sok problémára
igyekszünk megoldást találni. A jobbítás szándéka megvan
mindenkiben. Fontos az, hogy mivel közpénzekkel bánunk,
a munkánknak felelősségteljesnek, átláthatónak, mindenki
számára érthetőnek kell lenni. Szükség szerint a saját hi-
bánkat is képesek vagyunk korrigálni. Jelen pillanatban is
volt egy átszervezés, aminek az a célja, hogy a testületi
munka feddhetetlenségét meg tudjuk őrizni, és ugyanakkor
a színvonalat is emelni tudjuk. A közpénzekkel való gazdál-
kodás követelményei lassabb, részletesebben dokumentált
módot igényelnek, mint az üzleti életben szokásos, de ennek
is meg kell felelnünk. Lehet vitatkozni, egyeztetni, vélemény
ütköztetni, de ha meghozunk egy döntést, utána a közös
álláspontot képviseljük.
A falu alapvető érdeke, hogy az önkormányzati munka az ed-
digi átszervezéseken túl is nagyobb teljesítményű legyen a hi-
vatal előtt álló feladatok miatt elsősorban a beruházói szakmai
területen, és az ehhez szükséges kezdő lépéseket megtettük.

Összegzés

Álláspontunk szerint ezt az eltelt egy évet a falu közhangu-
lata szempontjából kivárással vegyes nyugalom, és ugyan-
akkor egyfajta változás érzékelése is jellemezte. Ez a
"kegyelmi időszak" letelőben van, eljön az ideje a komoly

, eredmények bemutatásának, ami a testület munkájának meg-
győző bizonyitéka kell legyen. A nyugalmat. továbbra is
meg kívánjukőrizni, de másrészt tudjuk: aki hibátakartalálni
annak sikerülni fog. A lakosságot kérem arra, hogy az elmúlt
évek tapasztalatait leszűrve a kellő súllyal értékelje az ed-
digi, főleg az eljövendő munkánk megalapozását szolgáló
tevékenységünket. Kérem, továbbra is bízzanak a mun-
kánkban, bízzanak abban, hogy jót akarunk a községnek,
kellő megfontolással hozzuk meg döntéseinket, és az ered-
ményeket mindnyájan fogjuk érezni, értékelni.

A képviselő-testülefen belül az alábbi változások történtek:
Paksi Imre polgármester munká|át 201 T. november 17, -től
Lökkös Krisztina általanos alpolgármesterként segíti,
kiemelt feladatai:
- Falugondnok Non-profit Kft működésének,

feladatellátásának biztosítása,
- az önkormányzat által benyújtandó pályázatok

előkészítése, koordinálása
- lakossági kapcsolattartás

A Képviselő-testület állandó bizottságai
és azok tagjai:

A/ PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG
1. Vidáné Resch Tímea elnök
2. Hudi László képviselő

(petvetdata-s regisztrációval együtt)
Október, November, December

llatorvosi Rendelő,
ilisborosjenő, Fő út.

dr. Hatvany Gábor
(70/6056 1661

Tájékoztató: www. kockakutya. hu

3. Szegedi Ferenc NN0 elnök
4. Simon Akosné külső tag
5. Pirqs Ferenc külső tag '
B/ MŰSZAKI ÉS FEJLESZTÉSI BIZOHSÁG
1. Maloschik Péter elnök
2. Szirtes Gergely képviselő
3. Vidáné Resch Tímea képviselő
4. Slosár Károly külső tag
5. Tóth Attila külső tag

C/ HUMÁN BIZOTTSÁG
1. Nevelős-Forgács lldikó elnök
2. Vidáné Resch Tímea képviselő
3. h-ludi László képviselő
4. Bódy Gézáné külső tag
5. Nagy Gábor külső tag

Tisztelt Pilisborosjenői
Lakótársaink!

Szeretnénk felhívni mindenki figyelmét arra, hogy
a közelgő téli hónapokban a hótakarítást a pilis-
borosjenői Falugondnok Kft. munkqtársai végzik
a falu teljes területén. Arra kérnénk Onöket, hogy
biztosítsák a hókotró teherautó számára az út-
testeken a szabad közlekedést, és különösen
körültekintően parkoljanak autóikkal, távolítsák el
a házak elé esetlegesen elhelyezett sziklákat,
egyéb tereptárgyakat, szabadon hagyva az
úttestet.

Megértésüket és türelmüket előre is köszönve,

a Falugondnok Kft. munkatársai

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ 2011/NOVEMBER



PILISBOROSJENO KÖZSÉG ONKORMÁNYZAT
KÉPVISEIŐ-TESTULETE ÉS SZERVEI

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Pilisborosjenő Kozség Önkormányzata
Képviselő-testületének 17/2011. (X1.9.)

(hatályos 2011. 11. 10. napjától)
a KéDviselö-testület és

számú rendelete
szervei

Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A Magyar Köztársaság Országgyú'lésének döntése alapján kiépült helyi Onkor-
mányzati rendszer biztosit|a az Onkormányzatok kiemelkedő jogainak érvénye-
sülését, nevezetesen az autpnómiához való jogot, a demokratikus helyi
hatalomgyakorlás jogát és oz Onkormányzati |ogok bírósági védelmének a |ogát.

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt céljának te-
kinti, hogy ólyan önszerveződésen alapuló helyi hatalomgyakorlás valósuljon
meg, amelyben a lakosság közvetlenül, illetve választott helyi képviselői útján -
a törvényi keretek között - önállóan intézheti a helyi ügyek széles körét.

Pilisborosjenő Község Onkormányzata feladot- és hatáskörében eljárva kifejezi
a helyi közakaratot és megjelenítia helyi érdekeket.

Mindezek figyelembevételével Pilisborosjenő Község Onkormányzata önállóan,
szabadon, demokratikusan, széles körű nyilvánosságot biztosílva infézi a telepulés
közügyeif, valamint'gondoskodik a közszolgáltatásokról és a helyi hatalom On-
kormányzati tipusú gyakorlásáról. Az Onkormányzat Képviselő-testülete alapelv-
kénf fogad|a el, hogy:

- a Képviselő-testület mindenkor demokratikus alapokon mú'ködik;
- a képviselő-testületi döntések meghozatalát megelőzően minden esetben lehe-

tőség nyilik a különböző vélemények, így a kisebbségi vélemény ismertetésére;
- a Kepviselő-festület tagjai dönteseik meghozatalakor Pilisborosjenő polgá-

rainak az érdekeit tartjók szem előtt és szolgálják.
Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-testüjete a helyi Onkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a fovábbiakban: Otv. ) 18. § (1 ] bekezdé-
sében foglalt felhatalmazás alapján szervezeti és működési rendjére vonatkozóan
a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

'.§ .
Az Onkormányzat Képviselő-testülete és szervei vonatkozásában az Otv. -ben és
más jogszabályokban meghatározott feladaf- és hatásköri, szervezeti és működési
szabályokat a jelen szervezeti és működési szabályzatban (a továbbiakban:
SZMSZ) foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

Az Önkormányzat

2-§
(1 ] Az Onkormányzat hivatalos megnevezése: Pilisborosjenő Kozség Ön-

kormányzata (a továbbiakban: Onkormányzat)
(2) Az Onkormányzat székhelye: Pilisborosjenő

Címe: 2097Pilisborosjenő, Fő ut 16.
(3) Az Qnkormányzat jogi személy [Otv. 9. § (1j bek. ].
(4) Az Onkormányzati |ogok gyakorlásával felruházott szervezet: Pilisboros-

jenő Község Onkormányzatónak Képviselő-testülete (a továbbiak
ban :^ Képviselő-testület).

(5) Az Onkormányzat illetékességi területe: Pilisborosjenő Kozség köz-
igazgatási területe.

(6) A település fontosabb adatait az 5ZA/ISZ 1. számú függeléke tarfalmazza.

Az Onkormányzat jelképei, elismerö dijak
és az Onkormányzat hivataloslapja

3.§
(1) Az Qnkormányzat jelképei: a cimer, a zászló és a pecséf.
(2) Az Onkormányzat címere: "Oldalt domború háromszög alakú pajzs kék

mezejében lábát terpesztő [obbra lépő, jobbra néző keftőzött farkbojtú arany
oroszlán lebeg, mellső |obb lábával kacsos szárú szőlőfürtöf tart.'

[3] Az Onkormányzat zászlaja: A zászlólap - arányában a zászlórúd felől
nézve 1 : 2 arányú téglalap - középen vágássol egy felső kék és egy alsó
arany (sárga] mezőre osztott, ra]ta az első harmad vonalában, mint tengelyen
foglol helyet a Község címere, amelyet a Község nevét feltüntető felirat fog
közre alulról- felülről Á cimert a kék mezőben arany (sárga) hímzés (szegély)
határol. A zászlórúd kékkel - arannyal (sárgával] csigovonalban festett, a
zászlócsúcs aranyozott fémből készült. A Községzászló esetében az arányt
meghatározó téglalap rövidebb oldala 1 méter. A Község zászlaja a Köz-
séghaza üléstermében kerül elhelyezésre.

[4] Az Onkormányzat cimere és zászlaja használatának rend|ére vonatkozó sza-
bályokat Pilisborosjenő címeréről és Q cimerrel ellátott zászlajáról, pecsétjéről
és ezek használatáról szóló 1/1 994. |l. 25. ) KT. sz. Onkormányzati rendelet
állapífja meg.

4.§
(1) Az Onkormányzot és képviselőinek pecsétje kör alakú, a körpecséten, amely

pecsétnyomó, illetve gumibélyegzo - Pecsétnyomó esetében legkisebb 40 mm,
gumibélyegző esetében legnagyobb 35 mm átmérőjű - az Onkormányzat ci-
mere "Pilisborosjenő Onkormányzata" körirattal van ellátva.

(2) Az Onkormányzat pecsétjél' kell használni:
.a) a Képviselő-testület képviseletében el|áró személy aláírásának hitelesitésére,
b) a Képviselő-testület ülésén készitett jegyzőkönyveken hitelesítésre,
c) o Kepviselő-testület által adományozott oklevelekben,
d] az Onkormányzat nemzetközi kopcsolatait tükroző dokumentumokon.

(3) A jegyző hivatalos kör alakú pecsétjén középen az Onkormányzat cimere van, a
köriven pedig a következő felirat olvasható: "Pilisborosjenő KOZSEGIJEGYZÖ"

(4) A polgármester hivatalos kör alakú pecsét|én középen az Onkormányzat ci-
mere van, a köríven pedig a következő felirat olvasható: "Pilisborosjenő Köz-
ség Polgármestere"

5.§
A helyi Onkormányzatí kitüntetések és elismerő cimek alapítására és adományozá-
sára vonatkozó szobályokat külön rendelet, a "Pilisborosjenő Diszpolgára"
cim és a "Pilisborosjenőért" emlékérem alopításáról, adományozásuk
feltéfeleiröl szóló, többször módositott 3/1994. 1111. 1. ) rendelete szabályozza.

6.§
(I) Az Qnkormányzat hivatalos lapja: a "Hírmondó".
(2) Az Onkormányzat hivatalos lap|a megjelenik havonta, nyári hónapokban két-

havi példánnyal.
(3) Az Onkormányzat hivafalos lap|a ingyenes, havonta 1 300 példányszámban

készül.
(4) Az Onkormányzat hivafalos lapjának tartalmaznia kell különösen:

a/a Képviselő;testület fontosabb döntéseit kivonatos formában;
bf közérdekű Onkormányzati és közigazgotási információkat;
cf a^fontosabb társadalmi eseményeket.

(5] Az Onkormányzat hivatalos lopját évfolyamonként le kell fűzni és évenként be
kell köttetni, így is biztosítva a település förténetének tudományos kutathatóságát.

Helyi közugyek, az Önkormányzat dontése
és Onkormányzati kapcsolatok

7-§
(1) A helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, a közha-

talom Onkormányzati típusú helyi gyakorlásához, valamint mindezek szerve-
zeti, személyi és anyagi feltételeinek helyi megteremtéséhez kapcsolódnak
[Oh/, ;. §12jbek. ].'

(2) Az Onkormányzat - a törvény keretei között - önállóan szabályozhatja, ille-
tőleg egyedi ügyekben szabadon igazgathatja a feladat- és hatáskörébe tar-
tozó helyi közügyeket. Döntését az Álkotmanybiróság, illetve bíróság kizárólag
iogszabálysértés esetén birálhaf|a felül [Otv. 1. § I3j bek. ].

8.§
11) Az Onkormányzat - soját felelősségére - vállalkozási tevékenységet folyfathat.

[Ofv. ;. §161 bek.] Ennek megfelelően:
aj közvetlenül részt vehet vállalkozásban,
bj a helyi Onkormányzati politikával illetőleg annak eszközeivel, módszereivel

és konkrét formáival [pl. helyi adó polifikával, telek- és ingatlanértékesitéssel,
stb. ) vállalkozás-élénkítő, piacgazdaság barát környezetet feremt,

cj vqgyoni értékú' jogokkal rendelkezhetjpl. bérbeadás, részvények, törzsbetétstb. ).
|2) Az Qnkormányzat gazdasági vállalkozási tevékenysége nem veszélyeztetheti

az Onkormányzat kötelező alapellátási feladatit, valamint az azokhoz szük-
séges anyagi eszközöket és tartalékokat.

(3) A gazdasági válialkozásban való részvétel kérdésében történő képviselő-tes-
tületi döntést megelőzően a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak gazdosági
elemzés alapján véleményt kell nyilvánitania.

(4] AzOnkormányzatvagyonhasznositási, vagypngazdálkodási tevékenységére
vonatkozó szabályokat külön rendelet, az Onkormányzat vagyonáról szóló
9/2000.(X. 10. ) Kf. rendeletszabályozza.

9.§
(1) A Képviselő-testület véleményt nyilvánít és kezdeményez a feladqt- és hatás-

körébe nem tartozó, de a helyi közösséget érintő ügyekben [Olv. 2. § f3j
bek. ]. E jogával különösen abban az esetben él, ha az ügy a településfej-
lesztéssel és üzemeltetéssel, a lakossági közszolgáltatások fejlesztésével áll
szoros kapcsolatban. llyen ügyekben a Képviselő-festület- a polgármester in-
ditványára - csak a közvetlenül érintett lakossági csoport, érdekképviseleti
szerv, társadalmi, illetve civil szervezef meghallgatása után nyilvánít véleményt,
illetve fesz kezdeményezést.

(2) Onkormányzati döntést:
aj Képviselő-testület, illetve annak felhatalmazására

- a Képviselő-testület bizottsága,
- a polgármester,
- a Német Nemzetiségi Onkormányzat Képviselő-testülete, valamint

bj a helyi népszavazás hozhat.

10. §
(1) A Képviselő-testület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a területfejlesz-

tésben, és gazdaságszervező munkában együttmú'ködik
a) a Pedagógiai Szakszolgálat. tagönkormányzataival, a közoktatási

szakszolgálati, - logopédiai es gyógytesfnevelési - feladatok ellátására,
mely együttműkodés célja a j<istérsé9Í köjtséghatéko^iyabb feladatellatas,

b) a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás tagönkor
mányzataival, mely együttműködéscélja a kistérségi tervek, koncepciók,
elképzelések kidolgozasában való részvétel, illetve azok egyeztetése a helyi
elképzelésekkel,

.c) a Pílisi Medence Kistérség Onkormányzatainak Területfe|lesztési Tár-
sulása tagönkormányzataival, mely egYÜttmúködés célja a települések ösz-
szehangolt fejlesztése, közös felepülésfeilesztési programok kialakitása, a
fejlesztések megvalósitását szolgáló pénzalap létrehozása

d] a Duna-Vértes Koze Regionális Hulladékgazdálkodási Tár-
saság tagönkormányzataival, mely együttműködés célja hogy a tagok kö-
zösen kidolgozzana^ és megvalósitsanak egy a térseg huíladékkezelési
problémait orvosolni kívánó hulladékgazdálkodósi programot,

e) a Fővárosi Agglomeráció Őnlcormányzati Tarsulas fagönkor-
mányzataival, mely együttműködés cél|a a Budapestet körülölelő agglome-
rációs települések szovetsége a megyével összefogva képviselje közös
érdekeiket a fővárosnál, a minisztériumoknál és a Kormánvnál.

(2) A folyamatos és rendszeres kapcsolattartással összefüggő feladatokat a pol-
gármester, lát|a el, aki tevékenYségéről rendszeresen, félévente tájékoztat|a a
Képviselő-testületet. A társulások alapitó dokumentumait az S2A/ISZ 3. szómú
függeléke tartalmazzo.

(3) A kulföldi Önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati
szervezethez való csatlakozásról, az erre vonatkozó megállapodás, nyilatko-
zat jóváhagyásáról a Képviselő-testület dönt.

II. Fejezet .
AZ ÖNKORMÁNYZAT FÉLADAT- ES HATÁSKÖREI

ÉS AZOK GYAKORLÁSA
Az Önkormányzat által elláton feladat- és hatáskorök

11-§
11) Az Onkormányzati feladot- és hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg.
|2) Az Önkormányzat Képviselő-testületének az Onkornnányzatokról szóló 1990.

évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdés által előirtönkormányzati kozszolgáltatások
körébe tortozó feladat- és hatáskörei közül külonös hangsúlyt helyez
az alábbi tárgykörökre:
a) a településfejlesztés, a településrendezés, az épitett és természeti környezet

védelme,
b) a vizrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás,
c) a köztisztaság és településtisztaság biztositáso,
d| közbiztonság,
e) a közösségi tér biztositása,
f) közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása,
g) az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegitése.

(3) Áz Onkormányzat a lakosság igényei alap|án, anyagi lehetőségeitől függően
maga hqtározza meg, mely feladatokot, milyen mértékben és módon át el.
(4) Áz Önkormányzat kötelező feladatként kiemelten gondoskodik:

ajaz egészséges ivóvizellátásról,
bjoz óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és neveiésről,
cj az egészségügyi és szociális alapellátásról,
dja közvilágításról,
el o helyi közutak és közterületek fenntartásáról,
fl a nemzefi kisebbség |ogainak érvényesüléséről [Ofv, 8. § f4j bek. ].

12-§
(1) Üj közszolgáltatási feladaf felvállalásq előtt előkészítő eljárását kell lefolytatni,

amelynek során meg kell vizsgálni a feladat ellátásának anyagi, személyi és
technikai feltételeit. Az eljárás során a Képviselő-testüiet illetékes bizottságait
véleményezési jogkör illeti meg. Az előkészítő eljárást a Képviselő-tesfü et dön-
tésétől függően a polgármester, illefve alpolgármester vagy az erre felkért bi-
zottság folytatja le. . - -

(2) Az előkészitő eljárás eredményét összegező előterjesztés csak akkor terjeszl-
hető a Kéoviselő-testület elé, ha az tortalmazza a feladat felvállalásával el-
érendő célokaf és az (1) bekezdésben emlitetf feltételeket.

13. §
Az Onkormányzat önként vállalt Onkormányzati felodafait az S7MSZ 1. számú
melléklete tartalmozza.

Az Önkormányzati feladat- és hatáskorök átruházása

14. §
11) A Képviselő-testület hatásköreit - ha az Otv. lehetővé teszi - a (2) bekezdésben

foglaltok szerint, vagy más Onkormányzati rendelettel átruházhatja:
aj a polgármesterre,
bj a Képviselő-testület bizottságaira,
c) a Német Nemzetiségi Onkormányzat testületére, illetve
d) önkormányzati társulásra.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szervekre átruházott hatásköröket és a bizottságok
feladatköreit az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a településfejlesztéssel, a helyi közszolgáltatásokkal, az
alapvető intézményhálózat létrehozásával és működtetésével szorosan össze-
függő hatásköreinek gyakorlását nem ruházhatja át. A Képviselő-testület kizá-
rólagos hatáskörébe tartozik:
a| az Onkormányzafi rendeletalkotás;

b] az Onkormányzat szervezetének kialakitása és mú'ködésének meghatározása;
c) a törvény álfal a Képviselő-testület hatáskörébe utalt választás, kinevezés,

megbízás és felmentés;
d) a helyi népszavazás kiirása;
e) az Onkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása,

használatuk szabályozása;
f| a díszpolgári cím adományozása;
g) a gazdasági program (a továbbiakban: ciklusprogram] a költségvetés

megállapítása és végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása;
h) megállapodás külföldi Onkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi

Onkormanyzati szervhez való csatlakozás;
i) a településrendezési terv |óváhagyása;
i) hitel felvétele;
;] kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapitvány és alapítványi for-

rás átvétele és átadása;
I) Önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szerve-

zethez vgló csatlakozás;
m]intézmény alapítása;
n) közterület elnevezése;
o) emlékmű állitása;
p) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál;
q) felter|esztési jog gyakorlása;
rj a biróságok népi ülnökeinek megválasztása;
s) amit törveny a Képviselő-testület at nem ruházható hatáskörébe utal;
t) gazdasági társaság alapitása;
u| köztéri szobor állítása [Otv. 10. § (1) bek. ].

15. §
(1) A Képviselő-testület az átruházott hgtáskör gyakorló|ának utasitásokaf adhat,

illetve a hatáskörtvisszavonhat|a [Otv. 9. § (3j bek. ]. Az átruházott hatáskör-
ben el|áró minden képviselő-festületi ülésen köteles beszámolni az átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről.

(2) A Képviselő-testület a hatáskörének átruházásáról, il etőleg az átruházott ha-
táskör gyakorlásának visszavonásáról annak felmerülésekor dönt.

(3) A Képviselő-testület által átruházott hafáskörök tovább nem ruházhatók [Ofv.
9. §'131 bek. ].

16. §
A Képviselő-testület feladat- és hatáskörét érintő törvényi változásokról és az átru-
házhatóság törvényi feltételeiről a jegyző a Képviselő-testületet Irásbon rendsze-
resen tájékoztat|a.

JILJ:eiezet--...-., -..
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE

Általános szabályok és a Képviselő-testületi ülés összehivása

17.S
11) A Képviselő-testület tagiainak száma: 7 fő A Képviselő-festület tagiainak név-

sorát az SZMSZ 2. számú függeléke tartalmazza.
(2) A Képviselő-festület szükség szerint, de évente legalább 10 ülést tart [az Olv.

12. §(1I].
(3) A Képviselő-testület rendes üléset a polgármester akadályoztatása esetén az

alpolgármester hívja össze az Onkormányzot székhelyére. Amennyiben a tár-
gyalandó napirend, vagy egyéb körülmény indokolja o Képviselő-testület ülése
a székhelyén kívül máshol is összehívható.

18. §
(1) A polgármester rendkívüli Képviselő-testületí ülést köteles összehívni a képviselők

legalabb egynegyedének vagy a Képviselő-testület bizottságának a kezdemé-
nyezésére [Ötv. 12. § (11 bek.]. A rendkívuli Képviselő-testületi ülés kezdemé-
nyezésére vonatkozó inditványban meg kell jelölhi az ülés napirendjét is.

(2) A Képviselő-testület összehívását a megyei kormányhivatal vezetője, valamint
népi kezdeményezés is indítványozhotja [Ofv. 92/C. § f6) bek., 98 § (2)
bek. fl pont, illetve Otv. 49. § (21 bek. ]. A Képviselő-testületi ülést rendszerint
- az ünnepnapok és törvényi határidők figyelembe vételével - tárgyhónap
első szerdájára kell összehivni.

(3) A Képviselő-testület ülésére nneg kell hívni:
al a képviselőket;
bj a bizottságok nem képviselő tag|ait;
cj a jegyzőt;
dj az illetékes országgyú'lési képviselőt;
ej a lakossági szervezetek képviselőif;
fj az Onkormányzati intézmények vezetőit;
gl a nemzeti kisebbség nem képviselő-testületi tag helyi szószólóját.

(4) A Képvisel&'testület ülesein a képviselők szavazati |oggal vesznek részt, amely
magában foglalja a tanácskozás jogáf is.

(5) Tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan:
a) a bizottságok nem képviselő tagjait;
bj a jegyzőt;
c) az illetékes országgyűlési képviselőt;
dj a lakossági szervezetek képviselőif
e) a nemzeti kisebbség nem képviselő-testületi tag helyi szószóló|át.

19. §
(1) Az Képviselő-testületi ülés meghivóját, illetve az egyes napirendi pontokhoz

kapcsolódó előterjesztéseket a képviselőknek, a tanácskozási |oggal meghi-



vottaknak és a részvételi |oggal jelenlévőknek olyan időpontban kell megkül-
deni, hogy azok ozt az ülés előtt legalább 3 nappal megkapják.

(2) Az |1) békezdésben fo.qlaltaktól eltérően - halasztást nem tűrő esetben - az
ülés előtt 24 órával is kiküldhető a meghívó. Erre bármilyen célszerű értesítési
mód (pl. telefon, e-mail, fax, kézbesífési ügykezelő stb. ) igénybe vehető, a
sürgősség okát azonban a meghivottal mindenképpen közölni kell.

|3] A Képviselő-testületi ülések időpontjáról a lakosságot az ülés előtt legalább 7
nappal a helyben szokásos módon (pl. hirdetőtáblán elhelyezett hirdetmény-
nyel) tájékoztatja. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a testületi ülések idő-
pontját, helyét és nopirendjét, valamint azt, hogy a napirendek anyagát hol
lehet megtekinteni az Onkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hi-
vatalában (a továbbiakban: Polgarmesteri Hivatal).

20. §
A közmeghallgatást igénylő napirendeket tárgyaló ülések időpont|át, helyét leg-
alább SOnappal a kozmeghallgatás előtt a fíelyben szokásos módon - hirdeto-
táblán elhelyezett, honlapon, helyi újságban közzétett hirdetménnyel -
nyilvánosságra kell hozni.

Ciklusprogram és munkaterv

21.§
(1) Az Onkormányzat tevékenysegének és a település fe|lesztésének irányvonalát,

valamint a kiemelt célokat az Önkormányzat ciklusprogramia tartalmazza, amely
a Képviselő-testület megbízatásának időtarfamára szól [Otv. 91. § I1j bek.].

(2) A ciklusprogrom fervezetének előkészitéséről és a Képviselő-testülef alakuló
ülését követő hat hónapon belül történő előter|esztéséről a polgármester gon-
doskodik.

(3) A ciklusprogramot a Képviselő-testület fogad|a el.

22. §
(1) A Képviselő-testület a ciklusprogramon alapuló éves munkaterv alapján végzi

munkáiát.
(2] A munkaterv tartalmazza:

ala Képviselő-testület üléseinek tervezett időpont|ait és napirendjét;
bf a tervezett napirendi ponfok előter|esztőinek nevét;
cj. a tervezett napirendi pontokhoz meghivandók felsorolását;
d)a közmeghallgatás időpontját.

(3) A munkaterv tervezetét targyévet megelőző év decemberi rendes ülésig a pol-
jármester állítja össze. Ü| Képviselő-testület megválasztását követő első alka-

lommal a munkaterv a ciklusprogrammal együtt kerül előter|esztésre.
(4) A munkaterv tervezetével kapcsolatosan a tárgyévet megelőző december 1 -ig

iavaslatot tehetnek:
aj a települési képviselők;
bj a bizottságok;
cj az alpolgármester;
dj a jegyző;
ef a Német Nemzetiségi Onkormányzat tag|ai

(5) Az munkaterv tervezetének előter|esztésekor a polgármester tájékoztatást ad
a tervezet összeállításánál figyelmen kivül hagyott javaslatokról, vaiamintazok
indokáról.

(6] Az Képviselő-testület által elfogadott munkatervet irásban meg kell küldeni:
a^az önkormányzati képviselőknek;
bj a bizottságok nem képviselő tagiainak;
cl a munkatervbe felvett nqpirendi pont előterjesztőiének;
dja Német Nemzetiségi Onkormányzat Elnökének;
ej oz intézmények vezetőinek.

23-§
A ióváhagyott ciklusprogramot és a munkatervet közzé kell tenni az Onkormányzat
hivatalos lap|ában és honlap|án.

A Képviselő-testület ülésével és annak vezetésével kapcsola-
tos általános szabályok

24. §,
11] A Képviselő-testület ülése nyilvános [Otv. 12. § (3j bek. ]. Az ülésen bár-

mely állampolgár szabadon részt vehet és az ülésvezető előzetes engedélyé-
vel felszólalhaf maximum 5 perc időtartamban.

(2) A Képviselő-testület:
aj zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása,
illetőleg visszavonása, fegyelmi el|árás megindítása, fegyelmi büntetés kisza-
bása és állásfoglaiást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyil-
vános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági,
összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcso-
latos el|árás tárgyalásakor;
bj zárt ülést rendelhet el. a vagyonával való rendelkezés és az általa
kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdekeit sértené,
illetve ha a tárgyalás vagyonnyilatkozattal kapcsolatos el|árásra vonatkozik.

(3) A zárt ülésen a Képviseio-testület tag|ai, a kisebbségi szószóió es a |egyző,
továbbá meghivása esetén az érintett és a szakértő vesz részt [Olv 12. § !5j
bek.]. A Képviselő-testülef tagjait titoktartási kötelezeftség terheli a tudomásukra
iutott személyes adatok és információk tekintetében.

25-§
|1) A Képviselő-testület ülését a polgármester vezeti [Olv. 12. § {2] bek.}.

Akadályoztatása esetén a Képviselő-testület ülését az alpolgármester vagy
annak akadályoztatasa esetén a képviselőtestület által arra kijelölt képviselő-
testületi tag vezeti [Ofv. 31. §].

(2] A polgármester a tesfületi-ülés vezetése során:
a) megnyitja, illetve berekeszti az ülést;
b) megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülésének összehivására az SZMSZ

szabályainak megfelelően került sor;
c| megállapit|a az ülés határozatképességét és az ülés időtartama olatt. folya-

matosan figyelemmel kiséri azt;
d) előter|eszti az ülés napirendiét;
e) tájékoztatást ad a két ülés közötti eseményekről, valamint beszámol a le|árt

határidejű határozatok végrehajtásáról,
f) tá|ékoztatást ad az esetleges sürgősségi inditványról,
g) hosszúra nyúlt vita lezárása érdekében inditványozza a hozzászólások idő-

tartamának korlátozását, vagy a vita lezárását,
h) tárgyalási szünetet elrendel el a tanácskozás folytatását akadályozó körül-

mény felmerülésekor,
i] az ülést meghatározott időre félbeszakithatja.

(3) A Képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a megválasztott Kép-
viselő-testületi tagok több mint a fele jelen van [Otv. 14. § []] bek.}.

Napirend előtti témák és a napirend

26. §
(1 ] A Képviselő-testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló tájé-

koztatót a testület a napirend előtti témák között - vita nélkül - tudomásul veszi,
valamint dönt a le|árt határidejű határozatok végrehaitásáról'szóló beszámolók,
illetőleg az átruházott hatáskörben hozott intézkedések elfogadásáról.

|2) A Képviselő-testület az ülés napirendjéről vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel
határoz.

(3) Napirendi pont tgrgyalásának elholasztására az előteqesztő vagy bármely
Képviselő-testületi tag javaslatot tehet. A javaslattevő köteles indítványát indo-
kolni. Az illetékes bizottság elnöke vagy képviselő tag|a ismerteti a bizottság
inditvánnyal kapcsolatos veleményét. Áz indítvány elfogadásáról a Képviselő-
testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.

Az előterjesztés

27. §
(1) Előterjesztésnek minősül:

a) minden a munkatervbe felvett és új - tervezett napirenden kivüli - anyag;
bl a Képviselő-testület vagy a Képviselő-tesfület bizottsága által előzetesen ja-

vasolt rendelet-tervezet, határozattervezet, beszámoló és tá|ékoztató.
(2) Előter|esztés benyújtására |ogosult:

af a polgármester;
bjaz alpolgármester,
cj a témakör szerint illetékes bizottság(oí) elnöke|í|;
dia Képviselő-testület tagja;
ej a jegyző.

(3) A Képviselő-testületi ülésre az előter|e5ztést a (4) bekezdésben foglalt kivétellel
írásban kell benyújtani. Az irásbeli előterjesztést legkésőbb a Képviselő-testület
ülését megelőzo 9 napon kell a |egyzőhöz el|uffatni, aki iogszerűségi észre-
vételt tesz, és gondoskodik valamennyi anyag postázásáról. h-lalaszthatatlan
esetben a polgármester engedélyezheti az írósba foglalt előterjesztésnek és
a határozati iavaslatnak az ülésen történő kiosztását.

|4) Szóbeli előter|esztést kivéteiesen, a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel
hozott dönfése alap|án lehet felvenni a napirendek közé. A határozati |avas-
latot akkor is irásban kell benyújtani, ha az előterjesztésre szóban került sor.
A szóbeli előter|esztés leghosszabb ide[e 3 perc, ezt azonbon a Képviselő-
testület egyszerú' szótöbbséggel megváltoztathatja.

(5) Az előterjesztések valamennyi tipusa csak a jegyző |ogszeruségi észrevételeinek
ismeretében tűzhető napirendre.

(6) Az előterjesztés tartalmi és aloki követelményei:
a) Az előter|esztés cimlapja tartalmazza

1) a bal felső sarokban az előter|esztés iktatószámát,
2) jobb felső sarokban a hatarozati javaslat vagy rendelettervezet elfogadásá-

ioz szükséges szavazati arányt a rá vonatkozó jogszabályi hivatkozással,
3) középen az előterjesztés elnevezést,
4) középen az előterjesztést tárgyaló Képviselő-tesfületi ülés időpont|át,
5) középen az előter|esztés tárgyát,
ó| bal alsó sarokban az előter|esztő nevét,
7) bal alsó sarokban az előterjesztés készitőjének nevét,
8| bal alsó sarokban az előterjesztést tárgyaló bizotfság elnevezését és

véleményét,
9) bal alsó sarokban az előterjesztés mellékleteinek felsorolását,

10) bal alsó sarokban a törvényességi véleményezésre benyúj.tás időpontját,
1 1) bal alsó sarokban a törvényességi véleményezést végző jegyző nevét,

szignóját és körpecsétjét.
b) Az előterjesztés első része tartalmazza

1) az előzmények ismertetetését, különös tekintettel a tárgykört érintő korábbi
Képviselő-testülefi döntéseket,

2) a tárgykört érintő jogszabályokot,
3) az elokészítésben reszt vevok (bizottság(ok), szakértő(k), nnás közigaz-

gatási szervek stb. ) véleményét,
4) mindazokat a tényeket, adatokat, körülményeket, összefüggéseket; amelyek

lehetővé teszik a minősítést és a döntést indokolják,

5) több döntési változat esetén az egyes váitozatok mellett és ellen szólo
érvek, valamint várható következményeik ismertetéset,

6) a döntés költségvonzatának megjelölését és annak fedezeti forrását.
c) Az előter|esztés második része tartalmazzo;

1) sürgősségi indih/ány esetén a sürgősséggel történő tárgyalás indokolását
2) az egyértelműen megfogalmazott határozati vagy rendeletalkotási javaslatot,
3] a végreha|tásért felelősök megnevezését és a végrehajtás határide|ét.

A sürgősségi inditvány

28. §
(1) A Képviselő-testület a sürgősségi indílványelfogadásáról, annakazonnali meg-

tárgyalásáról, vagy elvetésérol egyszerü szótobbséggel soron kivül dönt.
[2| A sürgősségi indíivány benyú|tásanak a feltéfelei:

aj Sürgősségi indítvány - a sürgősség tényének rövid indokolásával - legké-
sőbíi az Képviselő-testületi ülest megelőző nap 1 2 óráig irásban nyújtható
be a polgármesternél.

bj Sürgősségi indíh/ányt nyú|thatnak be:
- a . polgármester,
- az alpolgármesterfeí),
- a témakor szerint illetékes bizottság(o(;] elnöke(í),
- a Képviselő-testület tagja,
- a |egyző.

cj Ha a polgármester vagy valomely sürgősségi indítvány előter|esztésére jo-
josult ellenzi az azonnali tárgyalást, okkor a sürgősség kérdését vitára kell
)ocsátani. A polgármester ismerteti az indítványt, majd alkalmat ad az in-

dítványozónak a sürgősség tényének rövid indokolására;
dJAmennyiben a Képviselő-testület nem fogad|a el a sürgősségi tárgyalásra

irányuló |avaslatot, úgy az ind!tványt egyszerú' napirendi ]avaslatként kell
kezelni, s a napirendek meghatározásakor kell állást foglalni arról, hánya-
dik napirendként tárgyalják azt.

(3) Sürgősségi indítvány esetében is megfelelően alkalmazni kell a 27. § |3)-(6]
bekezdésében foglaltakat.

A napirendek vitája, döntéshozatal,
határozatok nyilvántartása

29. §
(1) A polgármester a napirendek sorrend|eben minden előter|esztés felett külön-

külön nyitvitát, amelynek során:
aj az előterjesztő a napirendhez a vita előtt legfeljebb 8 percben szóbeli kiegészitést

tehet, amely nem ismételheti meg az írásbeli előter|esztést, ahhoz képest ú| infor-
mációkatfpl. tényeket, odatokat, módositó inditványokatstb. ) kell tartalmaznia;

bj az előterjesztőhöz a Képviselő-festület tag|ai és a tanácskozási |oggal részt-
vevők kérdéseket intézhetnek , amelvekre az előteriesztő köteles választ adni.

|2) A felszólalásokra a jelentkezés sorrend|ében kerül sor, de a polgármester soron
kívül felszólalást is engedélyezhet. A felszólalás időfartama ]egfel|ebb 3 perc.
Ha ugyanaza személy, ugyanazon napirenddel kapcsolatban ismételten hoz-
zászolasra jelentkezik, a polgármesfer a második és a további hozzászólá-
sokot 2 percre korlátozhat|a. Az idő túllépése miatt az ülés vezető|e
megvonhat|a a szót a felszólalótól.

|3) Az előterjesztő hozzászólásainak száma a vita során nem korlátozható.

30. §
(1) Az Onkormányzat bizottsága(í), valamint a Képviselő-testület tagja(í) a vita le-

zárásáig bármeiy előter|esztéshez módositó indítványt nyújthatlnaf;) be a Kép-
viselő-festülethez.

|2) Az előter|esztő - figyelemmel a vitában elhangzottakra - az előter|esztésben
szereplő |avaslatot, illetve a módosító |avaslatot benyújtó javaslatát a vita be-
zárásáig megváitoztathatia, vagy azta szavazás megkezdéséig visszavon-
hot|a A módosífó |avaslat megváltoztatása esetén a polgármester azt újabb
[avaslatként véleményezésre az illetékes bizottságnak átad|a.

31-§
|1) h-la a napirendi ponthoz több felszóloló nincs, a polgármester a vitát lezár[a.
(2| A vita lezdrására, a hozzászólások időtartamának a korlátozására a testület

bármelytagja |avaslatot tehet. A javaslatról a testület vita nélkül hataroz.
(3] A napirend vitáját az előter|esztő foglal|a össze, egyúttal reagál az elhangzott

észrevételekre és előadja az esefleges módosító inditványait.
|4) A vita bármelyik szakaszában, illetve annak lezárása után, a jegyző törvé-

nyességi észrevételt tehet.

32. §
(1) Az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat

egyenként kell szavazásra bocsátani. Először-az elhangzás sorrend|ében -
a módosító indítványokról dönt a Képviselő-testület, majd a döntéséről végle-
ges határozatot hoz

(2) Áz egyszerű tobbséggel elfogadható |avaslat elfogadásához a jelen-
lévő Képviselő-testületi tagok több mint felének "igen" szavazata szükséges.
A Képvíselő-testület döntéshozatalából kizárható az akit vagy akinek a hoz-
zátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a
személyes érintettséget. A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére
vagy bármely Képviselő-testületi tag javaslatára a Képviselő-testület dönt.
A ^izárt kepviselőt a határozatképesség szempont|ából |elenlévőnek kell te-
kinteni [Otv. 14. §].

(3) Szavazategyenlőség esetén a polgármester szünetet rendel el, majd újra el-

rendeii a szavazást. A szünet időtartamo legfeljebb 20 perc lehet.
[4| A minősitett tobbséggel elfogadható javaslat elfogadásához a megvá-

lasztott képviselők több mint felének "igen szavazata szükséges. A (2] be-
kezdésben foglaltaktól eltérően minősitett tobbség szükséges:
a^Onkprmányzati rendeletalkotáshoz [Ofv. fO. § (11 bek. af pont];
bf az Önkormányzat szervezetének kialakításához és működésének megha-

tározásához, továbbá a törvény által hatáskörébe utaltválasztáshoz, kine-
yezéshez, megbizáshoz [Oh/. 10. § 111 bek. bj ponf\;

cj Onkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti-.szer-
vezethez való csaflakozáshoz, a társulási szerződés módosltásával kapcso-
latos döntés [Otv. 10. § (1j bek. ej ponf\;

dj külföldi Onkormányzattal való együttműködésf rögzitő megállappdáshoz,
nemzetközi Onkormányzati szervezethezvalócsatlakozáshoz[Qfv. 10. §
(Ijbek. flpont];

ej intézmény alapításához, megszüntetéshez, átalakításhoz [Oh/. 10. § lljbek.
gl ponf\; . . . . . ,

fj zárt ülés elrendeléséhez [Otv. 12. § !4j bek. bj pont];
gl titkos szavazás elrendeléséhez;
}ij Képviselő-testületi tag kizárásához [Otv. 14. § (2j bek.];
ij a Képviselő-testület megbízatásának le|árta előtti önfeloszlatásához [Otv.

]8. §(3jbek.]
jj a polgármester elleni bírósági kereset benyú|tásához [Ofv. 33/B. § {1j bek.];
kj a ciklusprogram elfogadásához;
If a közmeghallgatás és ciklusbeszámoló tartalmának és időpontjának elfo-

gadasához;
mjaz Önkormányzati vagyont érintő "nonprofit" szervezet létrehozásához, vagy

támogatásához;
nj surgősségi inditvány tórgyában való döntéshez;
of Qnkormányzati perinditáshoz;
p) Önkormányzati pénzügyi kötelezettséget vállaló szerződéskötéshez;
qj Képviselő-testület hatáskörének átruházásához;
rl helyi népszavazás kiírásához;
sj települesszerkezeti terv megállapításához;
tj kereset indítása a polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasz-

tása miaH.

33. §
(I) A Képviselő-testület a döntéseit általában nyílt szavazással hozza meg [Otv.

12. § (61 bek. ]. A zárt ülésen hozott hotározatokat is nyilvános ülésen kell is-
mertetni. A zárt ülésen hozott döntés tartalma jogszabályban foglalt esetben tit-
kosíthQ tó. Ebben az esetben csak a döntés tényet kell nyilvánosságra hozni.

(2) Nyílt szavazás esetén bármely képviselő indítványára egyszerű szótöbbséggel
név szerinti szavazás rendelhető el. Név szerinti szavazás esetén a polgár-
mester felolvassa a Képviselő-testületi tagok névsorát, a képviselő válaszát
"igen"-nel vogy "nem"-mel adja meg.

(3) Név szerinti szavozást kell tartani:
a]a Képviselő-testület megbizatásának lejártát megelőző feloszlásáról szóló

testületi döntésről [Otv. ̂ 18. § [3] bek.};
b) önkormányzati vagyon megterheléséről,
c| hitelfelvételről,
d) önkormányzati kötvénykibocsátásról.

(4) A név szerinti szavazásrol külön jegyzőkönyvet kell késziteni, amelyet hitele-
sitve a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

(5) A nyilt szavazás eredményét a polgármester állapít|a meg, illetőleg - a sza-
vazatok téves összeszámlálása miatti panasz esetén - elrendeli a szavazás
megismétlését.

34. §
(I )A Képviselő-testület titkos szavazást tarthat az e rendelet 24. § (2] bekezdé-

sében meghatározott ügyekben [Otv. . 12. § jól bek.], illetve titkos szavazást
tart a diszpolgári cim adományozására és a "Pilisborosjenőért Emlékérém'
adományözására irányuló határozat megszavazásakor.

(2) A titkos szavazás. borítékba helyezett szavazólapon történik.
(3) A titkos szavazásról külön |egyzől<önyvet kell késziteni omelynek tartalmaznia kell:

a) a szavazás helyét, napjat, kezdő és befejező időpontját,
b] a szavazatszedő bizottság tagjainak nevét és tisztségét, bizottságmegsza-

vazásának hiányában a polgarmester számolja meg a szavazatokat, mely
esetben a jegyzőkönyv ennek tényét tartalmazza,

c) a szavazás során felmerült körülményeket.
(4) A títkos szavazásnál szavazategyenlőség esetén a szavazás megismétléséről,

illetve elhalasztásáról - annak konkrét ideienek meaielölésével - azonnal dönteni
kell. A szavazás újgbb szavazategyenlőség esetén azonnal megismételhető.

35. §
(1) A Képviselő-testület határozatait évenként folyamatos sorszámmal és évszám-

mal, valamint a kihirdetés dátumával (hónap, nap) kell ellátni a következő
minta szerint:

Pilisborosjenő Község OnkormánYzatának sorszám/évszám |hó, nap] Kt. sz.
határozata, a határozat tárgyának a megjelölésével.

(2) A testületi határozatokról a |egyző sorszám szerinti és határidős nyilvántartást
vezet, amely alkalmas a gyors keresésére, ellenőrzésre.

(3) A határozatokat a iegyzőkönyv elkészitését követő tizenöt napon belül el kell
küldeni a végrehajtásért felelős személyeknek és szerveknek.

(4) A polgármester negyedévenfe köteles elkésziteni a határozotok végrehajtásá-
róí szoló beszámoíót és azt a Képviselő-testület elé kell terjesztenie a negye-
dévet követő második Képviselő-testületi ülésen.
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Már megérkezetf az első cipősdoboznyi ajándék!

A szervezők (Családsegítő Szolgálat, Művelődési ház,
NOE) idén is várják a dobozokba csomagolt |átékokat,
könyveket, használati tárgyakat, édességet, hogy az
adományokkal minél több gyermek és család ünnepét
tehessék meghitté és boldoggá.

Várjuk a cipősdobozba rejtett ajándékokat, melyeket
idén egy különleges koncerttel egybekötött estén adunk
át december 22-én azoknak a családoknak és gyernne-
keknek, akiknek a jelenlegi nehéz időszakban kevesebb
kerül majd a karácsonyfa alá.

A felajánlott cipősdobozok leadhatók december 20-ig!
Minden hétköznap délután a könyvtárban (Fő út 6. ),

a családsegítő szolgálatban (Iskola u. 2.)
hétfőn, szerdán és csütörtökön 9-15 óráig!

Bereczkiné Szendrey Eva

dr. Csányi Márta

3si Eva

Közeleg a ^/ ikulás, és december ó-án
egy kis meglepetéssel szeretnénk szolgálni

hajléktalan embertársaink szómára!

Aki segíteni szeretne, nem kell mást tennie, mint fogni egy
mikulás-szütyőf, és beletenni

- egy pár meleg zoknit

- egy csokit

- és egy zacskó diákcsemegét,

majd a csomagot eljuttatni a művelődési házba hétköznap
14-1 8-óra között az emeleti könyvtárba 20 1. december 2. -ig

^gjunk óssze & tegyünk bbé ^yüt-
az tthontalanok ünnepét!

Bozsódi Blanka, Csuta Réka, Józsa Betti és Szabó Katus,
az ELTE szociális munka szakának hallgatói

<^\

^l

^

ANDRAS BAL December 2. péntek 18 óra:
Nebuló Alapítvány jótékonysági bálja

NÉMET NEMZETISÉGI IDÖSEK NAPJA
December 3. szombat 15 óra

;ember 4. vasárnap 18 óra
.klés a Kerekes táncegyüttessel
)EI MIKULÁS NOE szervezésében 15 óra

LUCA NAPI VASAR December 9. péntek 15-17-ig
TANCHAZ December 9. péntek 19 óra
KONCERT-SZIGETI ISP/ÁN December 10. szombat 18 óra

III. ADVENTI GYERmGYÚJTÁS ÉS ÉNEKLÉS
December 11. vasárnap 18 óra
Eneklés a Művészeti iskoia zenetagozatávaí

ADVENTI KONCERT December 16. pénfek 1 8 óra
M vészeti iskota növendékeinek és tanárainak estje

FALUKARACSONY December 18. vasárnap
16. 00 Betlehemi előadas a templomban
17. 30 FABULA BÁBSZÍNHÁZ: Brumi és a téti álom
című zenés bábjáték
IV. ADVENT! GYERTYAGYÚJTÁS
éneklés a Kevélyhegyi Dalkörrel

KARÁCSONYI KONCERT December 22. csütörtök 18 óra
Peltzer Ferenc gitár estje

.magyarország pont ingyenes ínternet-hozzáférés
hétköznaponként 14-18 óráig/ az emeleti könyvtárban!



Kérdés és interpelláció

36. §
(1 ] A Képviselő-testület tag|a a Képviselő-testület ülésén az Onkormányzati hatás-

körbe tartozó szervezefi, műkodési, (jöntési, előkészitési jellegű felvetésként
vagy fudakozódásként kérdésf tehet fel.

(2) A fördésre o megkérdezettnek a Képviselő-testület ülésén kell választ adni. A
válasznak lényegre törőnek kell lennie. A válaszadás idotartama nem halad-
hotja meg a 10 percet. Amennyiben összetett problémafelvetésről van szó a
Képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel hozott döntse alapján
15 napon belül, irásban kell a választ megadni.

37. §
(1) A Képviselő-testület tagiai a testület ülésén a polgármesterhez, az alpolgár-

mesterhez, a bizottságok elnökeihez valamint a iegyzőhöz önkormányzati
ügyekben, szóban vagy irásban interpellációt ter|eszthetnek elő. Interpellációt
vaíamely döntés végrehajtása tárgyában vagy intézkedés elmulasztása esetén
lehet előterjeszteni.

|2) Az interpellációt a polgármesternél lehetőleg az ülést megelőző 3 nappal vagy
az ülésen, a napirend meg'tárgyalásának megkezdése előtt kell benyújtani. A
polgármester az interpellációt haladéktalanul továbbítja a cimzettnek

(3) Ámennyiben az interpellációt a Képviselő-testület ülését mege őző 2 napon
belül nYÚ|tják be, úgy az érintettnek csak abban az esetben kellaz ulésen vá-
laszt adnia, ha a valaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel. Ellenkező eset-
ben az ülést követő 1 5 napon belül irásban kell választ adni, és ennek
tartalmáról a soron következő ülésen tájékoztatást adni

(4] A Képviselő-testület ülésén az interpellációra adott válasz elfogadásáról el-
őször az interpelláló nyilatkozik. Ha az interpellációra adott váloszt az inter-
pelláló nem fogadja el, a Képviselő-testület vifa nélkül egyszerű szótöbbséggel
dönt az elfogadásról vagy a kérdés további napirendeh tartásáról Amennyi-
ben a Képviselő-testület az interpellációra adottválasztelutasit|a, erendeli az
interpelláció tárgyának részletes kivizsgálását, melybe az interpelláló képvi-
selőt is be kell vonni.

38. §
A kérdésekről és az interpellációkról a polgármester külön nyilvántartást vezet.

A tanácskozás rendje

39. §
(1) A tanácskozás rendjének fenntartásáróla polgármester, illetve a képviselő-tes-

tületi ülés levezető elnöke gondoskodik.
(2) A Képviselő-testületi üiés rendjének és méltóságának fenntartása érdekében a

következő intézkedéseket teheti, illetve kell megtennie:
al figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgytól, vagy a tanácskozáshoz

ném illő, sértő kifejezéseket használ, illetve a Képviselő-testület tag|ához
méltatlan magatartást tanúsit;

bj rendre utasíthotia azt a személyt, aki a tanácskozás rend|ét megzavar|a;
cj ismétlődő rendzavarás esetén avaslatot tehet a Képviselő-testületnek arra,

hogy a rendbontó képviselő tiszteletdíját csökkentse;
(3) A nyílvános ülésen meg|elent állampolgárok a számukra ki|elölt helyen tar-

tózkodhatnak. A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester
rendreutasithatja a rendzavarót, ismétlődő rendzavorás ésetén pedig azérin-
tettet a terem elhagyására kötelezheti.

(4) A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszó-
lalni, azokat visszautasitani nem lehet.

A jegyzőkönyv

40.
|1) A Képviselő-testület üléséről 2 eredeti példányban |egyzőkönyvet kell késziteni,
amely tartalmazza:

aj a megielent képviselok és meghivottak nevét;
b) a tárgyalt napirendi pontokat;
c) a tanácskozás lényegét;
d) a szavazás számszerű eredményét;
e) a hozott döntéseket;
f) az ülés helyét, időpont|át,
g) a távol maradt képviselők nevét,
h) a tanácskozási joggal megielent résztvevők nevét,
i) napirendenként azelőadó es a felszólalók nevét, valamint a hozzászólások

rövid tartalmát,
j) a határozathozatal mód|át és érdemét,
;| a meghozott határozat szövegét,
I) külön indilványra a kisebbségi vélemenyt,
m)a polgármester intézkedéseit a rend fenntartására,
n) azelhangzottkérdéseket, interpellációkat, valamint az azokkal kapcsolatos

döntéseket, intézkedéseket.

(2) A Képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvhöz csatolni keli a meghívot
és mellékleteit, az elfogadott rendeleteket és a jelenléti ívet. h-la a képviselő
hozzászólását irásban nyú|totta be, azt kell mellékelni a |egyzőkönyvhöz

kodni. A iegyzőkönyvet a polgármester és a |egyző írja alá [Otv. 12. § (1H2J bek.}.
|4) A Képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv

aj eredeti példányát a jegyző kezeli, évente bekötteti és elhelyezi a polgár-
mesteri hivatal irattárában;

bfaz egyik példányt meg kell küldeni 15 napon'belül a megyei kormányhi-
vatal vezető|ének[0h/. ;7. § 121 bek. ];

cf egy másolati példanyát a polgármester kap|a aki biztosít]a o hozzáférhe-
tőseget a képviselők és az érdeklődő állampolgárok számára.

(5) A válaszfópolgárok - a zárt ülés kivételével - betekinthetnek a Képviselő-tes-
tületi előteriesztésekbe és az ülések |egyzőkönyvébe A zárt ülésről qz (1 )-(3)
bekezdésben foglaltak szerint külön jegyzőkönyvet kell késziteni [Olv. 17. §
13) bek.]. A jegyzőkönyvből azállampolgárokaze rendelet 33. § (1) bekez-
désében foglaltaknak megfelelően csak az érdemi döntést ismerhetik meg.

IV. Fejezet
AZ ÖNKORMÁNYZAfl RENDELETALKOTÁS

A rendeletalkotással kapcsolatos általános szabályok

41. §
j 1) Á Képviselő-testület az Ötv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

alap|an a törvény által nem szobályozott helyi társadalmi viszonyok rendezé-
sére, továbbá törvény felhatalmazasa alap|án - annak végreha|tására - On-
kormányzati rendeletet alkqt az állampolgárokat érintő egyes ügyek helyi
szabályozása érdekében [Otv. 16. § (1j bek.]

(2] Az Ötv. értelmében rendeletet kell alkotni a következő esetekben, illetve
ügyekben:
a^törveny felhatalmazása alapján;

és működési szabályzotról [Oh/ 18. §(11 bek. ],
c) a Képviselő-testülettagiainak, a bizottságokelnökeinekésa bizottságok tagjainok

a tiszteletdíjáról, illetve természetbeni juttatásairól [Otv. 20. § [2] befc];'
df bizottság részére történő Önkormányzoti hatáskör, hatósági jogkör megál-

lapításáról [Otv. 23. § 12j bek. ];
ej helyi népszavazás és. népi kezdeményezés feltételeinek, el|árási rend|ének

a megállopításáról [Otv. 50. § j2j bek. ]',
fj a helyi Önkormányzat meghatározott vagyontárgya vagy vagyonrésze el-

idegenitéséről, megterheléséről, vállalkozásba való beviteléről, illetőleg más
célu hasznositásárol [Ofv. 80. § (2j bek. ].

A rendeletalkotós folyamata és a rendelet kihirdetése

42.
(1) Önkormányzati rendelet megalkotását kezdeményezheti:

afa Kepviselő-testület tag|a;
bj az Onkormányzat bizottságai;
cj a polgármester, az alpolgármester;
dj a jegyző;
e) a település társadalmi, érdekképviseleti és más civil szervezetének vezetője.

(2) A Kepviselő-testütet döntést hozhat a rendelet-tervezet kétfordulós tárgyalásáról is.
(3) Az Önkormányzati rendelet-tervezet elkészitése a |egyző feladata.
(4) A rendelet tervezet előkészítése és Képviselő-testületi elfogadása az alábbiak

szerint történik:
aj a Képviselő-testület - a lakosság szélesebb körét érintő rendeletek előkészi-

tésénél - elveket, szempontokat állapíthat meg;
cj a Pol.qármesteri h-livafal akkor is köteles részt venni az előkészitésben, ha a

rendelettervezetet bizottság vagy külső szakértő készíti el.
dl a tervezetet megvitatás cél|aból a rendelet tárgyávai kapcsolatos feladatokkal

foglalkozó bizottság, illetve köitségvetési kihatás esetén a Pénzügyi és Gaz-
dasági Bizottság ele kell terjeszteni, amely azt - a tárgy szerint érintett más
bizottsággal {bizotfságokka!^ együttesen tartott ülésén - megvitat|a. Erre az
ülésre a|egyzőt és szükség szennt más külső szakembereket is meg kell hivni.

el a rendelet-tervezetet a bTzottság(ok) véleményével és indokolással együtt
kell a Képviselő-testület elé ter|eszteni.

f) a testületet tájékoztatni kell az előkészités és véleményezés során |avasolt, de a
tervezetbe be nem épített iavaslatokról, utalva a mellőzés indokaira is

|5) A rendelet hiteles, végleges szöveget a jegyző állítja össze. A rendeletet a
polgármester és a |egyzo ír|a aló [Otv 16. § [3] bek.}.

(6) Á Kepviselő-testület rendeleteit évenként folyamatos sorszámmal és évszámmal,
valamint a kihirdetés dátumával (hónap, nap] kell ellátni a következő minta szerint:
Pilisborosienő Község Önkormányzatánaksorszám/évszám (hó, nap) (hatályos:
év, hó, napjától) Önk. sz. rendelete, a rendelet tárgyának a meg|elölésével.

43. §
(1) Az Önkormányzati rendeleteket a polgármesteri hivatalban kell időrendi sor-

rendben elhelyezni.
|2) A |egyző gondoskodik rendeletek kihirdetéséről [Otv. 16. § I3j bek. ], nyil-

vántartásáról, folyamatos karbantartásáról, és szükség esetén kezdeményezi
a rendeletek módositását vagy hatályon kívül helyezését.

V. Feiezet_
A TELEPÜLÉSÍ

Általános rendelkezések

44. §
A Képviselő-testület tag|ait. az Ötv.-ben és az SZMSZ-ben rögzitett jogok és köte-
lezettségek illetik meg, illetőleg terhelik.

45-§
(1) A Képviselő-testujet tagja a testület alakuló ülésén, illetve a megválasztását kö-

vető ülésen az Ötv. 32. §-a szerint esküt tesz [Ötv. 16. § (3j bek.]. Az eskü

szövege a következő: "Én ......................... esküszöm, hogy hazámhoz, a
Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek; az Alkotmányt és az al-
kotmányos jogszabályokat megtartom; az óllami és a szolgálati titkot megőr-
zöm; megbizatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen |árok el, és a
legiobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Pilisborosjenő Község On-
kormányzatának javát szolgálom. Az esküt tevő meggyőződése szerint: Isten
engem úgy segéljen. ".

(2] A Képviselő-testülef tagja az |1) bekezdésben említett eskü letételéig |ogait
nem gyakorolhat|a [2000. évi XCVI. Iv. 1. § 12j bek. ].

46. §
A képviselő - önkormányzati tevékenysége során - hivatalos személyként jár el.

iajtásuk

A képviselő jogai

47. §
( ) Részt vehet a Képviselő-testület döntésejnek előkészítésében, végreht

megszervezésében és ellenőrzésében [Otv. 19. § I1j bek]
(2) Kezdeményezheti, hogy a Képviselő-testület vizsgál|a felül bizóttságának, a

polgármesternek - a Képviselő-testület által átruházott - Onkormányzati
iigyLen hozott döntését [Ötv. 19. §. (2I bek cj pont].

(3] A Képviselő-testület ulésén a polgármestertől (qlpolgármestertől) a |egyzőtől, a
bizottság elnökétől Onkormányzati ügyekben felvilagositást kérhet, qmelyre az
ülésen vagy 15 napon belül irásban - érdemi választ kell adni [Otv. 19. §
121 bek. af ponf\.

|4) Sürgős, azonnali intézkedést igénylő közérdekű ügyekben kezdeményezheti
a Polgármesteri Hivatal intézkedését, a hivatal érintett dolgozója erre 15
.napon belül köteles érdemi választ adni [Ofv. ? 9. § (2f bek. ej ponf\.

(5) Barmely bizottsági ülésen tanácskozási joggal részt vehet. Javasolhat|a a bi-
zottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalasát, el-
utaaítás esetén a bizottsághoz vagy a tisztségviselőkhöz fordulhat [Otv. 19.
§ 12f bek. c! ponf\.

(6) Igényt tarthat írásban benyújtott hozzászólásának jegyzőkönyyhöz csatolására,
illetőleg kérheti véleményének jegyzőkönyvbe való rögzitését [Oh/. 19. § 12)bek.
bj ponf\.

(7) A Képviselő-tesfület vagy a tisztségviselők megbizása alapján képviselheti'a
Képviselő-testületet [Oh/. 19. § (2j bek. dj ponf\.

48. §
A Képviselő-testület tagjait, a bizottságfoí:) tagjait és elnökét (e/nöíetf] megillető
tiszteletdijat és természetbeni |uttatást ielen rendelet ó. számú melléklete határozza
meg. [Otv. 20. § {2} bek.}.

A képviselő kotelezettségei

49. §
A képviselő köteles:

a) tevékenyen részt venni a Képviselő-testület munkáiában és ennek érdekében
irásban vagy szóban a polgármesternél előzetesen be|elenteni, ha a testület
ülésén nem tud megjelenni, illetőleg egyéb megbizatásánok tel|esitése aka-
dályba ütközik;

yfelkerés alapján részt venni a testületi ülések előkészítésében, valamint a
különböző vizsgálatokban;

cj a tudomására jutottállami, szolgálati, üzleti titkot megőrizni jtitoktartási kö-
telezettsége a megbízatásánaklejárta után is fennáll);

dl kapcsolatot tartani a választópolgárokkal;
ej a vele^zemben fennálló összeférFietetlenségi okot a polgármesternek hala-

déktalanul be|elenti;
fl a Képviselo-testület/illetvea bizottsaglok) munkáiában közreműködni, enneksorán

a testületi döntések előkészitésében, a különböző vizsgálatokban részt venni;
g) olyan magatartást tanúsitani, amely méltóvá teszi a képviselőt a közéleti te-

vékenységre, a választók bizalmára és óv|a a Képviselő-testület, valamint
annak szervei tekintélyét és hitelét.

.
VI. Fejezet

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOnSÁGAI
A bizottságok típusai, feladatai és szervezete

50, §
(1 ] A Képviselő-testület - meghatározott Onkormányzdti feladatok ellátására - ál-

landó vagy ideiglenes bizottságokat hozhat létre.
(2] A Képviselő-testület o következő állandó bizottságokat hozza létre:

aj Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, létszáma: 5 fő;
yM űszaki és Fejlesztési Bizottság, létszóma: 5 fő;
c/h-lumán Bizottsag, létszáma: 5 fő.

(3) Az állandó bizottságok tagiainak névsorát az SZA^ISZ4. szamú fuggeléke, a
bizottságokra átruházoft hatáskörök és az általuk ellátandó feladatok részletes
iegyzékét az S2A/1SZ 2. szamú me//étíete rögzíti A bizottságok feladatköré-
nek módositását szükség esetén a Képviselő-testület bármely tagja írásban in-
ditványozhatja.

51. §
(1) A Képviselő-testület - meghatározott szakmai feladat ellátására, illetve időtar-

tamra - ideiglenes bizottságot alakíthat.
(2) A Képviselő-testület az ideiglenes bizottság létszámáról, összetételéről, feladat-

körérol a bizottság megalakitásakor dönt, e döntés módosítását szükség esetén

bármelyik képviselő írásban indítványozhatja.
(3) Az ideiglenes bizotfság a Képviselő-testület által meghatározott feladat elvég-

zését, illetve mandátuma lejárfát követően megszűnik.

52. §
(1| Azállandóés ideiglenes bizottság (a továbbiakban: bizottság) elnökétés tag-

jainak több mint a felét a települési képviselők közüi kell megválasztani A
polgármester, az alpolgármester és a pojgármesteri hivatal köztisztviselője
nem lehet bizottság elnöke, illetve fagja [Otv. 24. § (1j bek. ].

(2) A bizottság elnökét, valamint képviselő és nem képvisel'ő (külső szakértő) fag-
joit a polgarmester és/vagy bármely képviselő javoslatára a Képviselő-testület
választja meg.

(3) A bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainok jogai és kötelezettségei
a bizottsági működéssel összefüggésben azonosak.

(4) A képviselo több bizottság tagjának is megválasztható.

A bizottságok működése

53. §
(1) Az állandó és ideiglenes bizottság beiső működési szabályait tartalmazó

ügyrendjét - az Otv. és az SZMSZ keretei között - maga állapífja meg, ame-
lyet tájékoztatás céljából a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

(2) Á bizottság féléves munkaterv alapján működik. A Képviselő-testület a munka-
tervében meghatározza azokat az előter|esztéseket, amelyeket bizottság nyújt
be, illetve azokat, amelyek csak a bizottság állásfoglalásával nyú|thatók be a
Képviselő-testülethez. E meghatározott előter|esztéseket az adott bizottságnak
kötelessége megtárgyalni és álláspont|át ismertetni a Képviselő-testületi ülésen.

(3| A Képvisel&'festület bármely tag|a ]avaslatot tehet a bizottságnakvalamelytéma-
kör megtárgyalásáro. A bizottság elnöke az indítványta bizottság legközelebbi
ülése elé terjeszti, amelyre köteles meghivni az inditványozó képviselőt.

54. §
(1) A bizottság ülését az elnök hív|a össze és vezeti lé. Az ülést a bizottság elnöke

úgy köteles összehivni, hogy az előterjesztéseket és a meghivót legalább az
ülést megelőző 5 nappal kézhez kap|ák az érdekeitek.

j2) A bizottsagot ő. napon belüli időpontra össze kell hívni a Képviselő-tesfület ha-
tározata aTapján, illetve a polgármester, vagy a bizottsági tagok több mint fe-
lének napirendi |avaslatot is tartaimazó inditványára.

(3) A bizottsági ülésekre állandó meghivott a polgármester, az alpolgármester és
a |egyzö.

(4) A bizottság üléseakkor határozatképes, ha azon a bizottság tag|ainak több-
sége [elen'van [Otv. 23. § (31 bek. J}.

(5) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzótartozó|át
személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles be]e-
lenteni. A kizárásról a bizottság elnöke esetén o polgármester, bizottsági tag
esetén a bizottság dönt [Otv. 26. §].

(6) A bizottság ülése nyilvános, zárt ülést az e rendelet 24. § (2)-(3) bekezdésé-
ben meghatározott szabályok megfelelő alkalmazásával tarthat. A bizottság
minden fagja köteles az ülésen tudomására |utott szolgálati titkot, üzleti titkot
és személyes adatot megőrizni.

(7) A bizottság a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekben egyszerű többség-
gel hoz döntést. A bizottság döntéseiről csak annak elnöke adhaf tájékoztatást.

55. §
(1) A bizoKság üléseiről |egyzőkönyvet kell késziteni, amely az elhangzott felszó-

lalások rövid ismertetését, a hozott döntést, valamint a kisebbségi véleménye-
ket tartalmazza. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és az ülésen kijelölt egy
tag|a ir|a alá.

|2) A |egyzőkönyv elkészitésére a Képviselő-testület ülésére vonatkozó szabályokat
kell - megfelelően - alkalmazni.

(3) A bizottság döntéseiről a jegyző nyiivántartást vezet és gondoskodik az irat-
anyag szabályszerű kezeléséről.

|4) A^bizottság működésének ügyviteli feladatait'a Polgármesteri h-livatal látja el
[Ótv. 29. '§].

VII. Fejezet
A TISZTSÉGVISELŐK

A polgármester

56. §
(1) A pölgármester a megbizatását főállásban lát|a el.
(2) A polgármester tagja a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület határozatké-

pessége, döntéshozatala, működése szemponfjából települési képviselőnek
tekintendő. A polgármester a megválasztását követően a Képviselő-testület ala-
kuló ülesen az SZMSZ 45. § |1 ] bekezdés szerint esküt tesz a testület tagiai
előtt [Otv. 32. §].

(3) A polgármesterrel kapcsolatos munkáltatói jogok közül a Képviselő-testület gya-
korolja a következőket:
- az illetmény megállapítása,
- a |utalmazás,
- összeférhetetlenség kimondása,
- a fegyelmi eljárás meginditása és a fegyelmi büntétés kiszabása,
- az Qnyagi felelősség megállapitása.

(4) A polgármester illetményérol a Képviselő-testület dönt az alakuló ülésen, ma|d
az illetmény összegének módosítására a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
tehet javaslatot a következő alakuló ülésig terjedő időszakban.
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57. §
(1) A polgármesternek a Képviselő-testület működésével összefüggő feladatai:

a/összehívja és vezeti a Képviselo:testület üléseit [Otv. 12. § I2I bek.];
b) képviseli az Onkormányzatot [Otv. 9. § (11 bek.];
cj segiti a Képviselő-testület tag|ainak a munká|át;
dj szervezi a településfejlesztést és közszolgáltatásokat;
ej biztositja a demokratikus helyi hatalomgyakorlásf és a közakarat érvényesitését;
fj ha a Képviselő-testület döntését az Önkormányzaf érdekeit sértőnek tartja,

ugyanazon ügyben egy alkalommal az ülést követő három napon belül kez-
deményezheti a döntés ismételt megtárgyalásáf. A kezdeményezésről a
Kepviselő-testület a benyújtás napjától szamitott tizenöt napon belüi dönt
[Otv. 35. § !3j bek.];

(2) A polgármester a jogszabályokban és az e rendeletben meghatározott hatás-
körein túlmenően:
a/dönt a költségvetési fartalék 10 százalékig terjedő felhasználásáról;
yellát|a az Önkormányzat nemzetközi kapcsolataival összefüggő protokol-

láris feladatokat;
cj véleményt nyilvánit a község életét érintő kérdésekben;
df nyilatkozatot od a hlrközlő szerveknek;
ef gondoskodik a Képviselő-testület és szervei, valamint az intézmények mun-

káját, céljaif hitelesen és tárgyilagosan bemutató, a község érdekének meg-
felelő propaganda tevékenység kialakításáról;

fj irányitja az Onkormányzat nemzetközi tevékenységét;
g) elláta a törvényben megfogalmazott honvédelmi és polgári védelmi feladatokot;

|3) A polgármesternek a bizottsagok működésével összefüggő feladatai különösen:
aj indftványozhatja a bizottság összehívását;
y felfüggesztheti a bizottság döntésének a végrehajtásáf, ha az ellentétes a

Képviselő-testület határozatával, vagy sérti az Onkormányzat érdekeit,. a
felfüggesztett döntésről a Képviselő-testület a következő ülésén határoz [Otv.
25~§ 121 bek. ];

(4) A polgármesteri hivatallal összefüggő polgarmesteri feladatok:
aj a Képviselő-testület döntései szerint és SQJát Onkormányzati jogkörében eljárva

o jegyző |avaslotainak figyelembe vételével irányitja a Polgármesteri Hjvatalt;
bf a egyzo javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal felada-

tait az Önkormányzat munká|ának a szervezésében, a döntések előkészí-
tésében és végrehajtásában;

c) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületnek a Polgár-
nnesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásnak, munkarend|ének, valamint
ügyfélfogadási rendjének a meghatározására;

d) szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét;
ef gyakorolja az egyéb munkáltatói |ogokat az alpolgarmester, a jegyzo és

az Önkormányzati intézményvezetők tekintetében [Otv. 35. § 12jbek.].
(5) A polgármesfer részletes feladotait és hatásköreit tartalmazó jegyzék vezeté-

séről a jegyző gondoskodik.
|6) A polgarmester a Polgármesteri Hivatalbon minden hétfőn 13.00 órától

1 8.00 óráig fogadónapot tart.

58. §
A polgárnnester sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt, továbbá va-
gyonnyilatkozat-tételi köfelezettsége szándékos eimulasztása vagy o valóságnak nem
megfelelő teljesltése esetén a Képviselő-testület - minősitett többséggel hozott hatá-
rozata alapján - keresetet nyú|that be a polgármester ellen a Pest Megyei Bíróság-
hoz a polgármester tisztségenek megszüntetése érdekében. Bgyideiűleg kérheti a
polgármesternek e tisztségéből történo felfüggesztését is [Otv. 33/C. § {]] bek.}.

Az alpolgármester

59. §
11) A Képviselő-testület - a sa|át tag|QÍ közül a polgármester |avaslafára, titkos szava-

zással, a testület megbizatásának időtartamára - a polgármester helyettesitésére
és munkájának segítségére alpolgármesterf választ [Oh/. 34. § f 1f bek.].

|2) Az alpolgármester megbizatását főállásban vagy részmunkaidőben díjazás
elleneben, illetve főállasban vagy részmunkaidoben társadalmi megbizatás-
ban láthatja el a Képviselő-testület döntése szerint.

|3) Az alpolgarmesterrel kapcsolatos munkáltatói jogok közül a Képviselő-testület
avakorolía a következőket:
- megválasztös,
- oz illetmény megállapitása,
- összeférhetetlenség kimondása,
- a fegyelmi eljárás meginditása és a fegyelmi büntetés kiszobása,
- az anyagi felelősség megállapitása.

|4) A Képviselo-testület küísős alpolgármestert választhat nem a Képviselő-testület
tagjoi közül. A külsős alpolgormester a megblzotásáttársadalmi megbizatás-
saTlát|a el, o polgármestert a Képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti,
de a Képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vesz. Jogállására
egyebekben a Képviselő-testület tagjai közül valosztott alpolgármesterre vo-
natkozó szobályokat kell alkalmazni.

60. §
Az alpolgármester feladatai - jellegüket, tartalmukat tekintve, a polgármester uta-
sításainak megfelelően-előkészito, összehongoló |elleg0ek. Igy részt vesz:

aj a Képviselő-testület ülésére kerülő előter|esztések kidolgozásában;
bj a gazdasági, tórsadalmi és közszolgáltatást végző szervezetekkel, továbbá

a lakossággal való kapcsolattartásban;
cj a bizottságok és a képviselők munkájának segitésében;
d) a kinevezési és a testület hatáskörébe tartozó választási ügyek előkészítésében;

A polgármester, alpolgármester helyettésitése

61. §
(1) h-la a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyide|űleg nincs betöltve, illetve .

e személyek tartósan akadalyoztatva vannak tisztségük ellátásában, ez esetben a
KépviselÓ-testület összehívására, működésére, az ülés vezetésére vonatkozóan a
rendelet 24-40. §-ainak a szabályait kell megfelelően alkalmazni [Olv. 31. §].

|2) Tartós akadályoztafásnak minősül:
aj 30 napot meghaladó betegség, külszolgálat;
bj bünteto vagy egyéb el[árás miatti tisztségből való felfüggesztés;
cf 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság;

A jegyző

62. §
(1) A Képviselő-testület - pályázat alapján - a |ogszabályban megállapitott ké-

pesltési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A jegyző kinevezése
határozatlan időre szól [Otv. 36. § []] bek.}.

(2) A jegyző kinevezéséről a Képviselő-testület minősített szótöbbséggel dönt.

63. §
(1) A jegyző vezeti a Képviselő-testülef hivatalát, gondoskodik az Onkormányzat

mukociésével kapcsoiatos feladatok ellátásáról. Ebben a feladatkörében:
afa hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
fo^gyakorolja a munkaltatói jogokata Képviselő-testület hivatalának köztisztvi-

selői tekintetében, de a kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez,
a vezetői megbizás visszavonásához, jutalmazáshoz - a polgármester áltai
meghatározott körben - a polgármester egyetértése szükséges;

cj döntésre előkészlti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;
dj dönt azokban a hotósagi ügyekben, amelyeket o polgármester ad at;
ej tanácskozási joggal vesz részt a Képviselő-testület, a Képviselő-tesfület bi-

zottságának ülésén;
fj dönt a hatáskörébe utalt ügyekben [Otv. 36. § (2| bek. ];
g^köteles jelezni a Képviselő-testületnek, a bizqttságnakésa polgármesternek,

ho a döntésüknél jogszabálysértést észlel [Oh/ 36. § (2) bek. ];
hj előkésziti a Képviselő-testületi ülés és a bizottság(ok) elé kerülő előterjesztéseket,
il ellátja a testület, vqlamint a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenysé-

gével kapcsolatos feladatokat,
jl gondoskodik a testületi ülés jegyzőkönyvének elkészitéséről, és azt a pol-

gármesterrel együtt aláir|a,
kj rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, a Képviselő-testületet és a bizott-

ságokat az Önkormányzat muhkájáf érintő új vagy módositott jogszabá-
lyokról, a polgármesteri hivatal munkájáról

(3) A |egyzö egyéb feladatai:
a^elfátia a ogszabályban előírt államigazgatási feladatokat és hatósági ha-

tásköröket;
yszervezi a polgármesteri hivatal'jogi felvilágosító munkáját;
c/ellát|a a Polgármesteri h-livatal tevékenységének egyszerűsifésével, kor-

szerú'sitésével összefüggő feladatokat;
d) ellát|a a Képviselő-testület által hozott rendeleteket érintő deregulációs te-

vékenységet, figyelemmel a jogharmonizációs követelményekre is;
ej véleményí nyilvánit a polgármester, az alpolgármester és a bizottság elnö-
kének kérésére |ogértelmezési kérdésekben;
fj |avaslatot tesz az Onkormányzat döntéseinek felülvizsgálatára;
g^gondoskodik az SZMSZ mellékleteinek és függelékeinek naprakész álla-

potban tartásáról;
(4| A jegyző a polgármesferi hivatalban minden hétfőn 13.00 órától 18.00

óráig fogadónapot tart.

Az aljegyző

64.§
(1) A Képviselő-testület a jegyző javaslotára az e rendelet 62. §-ában foglalt sza-

bályok szerint aljegyzőt nevezhet ki.
(2) Az al|egyző feladataif a j.egyző az aljegyző munkaköri leirásában határozza meg.

VIII. Fejezet
A POLGÁRMESrERI HIVATAL

65. §
(1 ( A Képviselő-testület egységes Polgármesteri h-livatalt hoz létre az Onkormány-

zat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre yaló előkészi-
tésével és végreha|fásával kapcsolatos felodatok ellátására [Otv. 38. §]. A
hivatal elnevezése: .Pilisborosjenő Község Polgármesteri h-livatala, székhelye:
2097 Pilisborosienő, Fő út 1 6.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri h-livatal irányítását döntésein keresztül látja el.
(3) A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti.

66. §
(1) A Polgármesteri h-livatal önálló költségvetési szerv.
(2| A Polgármesteri h-livatal belső tagozódása:

aj Polgármester
b^Alpolgármester
cUegyző
c/^Gazdasági Irodo
ej Hatósági Iroda

(3) Időszaki és rendkívüli feladafok ellátására - a jegyző ajánlására - külön szervezeti
egység hozható létre. Erol a polgármester köteles tá|ékoztafni a Képviselő-testületet.

(4) A Polgármesteri Hivatal munkarendje:
a;hétfőn: 8. 00-1 8.00 óráig,
bj kedden és csütörtökön: 8.00-16.00 óráig,
c;szerdán: 8.00-16.30 óráig,
dl pénteken: 8. 00-1 3. 30 óráig tart.

(5) A Képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján meghatározza a
Polgármesteri Hivatal belso szervezeti tagozódását, az ügyfélfogadása rend-
jél, valamint a bértömeget.

|6) A polgármester a (5)' bekezdésre vonatkozó előterjesztését a jegyző ajánlá-
sainak figyelembevételével teszi meg.

67. §
(1) A Polgdrmesteri Hivatal köteles ellátni a bizottságok működésével kapcsolatos,

valamint a Képviselő-testület es a polgármester által meghatározott feladatokat,
különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a Képviselő-testület által átruhá-
zott hatáskörben jár el a bizotfság.

(2) A települési képviselő a polgármesteri hivataltól a |egyző útján igényelhetí a
képviselői munkáhozszükségestájékoztatástés ügyviteli közreműködést. Köz-
érdekű ügyben kezdeményezheti a Képviselő-testület hivatalának az intézke-
dését, amelyre a hivatal köteles intézkedni, illetve tizenöt napon belül ér.demi
választ adni [Otv. 19. § (2j bek. el ponf\.

68. §
(1) A Polgármesteri Hivatal igény szerint köteles az Onkormányzat és a hivatal

működésével, a község életével kapcsolatban adatokat szolgáltafni és jelentést
készíteni a Képviselő-testületnek, valamint a bizottságoknak.

(2) A Polgármesteri h-livatal köztisztviselőjét a tudomására |utott szolgálati és üzleti
titok, valamint személyes adat tekintetében fitoktartási kötelezettség terheli. E titok-
tartási kötelezettség - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyil-
vánosságáról szóló 1992. évi ü<lll. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével
- kiterjed az ügyfél személyiségi jogainak a védelmére is. A titoktartási kötelezett-
ség a köztiszlviselő közszolgálati jogviszonyának megszünése után is fennáll.

69. §
|1 ] A Polgármester Hivatal a |egyző által elkészitett és a polgármester által jóvá-

hagyott ügyrend szerint működik, amely a hivatal feladatait és a belső szer-
vezeti egységek, valamint a dolgozók közötti múnkamegosztás részletes
szabályait tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal részletes ügyrendjét, az ügyfélfogadási rend|ét az
SZMSZ 3. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az ügyrend noprakészen tartásáról a |egyző gondoskodik.

70. §
(1) A Polgármesteri Hivatalban a vagyonnyilotkozat tételi kötelezettséggel járó

munkaköröket és a vagyon-nyilatkozattételre vonatkozó eljárásrendet az
SZA/ISZ4. szamú melléklete tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatalban a képzettségi és illetménypótlékra jogositó mun-
kaköröket és képzettségeket az SZA/ISZ 5. szamú melléklete tartalmazza.

|4] A kiadmányozás szobalyaif az SZVISZ7. szamú melléklete tartalmazza.

IX. Fejezet ,
ÖNKORMÁNYÍATI TÁRSULÁS

71-§
(1) Az Onkormányzat a feladatainak hatékonyabb, célszerú'bb, gazdaságosabb

és ésszerűbb megoldása érdekében
aj Pedagógiai Szakszolgálat a közoktatási szakszolgálati feladatok ellátására
bf Pilis-Buda-Zsámbék Többcelú Kistérségi Társulás
cf Pilisi Medence Kistérség Onkormányzatainak Területfe|lesztési Társulása
dl Duna-Vértes Köze Regionalis h-lulladékgazdálkodási Társulás
ef Fővárosi Agglomeráció Onkormányzati Társulás
tagönkormányzataival társulásban vesz részt.

(2) A koordináció főbb módszerei:
aja polgármesterek, alpolgármesterek, jegyzők szakmai tanácskozásai;
b^testületi ülések együttes tartása;
cj közös bizottságol< szervezése.

|3) A társulások létrehozásáról valamint szervezeti és működési rendjéről szóló
.együttműködési megállapodás az SZ/VISZ 3. számú függelékét képezi.

(4) A Képvisel&'testület a rendelkezésére álló (szellemi és anyagi) eszközökkel támo-
gatja a választópolgárok olyan önteyékeny társulásait is, amelyek cél|uk és rendel-
tetésük szerint a helyi önkormányzati feladafok (közügyek) megoldására irányulnak.

X. Fejezet
HELYI NÉPSZAVAZAS, NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS,

KŐZMEGHALLGATÁS
Helyi népszavazás, népi kezdeményezés

72. §
A helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozóan a Képviselő-testület
külön rendeletben, a helyi népszavazásról é népi kezdeményezésről szóló
9/1999. |VI. 9. ) Önk.'sz. rendeletében határozza meg a népszavazásra és
népi kezdeményezésre vonatkozó szabályokat.

Közmeghallgatás

73. §
A Képviselő-testület szükség szerint, de legalább évente legalább egy alkalommal
közmeghallgatást tart (Otv. 13. §) az alabbi szabályok fígyelembevételével:

aj a közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen mú'ködő
társadalmi szervezetek, egyesületek, kérdéseket intézhetnek, illetőleg köz-
érdekű javaslatokat tehetnek;

bja közmeghallgatás idejét, helyét és témá|át, valamint más lakossági fóru-
mok megtartásának tervét a Képviselő-testület határozza meg, lehetőleg a
munkatervének elfogadásakor;

cj a közmeghallgatás pontos időpont|ára vonatkozó javaslatot a polgármester
a közmeghallgatás ülésterwel egyidejú'leg terjeszti elő;

dfa közmeghgllgotásra általában az Onkormányzaf székhelyén, de'indokolt
s.ormányzat által létrehozott intézmény székhelyén is sor kerülhet;

ej a közmeghallgatás helyéről, ide|éről, a tárgykörökről a helyben szokásos
módon tá|ékoztatni kell a lakosságot a rendezvény előtt legalább 30 nappal.

74. §
j 1) A közmeghallgatást a polgármester vezeti.
(2) A közmeghallgatáson felvetett kérdésekre, |avaslatokra lehetőleg azonnal, de

legkésőbb 15 napon belül irásban kell választadni.
(3) A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, amelyre értelemszerűen vonatkoz-

nak a Képviselő-testület jegyzőkönyvére irányadó szabályok.

XI.^Fejezet
AZ ÖNKORAMÁNYZAT VAGYONA

75. §
(1 ] A Képviselő-testület az Onkormányzat vagyongazdálkodásával kapcsolatos rész-

letes szabályokat (vagyontárgyak köre, elidegenítésére, megterhelésére, vállalko-
zasbo vitelére, illetőle.q más celú hasznositására vonafkozó előírások) külön
Onkormányzati rendeletben, az Onkormányzat vagyonáról szóló 9/2000. (X. 10.)
Kt. rendeletben határozza meg. E rendeletben kell megállapitani:
aja forgalomképtelen vagyonfárgyok körét;
bj a törzsvagyon korlátozottan forgalomképtelen tárgyoit és azokat a feltételeket,

amelyekre figyelemmel kell lenni Q vagyontárgyakról való rendelkezés során;
c! azoknak a korlátozottan forgolomképes vagyontárgyaknak, vagyoni részek-

nek és jogoknak a körét, amelyek elidegenítéséről, megferheléséről, gazda-
sági társaságba való bevitelérol, illetoleg más célú hasznosításáról csak
nepszavazással lehetdönteni [Otv. 80. § bek. [2] befc. ].

(2) Az Onkormányzat forgalomképes vagyontárgyainak körét az SZA^ISZ 5.
számú füaaeléke tartalmazza.

(3) Az Onkormányzat vagyonának növelése érdekében - az Otv. 80. § (2) be-
kezdésben fo.qlaltakra is tekintettel - az alábbi korlátozásokkal vehet részt kü-
lönböző gazdasági vállalkozásokban:
aj a vállalkozási tevékenység nem veszélyeztetheti az önkormányzati kötelező

feladatok ellátását,
b) a vállalkozási tevékenységgel képződő nyereségét az Onkormányzat csak

fejlesztési és műkodési célra használhatja fel.
(4) A polgármester az Onkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos kérdé-

sekről - erre irányuló igény esetén - köfeles tájékoztatni az állampolgárokat.

Az Onkormányzat költségvetése

76. §
(I) A Képviselő-testület az Onkormányzat költségvetéséről külön Onkormányzati

rendelet alkot.

(2) A költségvetési rendelet elfogadása két fordulóban történik:
a) Az első fordulóban történik a költségvetési koncepció elkészítése. Ennek

során történik meg a kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési
irányelvek tarfalmának az Onkormányzat gazdálkodására gyakorolt hatása-
inak, valamint az Onkormányzat alapellátási kötelezettségeivel és az önként
vállalt felodatokkal kapcsolatos pénzügyi információk szakmai elemzése. A
költségvetési koncepció kidolgozásával kapcsolatos kiemelt feladatok:

fel kell tárni a bevételi forrásokat és azok bővítési lehetőségeit,
~a kiadási szükségletek (helyi közösségi igények] meghatórozása, azok
gazdaságos, célszerű megoldásainak feltérképezése,
az igények és célkitűzések egyeztetése,
meg kell határozni a feladatvállalás sorrendjét,
el kell végezni a döntésekkel hatásvizsgálatokat.

bj A második fordulóban történik a költségvetési-rendelet tervezetének kidolgo-
zása, amely alternativ JQvaslatokat is tartalmazhat. A rendelet tervezet ja-
vaslat formájában kerül a Képviselő-testület elé és tartalmazza:

a bevételi forrásokat,
önálló költségvetési szervenként a mü'ködési, fenntartási előirányzatokat,
a felújitási előirányzatokat célonkénti bontásban,
a feilesztési kiadásokat feladatonként, külön tételben,
az általános és céltartalék pénzeszközeit.

|3| A költségvetési rendelef tervezetét szakmailag a jegyző a Gazdasági Iroda
vezetőjének javaslatai alapján az intézményvezetok igényeinek figyelembe
vételével késziti elő, a polgármester terjeszti a Képviselő-testületelé. Azelőter-
jesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság köteles megtárgyalni.

(4) A |egyző negyedéves költségvetési információt szolgáltat a Képviselő-festület-
nek, melyröl a testület határozatot hoz.

(5) A zárszámadásról szóló rendelet előkészítése és előterjesztése a |3) bekez-
désben foglaltak szerint történik..
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Az Önkormányzati gazdálkodás szabályai

77-§
(1) A helyi Önkormányzat gazdálkodásának biztonsagáérf a Képviselő-testület a gaz-

dálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős [Oh/. 90. § bek. (11 bek.].
(2) A fizetőképesség helyreallítása érdekében az Önkormányzat köteles felfijg-

geszteni a hatósagi és az alapvető lokossági szolgáltatasok kivételéyel a fel-
adatok finanszirozását [Öh/. 90. § bek. f4!bek.], aza\ább\ sorrendben;
aj Civilszervezetek támogatása;
bj Beruházások, fejlesztések;
cj Tartalékképzés.

(3) Az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos fela'datokat a Jogszabályi előirá-
sokalapján a Polgarmesteri h-livatal látja'el. E körbetartozófeladatai, különösen:
af a koltségvetésT beszámoló, a költségvetési tájékoztotó és a havi pénzfor-

galmi infcrmáció elkészítése a nemzetgazdasági miniszter által előirt módon
és határidőre:

b) a címzett és celtámogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása;
c) biztositja az Önkormányzat pénzforgalmi szemléletű kettős könywitelének

szabályszerü vezetését.

78. §
(1) Az Onkormányzat költségvetési szervei:

aj önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:
. Polgármesteri Hivatal

yönállodn mú'ködő költségvetési szervek:
. Német Nemzetiségi Álfalános és Alapfokú Művészeti Iskola
. Német Nemzetiségi Kétnyelvű Ovoda
. Reicheljózsef Művelődési Ház és Könyvtár

(2) Az Önkormányzaf által létesitett és fenntortott intézmények és azok vállalkozásainak
ellenőrzését a polgármester a Polgármesteri h-livatal útján látja el, illetve biztosit|a.

79. §
(1) Az Önkormányzat kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének vagy elszá-

molásának elrendelésére a polgármester vagy oz általa felhatalmazott személy
jogosult. ......

[2] Ázutalvány ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa felhatalmazott személy
[ogosult.

|3] Áz (I )-[2| bekezdésen alapuló felhatalmozás részletes szabályait a polgár-
mesteri hivatal ügyrendjében kell megállapítani.

Az Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése

80. §
(1) Az Önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi [Otv.

92. §!1lbek. }.
(2) A sa|át intézmények pénzügyi ellenőrzését a Képviselő-testület látja el. A Kép-

viselő-testület gazdálkodásának belső ellenőrzeséről iogszabályban megha-
'tarozott képesitésű ellenőr útján gondoskodik [Otv. 92. § (2f bek.].

(3) A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság - egyebek között - az Onkormányzatnál
és intézményeinél:
a^ véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló fé-
léves, éves beszámoló tervezeteit;
bjfigyelemmel kiséri a költségvetési bevételek alakulását,'különös tekintette a
sa|át bevételekre, a vagyonvaltozás [vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulá-
sát, értékeli az azt előidéző okokat;
cj vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenő-
rizheti a pénzkezelési szabalyzat megtartását, a bizonylatí rend és a bizonylati
fegyelem érvényesítését [Otv. 92. § (3j bek.].

(4) A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság vizsgálati megállapításait a Képviselő-
testülettelhaladéktalanul fozli. h-la a Képviselő-testület a vizsgálati megállopí-
tásokkal nemert egyet, a vizsgálati |egyzőkönyvet az észrevételeivel együtt

az Allamimegküldi az Allami [Ötv. 92. § W bek.]

Felterjesztési jog

81.§
[1] A Képviselő-testület általa irányitott szerv működésével, illetőleg az általa ki-

bocsátott jogszabállyal, jogi irányítasi eszközzel és egyéb döntésével kap-
csolatbanvéleménytnyilváníthat. kifogassa] élhet, kezdeményezheti annak
megváltoztatását vagy yisszavonását [Ötv. 101. § (11 bek. cjpont].

(2) A Kepviselő-testület az Önkormányzati jogokat, illetőleg az Önkormányzat fel-
adat- és hotáskörét érintő bármely kérdésben - közvetlenül vagy érdekképvi-
seleti szervezete útján - az adott kérdésben hatáskörrel rencfelkező állami
szerv vezető|éhez fordulhat és tájékoztatást, adatot, szakmai és jogértelmezési
kérdésben állásfoglalást kerhet, illetve javaslatot tehet, vagy intézkedés meg-
tételét kezdeményezheti [Otv. 101. § (1j bek.].

(3) A Képviselő-testület felter|esztési jogának gyakorlását megelőzően köteles ki-
kérni a tárgy szerint illetékes Képviselő-testületi bizottság(oí) véleményét.

.

XH. Fejezet
ZÁRÓ REND'ELKEZÉSEK

82. §
(1) Eza rendelet201 1. 11. 10. nap|ától lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Pilisboros|enő Község

Önkormányzata Képviselo-testüTetének Szervezeti és Mú'ködési Szabályzatáról
szóló 18/2002.1X11:16.) OK sz. rendelet és az azt mődositó 25/2002. (XII. 31. ),.
1/2003. (II. 3. ), 6/2003. |IV. 15. |, 18/2003. (X. 15. |, 1/2004. (l. 20. |,
2/2004. 11. 20. ), 3/2004. (1. 20. ), 31/2004. (V. 15. 1, 45/2004. 1X11. 15. ),
8/2005.(IV. 15. |, 12/2006.1X1. 21. ), 17/2006.1X11. 22. ], 7/2007.1X. 26. ),
5/2008.1V. 9. ), 8/2009.11. 30. ), 7/2010.(X. 1ó.) és a 9/2010. (X. 21. ) OK.
számú rendelet. Pilisboros|enő Község Onkormányzatának Képviselő-testülete visz-
szavon|a a 175/2010. (X. 16,J és a 1 76/2010. (X. 16. ] Kt. számú határozatát,
melyek'a 18/2002.(XII. 16:) ÖK sz. rendeletl. és 3. számú mellékletének |óvá-
hagyására vonatkoztak illeh'e a 33/2002. (111. 27. ] Kt számú határozafát, mely
a Polgármesteri Hivatal Ugyrend[ének 4. számú mellékletét módosította és o
65/2001. (IX. 20. ) számú határozatot iavította.

(3) Az SZMSZ mellékleteinek és függelékeinek folyamatos vezetéséről a jegyző
gondoskodik.

(4) Áz SZMSZ kihirdetéséről az e rendelet 43. § (2) bekezdésében meghatáro-
zott módon a jegyző köteles gondoskodni.

f

Pilisborosjenő, 201 1. november 9

Paksi Imre

polgármester s. k.
Hegedusné dr. Hovánszki Tímea

jegyzo s. k.

Az SZMSZ mellékletei:

1. számú melléklet Az Önkormányzat önként vállalt Onkormányzati feladatai
2. számú melléklet A Képviselő-testület álfal átruházott hatáskörök |egyzéke és

a bizotlságok feladatkörei
3. számú melléklet A polgármesteri hivatal részletes ügyrend|e az ügyfélfoga-

dási rénd]e, az alpolgármester és a jegyző fogadóóráinak
időpont|a

4. számú melléklet A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök
jegyzeke és a vagyon'nyilatkozattételre vonatkozó eliarásrend

5. számú melléklet Á képzettségi és illetménypótlékra jogositó munkakörök és
képzettségek jegyzéke

6. számú melléklet A Képviselő-testület tagjait, a bizottságlofc) tagiait és elnökét
[elnökeiti megillető tiszteletdíj és természetbeni |uttatás

7. számú melléklet A kiadmányozás rendje

Az SZMSZ függelékei:

1. számú függelék A település fontosabb adatai
2. számú függelék . A Képviselő-testület tagiainak névsora
3. számú függelék Atársulás létrehozásáról, valamintszervezeti és működési rend-

jéről szóló együttműködési megállapodások dokumentumai
4. számú függelék Á Kepviselő-testület ájlandó bizottsága(i) tag|ainak név|egyzéke
5. számú függelék Az Önkormányzat forgalomképes vagyontárgyainak köre

Az SZMSZ mellékletei és függelékei megtekinthetők Pilisboros|enő Község
Polgármesteri Hivatalának hivatalos honlapján:
www.pilisborosieno.hu vagy a hirdetőtáblá|án!

papírgyűjtés s ép, de nehé dolog!

Fél évig kerülgetni a családi otthonban azösszegyűlt papírkupacokat, szépen összekötözni, aztán várni a gyerekeket, akiktalics-
kájukon boldogan rikoltozva eltol|ák, hogy a következő sarkon nevetve szedegessék a földről a kiborult rakományt...
Más családok éveken át lelkesen hozzák az iskolaudvarra az összegyűjtött papírt, példát mutatva a környezettudatos magatartásra,
és alkalmat találva a méricskélés közben egy kis baráti beszélgetésre a konténer szomszédságában...
Akár így, akár úgy, mindenkinek hálásak vagyunk az összegyűlt 6281 kg papírért!

Szeretettel köszönjük meg a gyerekek áldozatos munkáját, külön
gratulálva a győzteseknek!
Az alsó tagozaton a 2. a osztály felé "billent a mérleg", fejenként
óó kg-mal győztek.
A felső tagozaton a hetedik osztály tagjai voltak a legszorgosabbak,
fejenként 42 kg-mal lettek elsők.

Külön köszönet segítőinknek, akik két napon át a konténernél
serénykedtek:
Gógl RékánakJakucsZsuzsinak, Petinek, Matyinak, Kaptás Fanni-
nak, Király Mercédesznek, Schárer Lucának, Soltész Tamarának,
Tasi Dórának, Jász Márknak, Dózsa Máténak, Herman Viktornak,
Kerékjártó Balázsnak, Migálkó Norbertnek, Szilágyi Zsoltnak,
Varga Simonnak.

Végül ne feledjék, májusban ismét papírgyűjtés!!!

arton-nap a iskolában
Idén egy projektnap keretében készülődtünk az esti felvonulásra. Az alsósok lámpá-
sokat készítettek, énekeltek, ötletes akadálypályán ügyeskedtek, szépírási versenyen
lúdtollat nyerhettek, sült almát és liba formájú mézes kalácsot sütöttek. Felsőseink
fordítottak, előadásra készültek, libát kerestek, segítették a kicsik munkáját. Délben
az 1. és az 5. osztályosok előadásában láthattunk előadást Szent Márton legen-
dájáról német és magyar nyelven is. Hat órakor meggyújtottuk a lámpásokat, és elin-
duíhatott a lámpás kormenet. Laterne, Lateme... hangzott fel a már szülők által is jól
ismert dal. A séta után tábortűz várt minket az udvaron, ahol Gyula bácsi harmonika
kíséretével énekelhettünk. Vacsoraidőben
jólesett az 5. osztályosok által készített
zsíros kenyér és a 4. osztályosok mé-
zeskalácsa. Ez utóbbit megosztottuk
egymással a történet tanulsága szerint.
Bár idén nem volt nagy hideg, mégis
örömmel fogyasztottuk a meleg gyü-
mölcsteát.
Köszönjük a segítő szülők, a körzeti
rendőrünk és a polgárőrök munkáját!
Vielen Dank!
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Hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük október
végén a németvers-és prózamondó versenyt. Nagy öromünk-
re szolgál, hogy évről évre egyre többen jelentkeznek, szép
számmal indulnak a felső tagozatosak is. Hetven résztvevő
mondott verset, ezzel megdöntöttük eddigi nevezési rekor-
dunkat. A zsűri, Csiszár Christine, Csiszárjulianna és Tas-
kovicsjánosné megdicsérte több versmondó szép kiejtését,
szövegtudását, a kisebbek bátor kiállását. Munkájukatezúton
is szeretnénk megköszönni!

1-2. osztály:
1. Balina Bianka
2. Kanizsaj István
3. Nováki Lóránt

3-4. osztály:
1. Musti Pál
2. Lővey Félix
3. Mocsári Benedek

5-6. osztály:
1. Nagy Renáta
2. Vad Petra
3. Kuklics Enikő

7-8. osztály:
1. Migálkó Norbert
2. Kuklics Dalma
3. Papp Dominika, Kovács Kinga

Különdíj: Csiszár h^anna

Az iskola kórusa, kórusvezefő: Fügedi-Bárd Judit
Zongorázik: Balina Gyula tanár úr

és Kosztel Henrietta, 7. osztályos tanuló
Gordonkázik: Keresztessy Márk, betanította Vas Katalin

Gitározik: Czigány Rebeka, 7. osztályos tanuló
Hegedűn játszik és a dalokat hangszerelte:

Csongrádiné Rézmann Edit
A műsort összeállította: Szentesi Zsuzsanna,

a 7. osztály osztályfőnöke.
Felkészítő tanár: Gyetvai Ágota

Dramaturg, rendező, gitáros: Jávor Csaba
A technikát biztosítja: Kerékjártó Balázs, 7. osztályos tanuló

A műsort előadják a 7. osztály tanulói:
f

Berki Dóra
Kirchknopf Réka
Cojocar Adám

Kosztel Henrietta
Cojocar Thomas

Kovács Kinga
Czigány Rebeka

László Dominik
Huszti Bernadett

Magyari

Jász Márk

Nagy Dóra
Kaptás Fanni
Rudas Annamária
Kerékjártó Emma
Szabó Péter
Keresztessy Márk
Szilágyi Zsolt
Takács Klaudia

Barbara

es élgetés Lengyel rnával,
a most induló pilisborosjenői

telekocsi olgálatról

Pontosan milyen kezdeményezésről van szó?
A telekocsi szolgalat lényege, hogy az önkormányzat előtti
buszmegállótól Uröm irányába 3 méterre kiteszünk egy
"telekocsi,, táblátjld. fotó illusztráció), jelezve, hogyezegy
olyan "megállóhely", ahová aki beáll, "jelzi", hogy beszáll-
na olyan autóba, ami Budapest felé megy, és az az autós,
aki szívesen elvinne valakit, megáll, és felveszi az illetőt,
vagy illetőket. Fontos, hogy azért van a megálló közelében,
hogy ha közben jön busz, fel lehessen rá szállni. Ennek az
ötletnek az alapja, hogy én nem egyszer mentem a városba
autóval, és ha láttam - főleg - téli napokon ismerősöket, akik
ott a buszmegállóban fagyoskodtak, felvettem őket. Aztán
egyszer eszembe jutott, hogy miért is ne vinném el a töb-
bieket is, kinyitottam az ajtót egy párszor, hogy óhajt-e
valaki jönni. Ez viszont már nem működött, ugyanis van
ebben egy bizalmi probléma, mert sokan fenntartással vet-
ték ezt a felajánlást, és elég kellemetlen, amikor erre azt
mondják, hogy "isten ments!". A másik oldalról viszont bi-
zonyos habitusú embereknek kellemetlen lehet kiállni és stop-
polni. Mi abban bízunk, hogy ezzel a táblával egy kicsit
közelítenek ezek a nézőpontok és nagyobb kedwel vesznek

Tl">

részt az emberek ebben a rendszerben. Azfán kértünk egy
véleményezést az önkormányzattól és terüleffoglalási en-
gedélyf, amit úgy tú'nik, hogy megadnak. Hangsúlyozni kell,
hogy a rendszert nem az önkormányzat működteti, hanem
tisztán civil kezdeményezésről van szó, melyben mindenki
saját felelősségére vehet részt. Nekem van egy kisebb
cégem, és gondoltam, hogy ennek a finanszírozásába
beszállunk. Felkértem Máté Csaba asztalos vállalkozót, és
Rósa Márta grafikust, ' hogy segítsenek elkészíteni a táblát,
akik nagy örömmel és ingyenesen vállalták, így született a
szerintem sokatmondó "telekocsi logó" és a remélhetőleg
hosszű élettartamú tábla, amit majd újabbak is követnek,
ha a "telekocsi" rendszer jól vizsgázik az első évben.

Hogyan bontakozott ki és formálódott
az ötlet?
Ez az ötlef már több évvel ezelőtt megszületett a fejemben,
és írfam is egy e-mailt az akkori önkormányzatnak, akik
akkor nem válaszoltak. Az ötletet akkor barátaimmal megvi-
tattuk, és elkezdtük kibontani. A végén egyre több feltétel,
új ötlet került bele, hogy legyen regisztrálás, legyen tagsági
rendszer, visszafelé is kellene tábla stb., míg végül azt
mondtam, hogy ehhez én kevés vagyok. Szerencsére van
a faluban egy-két lelkes hölgy, akik újra elővették az ötletet
úgy egy-két hónapja, és akkor azt mondtam, hogy jó, de
most nem egyeztetünk, csináljuk meg a legegyszerűbb va-
riációt. Egyébként az én alapöfletem az volt, hogy azoknak
az autósoknak, akik vennének föl utasokat, legyen egy kis
jelzésük, egy kártyácska, amit ha kiakasztanak a tükörre,
akkor jelzik, hogy nyitottak utasok felvételére. Végül ezt is
elvetettem, arra gondoltam, hogy ez is csak bonyolítaná a
rendszer elindítását, inkább nézzük meg az alapöfletet, és
ha a többségnek tetszik, örömére lesz, nem lesznek negatív
tapasztalatok, akkor ma|d a közösség igényeinek figye-
lembe vételével fejlesztjük tovább. Egyébként titokban
abban is bízom,. hogy ennek a dolognak.még közösség-
építő szerepe is lehet, meg lehet ismerkedni emberekkel,
akiket korábban nem ismertél.
Természetesen nagy viták vannak most is az egész körül
köztünk. Van, aki azt mondja például, hogy ha valamiért
nem kell fizetni, annak az emberek szemében nincs értéke
igazán. További ellenvélemény, hogy akjk beszállnak az
autóba, azok kárt is tehenek benne, vagy egyszerűen csak
például sáros lábbal szállnak be, becsapják az ajtót. Vagy
lehet, hogy az, aki föl szokott venni embereket, egy adott
esetben nem tud vagy nem akar felvenni senkit, rriondjuk
siet a munkába vagy elfordul a következő sarkon, ami
megint csak kellemetlen helyzet lehet. Nem tudom, majd
meglátJLik... En egyelőre több lehetőséget látok benne mint
csapdát. Ha ez sikeres lesz, és mondjuk példát tud adni
másoknak is, hogy ne csak mindig az önkormányzattól, az
államtól várjuk a cselekvést, akkor már volt értelme.
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Mi a személyes motivációd? Az ötlettől
a cselekvésig ritkán jutnak el az ilyenfajta
kezdeményexések.
Tudok örülni annak, ami másnak |ó. En is majdnem nem ju-
toftam el a cselekvésig. Azt látom, hogy az emberek sokkal
jobbak belül minf amit mutatnak kívülről. Mondhatnék erre
sok példát. En például évek óta hitelezek vevőket, és azt
látom, hogy ha emberek bizalmat kapnak, akkor megpróbál-
nak a bizalommal élni. Es ez nem naivitás, ez egy működő
dolog, ami nagyrészt ki'van halva a mai rendszerből. Es
ha ezzel a kezdeményezéssel egy vízcseppet juttatunk az
óceánba, akkor már megérte. Ez az ország csak akkor fog
kikerülni a kátyúból, ha mindenki a sajáf kis történetét
rendbe rak|a, és akkor a nagy, beteg test sejtről sejtre fog
gyógyulni. Ezt senki más fölülről nem tudja gyorsítani.

Szerte ax orsiágban bontakoznak ki
a közösségi kezdeményezések, mintha
valamiféle //öntudatra ébredés" xajlana.
Mit gondolsz erről?
A közösségi kezdeményezésekről az a véleményem, hogy
nem lesz más esélye az embereknek, minthogy összefogja-
nak. Nyilván ez nem fog egyik pillanatról a másikra menni,
de nincs más komoly jövő-esély. A "jóléti" társadalom víziója
eltűnőben van, legalábbis ebben a formában, mert ellen-
őrizhetetlen és finanszírozhatatlan. A buta egoizmusra épülő
társadalom azt az egyedüli megoldást sugallja, hogy egy
"kockás papíron mindig kiszámolhatók az összefüggések.
En azt látom, hogy nem számolhatók ki. Ezzel nem azf aka-
rom mondani, hogy nincs szükség kockás papírra, nagyon
is van! Magam is rengeteget számolok, de emellett tiszta
papírokra is szükség van, amin nincsenek koordináták, ka-
paszkodók, csak megérzések (|óérzések) vannak. Apám
mesélte, hogy a falujukban azt választották vezetőnek, aki
szakmailag és emberileg a legkülönb volt. Ezért aztán res-
pektálták, Amikor nézeteltérés volt, meghívták "bírónak". A
döntését elfogadták. Igy alakult ki a "bírói" rendszer. Nagy-
részt kiválóan működött. Nagyjából azt a rendszert lehetett
igazi demokráciának nevezni.

Kedves pilisborosjenői
Lakótársainkl

A telekocsi szolgálat megállóját jelző tábla néhány napja
már látható az önkormányzat előtti buszmegálló előtt. A
táblához nem tartozik semmilyen eligazító magyarázat, de
jelen újságcikk "fellebbenfi a fáfylat". Kérjük bizalommal és
örömmel használják az új megállóhelyet, két buszjárat
között, különösen a hideg téli napokban érdemes kipróbálni
a rendszert, és igénybe venni lelkes autósaink szívességét.
önkéntes cselekvésen alapuló közösségi rendszer. Elérhető:

www.szivesseg. net.

A fogalom számtalan különböző civil kezdeményezést takar.
Valamennyiben közös, hogy egy közösség (néhány fős ba-
ráti társaságtól egész a városok hálózatáig) saját elhatá-
rozásból és sa|át erőből segít önmagán, és kezd valamilyen
közös tevékenységbe. Ezek az összefogások jellemzően
egy adott településen vagy lakókörzetben élő emberek
együttműködésén alapulnak, mindennapi életkörülményeik
javítását szolgálják, és egy fenntartható világ eszményét
követik. Világszerte terjednek, de már Magyarországon is
számos élő példa létezik különböző területeken.

Néhány sikeres példa:
"Szatyor" bevásárló közösség
Kecskeméti civilek összefogtak, és a város környéki helyi ter-
melőkkel szövetkezve l@trehoztak egy rendszert, aminek az a
lényege, hogy a közösség tagjai elkötelezik magukat, hogy
közvetlenül a helyi termelőktől vásárolnak bizonyos terméke-
ket. Erdemes megtekinteni az interneten elérhető videofilmet.

Közösségi kerfek mozgalom
Jellemzően városi környezefben, közterületeken kialakított
konyhakertek. Az ilyen közösségek tagjai egy-egy ágyást
művelnek, ahol gyümölcsöt és zöldségeket termesztenek.
A közös művelésnek különböző szabályai létezhetnek, de
valamennyire |ellemző a természeti források fenntartható ki-
használása (komposztálás, esővízfelhasználás stb. ) A moz-
galom magyarországi indítója Rosta Gábor.
(www.avarositanya.hu)

Szívességbank
A csere és a kölcsönös szívességnyújtás különböző szerve-
ződéseinek egyik legsikeresebb magyar példája a Szíves-
ség Közösség. Ez egy olyan infernetes oldal, ahol bárki
bármilyen szívességet föla|ánlhat és kérhet. Bizalmon,
önkéntes cselekvésen alapuló közösségi rendszer. Elérhető:
www. szivesseg. net.

Megbízható védelem a pilisi régíóban is!
A G4S, a világ vezető biztonsági szolgáltatásokat nyújtó vállalata, a pilisi
régióban is készen áll ügyfelei legmagasabb színvonalú védelmére. A G4S
számos eszközzel, a nap 24 órájában biztosftja az Ön és környezete nyugalmát,
értékeinek védelmét. Mi azért dolgozunk, hogy riasztórendszereinkkel és
távfelügyeleti szolgáltatásainkkal a lehető legnagyobb anyagi és személyi biz-
tonságban érezhesse magát.

+ ingyenes távfelügyeleti csatlakozás, halasztott fízetési konstrukció
+ gyors hibaelhárítás, komoly műszaki háttér
+ 15 perces kivonulás az ország egész területén
+ nemzetközi, elismert háttér, Magyarországon 18.500 aktív ügyfél
+ ügyfélközpontúság, áltandó, közvetlen ügyfélszolgálat
+ egyedi kedvezmények, konstruktív megoldások, rugalmasság

Riasztórendszereink már990 Ft-tól elérhetőek!

Egyedi szolgáltatási akcióink igény-
bevételéhez keresse kollégáinkat a
06-40/200-444 kék számon, vagy
írjon az akdo@)hu. 4s. com e-mail
cimre.

Erre az oldalra egyszer még
nagyszüksége lesz!

G4S Távfelügyeíet - Biztonság - Érték

^
" <t^
\wz

ZS í t. - KŐFARAGÁS, TEMETKEZÉS
KEGYELETI SZOLGÁLTATAS: Pilisvörösvár, Pilisszentiván,
Piliscsaba, Pilisjászfalu, Tinnye, Máriahalom, Pilisszántó, Solymár,
Pilisszentkereszt, Üröm, Pilisborosjenö területén.

Iroda: 2085 Pilisvörösvár Budai út 22.
" Telefon: + 36 26 330-205, Fax: + 36 26 330-987

E-mail: info@varazsko.hu, varazsko@t-online.hu

ELJESKÖRÜ TEMETKEZESI SZOLGALTATASUNK TÖBB

MINT 15 EVE TISZTESSEGGEL MÜKÖDIK!

U szol áltatásunk: hívására autót küldünk Önért - megrendelés esetén az
oda-vissza utazás költségét cégünk átvállalja - teljeskörü ügyintézés és új sírkö
készítés esetén.

Nyitva tartásunk: hétfötöl-péntekig 8-tól-17 óráig, szombaton: 9-töl-12 óráig

Temetkezési ügyelet: Telefon: + 36 26 330-471
(halottszállítás éjjel-nappal) Mobil: + 36 20 9126-458, + 36 209679-849
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Pilisborosjenő és Uröm íngatlanirodája
ln^titl(Uuro(li ~>n]\ vdlto^iitli uiul pilisl)orosjei-ioi, iii-ömi cs óliiulai iií^atlni^olv - ppitcsi teflíelv
lij epíttlsű es hA.s/'náli ihaládi 1-iA/. ilv. IdkÁsolv - ertelvesitcse\el es befbcdLlÁsá^al l'Oiildlko/iilv,

+o6(oö)952ü-öl5 (26) 5o6-198
Kiemelt ingatlan ajánlataink:

SZALAI PÉTER
cégtulaj donos, építészmérnök

w\\'\v. obudantul. hu

-Uj építésű ikerházak kis kerttel Pilisborosjeno
líözpontjában, Kántor utcában, 2012. I. negí'edév
végi átadással, változatos elrendezéssel, igényes,
kulcsraltész kmtelezéssel eladók. Árak:
1 szintes, 2 szobás garázsos: 27 mFt,
2 szintes, 107 m2-es, nappali +4 háló 36 mFt
Extrák: 20 cm hoszigetelés, rendkívül takarékos
tutés: léghőszivatti'ú +kombinált fal és padlófutés,
panoráma. Telek mérete : 376 m2/ ikerhéz fél.

2097 Pbj., Templom út 2.

- Pilisborosjeno központjában 99%-ban új építésű, önálló,
140 m2-es családi ház. Extrált: félszint eltolásos elrendezés,
na&' méretű 52 m2-es garázs. 30 m2-es kő boltozatos pince,
rendkívül takarékos fdtés (fa elgázosítós kazán). Elrendezés:
a legalsó szinten 2 beállásos garázs, fa tároló, amerikai konyhás
nappali, kamra, wc-kézmosó található. Fél sziiittel feljebb egy
hatalmas méretű fürdószoba. hálószoba, gardrób került
kialakításra. A következő fél szinten 3 háló, gardrób és e&' t'ürdőszoba taiálható. A legt'első
szinten a padiáson 2 nagí- tároló hel^-iség található. amelybol szoba is kialakítható. A teljes
befejezéshez sziikséges költség 4-6 mFt között van. Hiányoznak még: a felső szinteken a
burkolatok, belso ajtók, a Itülsó hőszigetelés. a színval<olat. teras, ;' burkolatok és az egí'ik
fürdőszoba csempézése, berendezése. lelek mérete: 192 m2 Ár: 26.5 mFt

Az ügyfélfogadás előzetes telefonos liejelentkezés alapján történikl

^ ^

2083 Solymár, Becsi út 0165/1. Hrsz.

Epítőanyagok kedvező áron! Állandó akciók!
Omlesztett anyagok- Téglák - Beton termékek

Szigetelőanyagok- Cement - Mész - Gázcsére telep - Betonvas
: Epítőanyag szállítás - Sitt szállítás

Cement
Pth 30 N+F
Fagyálló csempe rag.
Terméskövek
Estrich

2690 FVq
238 Ft/db

880 Ft/zsák
1900FVm2 -tól

800 FVzsák

Tel. /Fax: 0626/336-188, 0626/336-388 obil: 0630/343-9507, 0670/947-5083
E-mail: pistaigyorgy@trunktuzep. hu, tyihakerno@trunktuzep. hu

nk yjize .h



PILISBOROSJENO KOZSEG ONKORMANYZATANAK HIVATALOS LAPJA

söor s erö'r

"!a-^

\'i
>1

9 I '; ' 'í!

1 '.}

Imre

Karácsonyi
beszámoló

Lökkö 'sztina
Egy év mérieqe
számokban

apirenden
Rendelet

a hetyi adókról

léri
Léderer
Tamás
szobrász

2 1 1, ECEM ER-2012/JANU



OLNÁR ÁLLATGYÖGYASZA
ÉS HOMEOPÁTIA

Hatósági feladatokra jogosult
ál atorvos

Ebek egyedi megjelölése

Pilisborosjenő Község Képviselő Testülete
rendeletileg kötelezővé tette a kutyák mikrochippel
való megjelölését. Ezért értesítjük azokat az eb-
tartókat, akiknek állata nálunk van nyilvántartásba
véve, hogy novembertől megkezdjük a védőoltá-
sok beadásával együtt a chippezést havi bontás-
ban, az eddigi gyakorlatunknak megfelelően
háznál is. Az egyedi megjelölés az oltás hónap-
jához társul, esedékesség szerint 2012 évre is
áthúzódva.

A mikrochip beültetés ára: 2450 Ft.

Solymár, Pilisvörösvári u. 17.
Rendelési idő: kedd, csütörtök 14-19h
hétfő, péntek 17-19h, szombat 09-12h

Dr. Molnár Attila: 06-30-9846-692
Ifj. Dr. Molnár Attila: 06-30-9642-160
Rendelő: 06-26-360-919
Ünnepnapokon telefonos ügyelet: 06-30-9642-160

Bevezető

Unnepi miserend
Pilisborosjenön

Pilisborosjenőn mint szerte a világban,
a szentestén pontban éjfélkor
kezdődik a szentmise

December 25-én pedig
10:30-kor lesz ünnepi szentmise.

IVO Ul-0

BlZTonsaoi
SZOLGáL.aT

24 órás távfelügyft
gépjármfifelügylet

Hfvjonmlnket 309607065
Email: papp-EsoKOb-angelAu

Web: www.b^in^el.hu

Az Uröm-Pilisborosjenöi
Református Egyházközség
ünnepi rendje

December 23-án 18:00-tól Gyermek
és Szegénymisszió Karácsonya,
ahol fellépnek iskolás hittanosaink

December 24-én 14:30-tól az iskolás

hittanos Karácsony. Orömmel veszünk
ezen alkalmak süteményfelajánlásokat!

December 24-én 23:00-tól hálaadó

éjjeli gyertyás Istentisztelet

December 25 és 26-án
10:00 órától Ürvacsorás Istentiszteletek

Karácsonyi vásár, karácsonyi ételek, karácsonyi ajándékötletek,
karácsonyi utazások, karácsonyi nyeremények, díszek, dekorációk, fények, zenék, illatok.
Karácsony. Itt őrzöm lelkemben gyerekkoromból a karácsonyt, ahogy akkor átéltem minden
pillanatát. Erzések jönnekelő, izgalom, misztikum, varázslat. lllatok, a fenyőgyanta illata,
a csillagszóróé, drága jó mamikám bejglijének illata.
Karácsonyeste nézem a gyerekeimet, ahogy állnak a feldíszített fa előtt és akkor este, ott ' .
azok a kicsi arcok is másképpen ragyognak. Miközben látom a csodát a szemükben, belém
hasít a gondolat, vajon át tudom-e adni nekik mindazt, amit én kaptam annak idején, vagy a
karácsony mára már csak az ajándékokról és az ünnep körüli felhajtásról szól? A körítés, ami
nap|aink elhagyhatatlan karácsonyi kelléke, hozza el számunkra a karácsonyt? Azadventi idősza-
kot meghatározó programok, a karácsonyi vásár hangulata a forralt borral, a háttérben szóló
karácsonyi zene a bevásárló központokban, az épülefekre kiaggatott díszítések és a médiából<-3_
ránk zúduló karácsonyi műsorok.
Az ünnep akkor ünnep igazán, ha el tudjuk engedni a külső, feszítő körülményeket, a hétköz- --í, '' '
napok küzdelmét, és megtaláljuk a belső békénket. Eljutunk oda, hogy nem a környezetünkkel 'w-./ ^
kötünk békét a békesség kedvéért, mert a békesség már a szívünkbe költözött. Már tudunk szívből
adni és kapni. Az adás legfontosabb tulajdonsága az önzetlen szeretet, mert ez képes segíteni azon, aki
kap. Adni néha nehéz, kapni azonban még nehezebb. Mert nem elég kapni, elfogadni kell. A karácsony
ennek az adok-kapoknak, a kiáradó szeretetnek és az elfogadásának a csodálatos, együttes ünnepe,
hiszen ilyenkor szerencsés esetben mindenki ad és mindenki kap. Nem kicsi ilyenkor a mi feladatunk és
a felelősségünk sem kevés. Eszre kell vennünk a szeretetre és elfogadásra sóvárgó szemeket, akár a hoz-
zánk legközelebb állóra, akár félig vagy teljesen idegenre tekintsünk, és fel kell készítenünk a lelkünket
arra, hogy boldogan és felszabadultan tudjuk mások adakozó szeretetét befogadni. Ha már jól begyako-
roltuk karácsony idején, akkor ne vessük ki a szívünkből ezt a képességet, ahogy a hulló tűlevelű elszáradt
karácsonyfát kidobjuk, hanem őrizzük meg, és élvezzük mindazt a boldogságot, amelyet másoknak és
magunknak szerezhetünk vele egész éven át.

Bo g, szeretettel teljes, ékés karácsonyt kívánok mindenhnek
az újság készítői nevében! ^^ Krisztina

alpolgármester

A keresztények a Megváltó Isten születését ünneplik, de ma már gyakorlatilag
az egész világon mindenhol, ahová eljutott a kereszténységen alapuló

európai kultúra, hívő és nem hívő emberek, ha más-más indítatásból is,
egyszerre ünnepelnek. Ebben az időszakban akkor is ünnepeltek már,
amikor még nem volt karácsony. December 25. a téli napforduló ideje,
amitől kezdve egyre hosszabbak megint a napok, egyre föbb a fény.
A fény eljövetelét pedig sokan ünnepelték. Évszázadokon, évezredeken
keresztül különböző isteneknek vagy magának a napnak áldoztak. A mai

értelemben vett keresztény karácsonyról a IV. század óta emlékezünk meg.
December 25-e Jézus születésnapja, az előző este karácsony böjtje vagy

Szenteste, 2ó-a pedig az ünnep második napja. (A szerk.)

Impresszum: Pilisborosjenői Hirmondó. Megjelenik: havonta 1 300 példányban. Felelős kiadó: Pilisborosjenő Község Önkor-
mányzafa. Hirdetésfelvétel: hirmondo@pilisborosjeno.hu. Engedélyszám: 3. 4. 1/463/2/1 ü. Terjeszti: A Magyar Posla. A szer-
kesztőséghez küldött írásokat nincs lehetőségünk megőrízni vagy visszaküldeni. Várjuk véleményét, iavaslatát. Csak a néwel, címmel
etíótotf, a/aírt leveleket, irásokat dolgozza fel a szerkesztőségünk. A Hirmondó következő száma a decemberí dupla terjedelem miatt
2012 februárjában jelenik meg. A decemberí szám megnövekedett költségeit a Hírmondó 201 1. évi hirdelési bevételeiből fedezzük.



Kedves pilisborosjenői olvasók!

Az előző lapszámban egyfajta értékelést adtam
tisztelt olvasóinknak az elmúlt egy évi munkánkról.

Közeledvén az év végéhez,
próbálunk felkészülni a jövő esztendőre,

ami azonban nagyon sok változásf
fog még hozni magával.

Az országban értékrend-váltás zajlik, melynek alapja az új
Alaptörvény az ún. sarkalatos törvényekkel - ezért az állam-
igazgatás és ezen belül az önkormányzatiság is átalakul.
Az általános alapelv a racionalitás, a költségek csökken-
tése, a működtetés hatékonyságának növelése. A közigaz-
gatást is át fogja az állam szervezni: beindítja a járási
közigazgatási rendszert 201 3-tól, ennek megfelelően a fel-
adatmegosztások is mások lesznek a helyi önkormányzatok
és a járási központok között. Az alapfokú oktatási rendszer
alapvetően megváltozik az állami működtetéssel, legalábbis
a nevelőtestület közvetlen állami forrásból kaphatja a fize-
tését, azönkormányzatra karbantartási és fenntartási felada-
tok hárulnak, amennyiben erre vállalkozik. Ezen túlmenően
több hatósági jogosultság is meg fog változni. A jegyzőnek
a munkakörével kapcsolatosan ugyancsak várhatók válto-
zások. Igazából nem vagyunkés nem is lehetünkfelkészülve
arra, hogy mi minden lesz másképp a következő évben
- a változásokat folyamatosan fogjuk megélni.

A 201 2-es évre úgy készülünk, hogy szeretnénk egy szoro-
sabb kapcsolatot felajánlani, a véleményalkotási lehetősé-
gét biztosítani az itt élő családoknak, választópolgároknak-
amit Hudi László képviselőtársunk külön cikke ismertet
bővebben. Készülünk egy nagyobb fejlesztésbe belefogni
pályázati támogatással - ez egy új óvodát jelent - ugyan-
akkor viszont hitelfelvételre is sor kerülhef a szennyvíztisztító
kapacitásnövelése miatt. Emellett próbáljuk a településünket
rendezettebbé fenni, elsősorban a hulladékbegyűjtésre,
ebtartásra vonatkozó, most megalkotott rendeleteink alapján.
Várható, hogy ezeknek a rendeleteknek a betartatása hozzá
fog járulni ahhoz, hogy a közterületeinken való tartózkodás
kellemesebb és veszélytelenebb lehessen. Az idén kipróbálan-
dó őszi lombgyűjtési lehetőséget is rendszeresíteni kívánjuk.

Addig is van még néhány napunk az évből, nemsokára
eljön a karácsony. Aki meg tudja tenni - hisszük, hogy ez
így természetes mindnyájunknak-a mindennapi gondokat
és a jövő változásaival kapcsolatos aggodalmakat próbálja

meg félre tenni egy időre, forduljon a család felé. Erezze
és éreztesse, hogy ő is annak a szűkebb-tágabb kis közös-
ségneka része, amelyvédelmez, vígasztal, megerősít. Az
ünnepek alatt a gondok maradjanak távol a családtól, ehe-
lyett örvendjünk a társunk, gyermekeink, unokáink, déduno-
káink jelenlétének, annak hogy megérhettük ezt az időt
velük tölteni.

^M

.^

Kívánok minden itt lakónak,

újságolvasónak és családtagjainak békés,
fiyugalmas, meghitt karácsonyi ünnepeket!

Töltsék el szeretetben, békességben.
Az új esztendöben pedig legy'en elegendő kitartásuk,

szorgalmuk, lelkiismeretes helytállásuk
és mindenekelőttjó egészségük!

Boldog új évet minden kedves olvasónak!

Paksi Imre
polgármester

l^gon Jnok . bemututf- sa

hlosszas előkészítés után 201 1. szepfember 1-fől önkor-
mányzafunk létrehozott egy non-profit korlátolt felelősségű
gazdasági társaságot. A Falugondnok Kft. megalapításával
az volt a célunk, hogy a községüzemeltetési feladatokat egy
rugalmasabban mú'ködő, gyorsan mozgatható szervezetbe
tegyük át. A Polgármesteri h-fivatal, amely korábban ellátta
ezeket a feladatokat, szervezefi felépítéséből adódóan nem
képes arra, hogy azonnali megoldásokat nyújtson egy-egy
felmerülő probléma esetén.

Az önkormányzat és a kft. havi elszámolásban van egy-
mással: a kft. kiszámlázza az önkormányzatnak megrendelés
alapján a különböző fárgyi és anyagi beszerzéseket. A Fa-
lugondnok Kff. -nek független felügyelő bizottsága és könyv-
vizsgálója van, akik ellenőrzik a cég gazdálkodásának
szabályosságáf.

A kft. működéséért az ügyvezető igazgató felelős, beszámo-
lási kötelezettsége a képviselő-testület felé van. A kft. ügy-
vezető igazgatója a megalakulásától Tasi Csaba volt, ezt
a tisztséget 201 1. december 1 2-fől Gergely György látja el.
A Falugondnok Kft. feladata a település összes közterület-
énekgondozása: tisztántartás, árok-és útkarbantartás, zöld-
terület kezelés. Ezeken kívül a kft. végzi az önkormányzati
ingatlanok karbantartását, felújítását.

A cég létrehozásával nem titkolt célunk volt a költségek ra-
cionalizálása is. Saját gépjármű és eszközpark kialakításával
hosszabb távon jelenfősen csökkenteni tudjuk kiadásainkat.
Egy kiváló példa ennek szemléltetésére a hóeltakarítás:
201 1. évre a költségvetésben nettó 10,5 millió forintot kel-
lett előirányoznunk a korábbi évek tapaszfalatai alapján hó-
eltakarításra. A vállalkozóval, aki egyébként jól végezte
munkáját, felbontotfuka szerződést, vásároltunk két járművet
(Mercedes Unimog és Bobcat 75 1) összesen nettó 7 millió
forintért. Innentől kezdve csak üzemeltetési költséggel kell

számolnunk és munkabérrel Az üzemeltetési költség évente
nem haladja meg a 3 millió forintot (ezt befolyásol|a a
lehullott hó mennyisége), a munkabért pedig mindenképpen
ki kell fizetni, hiszen az embereink állományban vannak,
A járműveket tavasztól őszig egyéb munkáknál tudjuk hasz-
nálni, amelyek további költségmegtakarítást hoznak, hiszen
korábban nagyon sok pénzt fjzettünk ki a falu kasszájából
ilyen típusú gépek bérlésére. igy a nettó 7, 5 millió forintos
befektetés a karbantartási és egyéb |árulékos költségekkel
számolva is egy év alatt megtérül.

Persze tisztában vagyunk azzal, hogy a hóeltakarítás fele-
lősséggel jár. Mindent megteszünk azért, hogya télen leesett
hó örömet okozzon a falu lakóinak és ne bosszúságot.
Azonban ehhez az önök támogató hozzáállására is szük-
ségünk van, hiszen a rossz helyen leparkolt autók, az utak
szélén elhelyezett idegen tárgyak mind akadályozzák a
letakarítást, s lényegesen lassítjáka munkát. Reméljük, az idei
télen a hóeltakarítás igazi csapatmunka lesz: mindenki meg-
találja a helyét és a felelősségét, s a tél végére megerősödik
az a hit, hogy a falu lakói és az önkormányzaf számíthatnak
egymasra.

Lökkös Krisztina
alpolgármester

A hóeltakarítási útvonalterv megtalálható honlapunkon:
www. pilisborosjeno. hu

Bármilyen kérdésük, észrevételük van,
írjanak a falugondnok@pilisborosjeno.hu e-mail címre,

vagy adják le a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának
földszinti irodájában a Falugondnok Kft.-nek címezve.
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óvoda építése

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a Nevelési intézmények fejlesztése című KMOP 4. 6, 1-11 jelű pályázati felhívás Ennek
értelmében lehetőség van óvodánk kapacitásbővítésére. Miveí a jelenlegi telken nincs lehetőség tovább terjeszkedni ezérta ko-
rábban erre a célrafélretettterületen, a Mindszenti u. 1-3 szám alatt, a játszótérrel szemben szerefnénk megépíteni új épületünket.

A terület kétharmada a Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában volt, akik kérésünkre azonnali határozatuk alapján át-
adták a települési önkormányzat tulajdonába a területet.

A telek adottságai és a Helyi Építési Szabályzatunk egy három csoportszobás jntézménybővülést tesznek lehetővé. Ez azt jelenti,
hogy továbbra is egy óvodai infézménye lesz települesünknek de két helyen fog működni: az új mellett a jelenlegi épületben is
tovább folyik majd a nevelés. A gyerekek elhelyezését nem területi alapon, hanem korcsoportonként kíván|uk megoldani így min-
den kisgyereknek lehetősége leszélvezni az új, tornaszobával is rendelkező ovit Persze eközben a régiről sem feledkezünk meg,
várjuk az energetikai pályazatok megjelenését, amelynek keretében lehetőségünk lesz korszerűsítenj e avult épületünket.
Terveink szerint2014-re, mire benépesedik Lazarét, s jelentősen megnő az igény az óvodai férőhelyek iránt, addigra megnyitja
kapuit az ú| óvoda.

Hosszabb távú terveink közt szerepel a Helyi Építési Szabályzat módosításával az új helyen a kapacitásbővítés.

Ehhez persze az szükséges, hogy a megpályázni kivánt 200 millió forintot megítéljék településünknek A pályázati anyag össze-
állítása folyik, hogy a beadási időintervallumban 201 2. január 16. és április 2. között minél hamarabb benyújtásra kerüljön.

A pályázat alakulásáról folyamatosan tá|ékoztatjuk önöket.
Lökkös Krisztina
alpolgármester

émet nemzetiségi nyugdíjas délután 901 1

A Német Nemzetiségi Onkormányzat 201 1. december 3-án
tartotta hagyományosan a német nemzetiségi nyugdijasok
adventi délutánját

A kellemes csqládias légkörű rendezvényen felléptek a Német
Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói.
A Deutschklub szép német dalokkal kedveskedett a meghívott
vendégeknek, akik hallhattak ideillő magyar- és német nyelvű
adventi verseket, valamint DVD felvételről megtekinthették az
őseink által régen a faluban játszott tradicionális betlehemes
játék a Christkindl'spiel újraélesztett változatát. Késő délután
meglepetésszerűen a Mikulás anyó és Apó köszöntötték a meg-
jelenteket. Ez a délután is alkalmat adott a közös együttlétre, jó
beszélgetésekre, ismerkedésre és az egymáshoz való közele-
désre. Ismét jól éreztük magunkat együtt.

A Német Nemzetiségi Onkormányzat nevében köszönöm min-
denkinek, aki a rendezvény lebonyolításában segített, és aki
megjelenésével megtisztelt minket.

. yitott Onkormányzat

Az elmúlt egy év képviselői munkáját értékelve, a község lakosaival beszélgelve az fogalmazódott meg bennem egyik legfontosabb
problémaként, hogy az itt élők nem tudják, mi történik az önkormányzatban, nem tudják követni az önkormányzatban folyó
munkát. Az embereknek az az érzése, hogy a képviselők munkája elválik a falu lakosainak az életéfől. Az embereknek a válasz-
tások alkalmával van csak lehetőségük a vélemények kinyilvánítására, mely azonban akkor már végzetes, és globális állásfog-
lalást tükröz. Ráadásul a választási kampányban azt ígértük, hogy tenni fogunk azérf, hogy az új testületnek a kommunikációja
jelentősen fejlődjön, hogyolyan új formákat keresünk, melyek fejlesztik a lakosság részvéfeli lehetőségéta helyi közéletben. Ennek
érdekében egyéni képviselői indílványt nyújtottam be, amit a képviselő-testület megvitatott, s ellenszavazat nélkül elfogadott:

Pilisborosjenő önkormányzatának képviselő-testülete, a döntési folyamatokátláthatóságának biztosítása, a demokratikus gyakorlatok
fejlesztése, és a közügyekben való lakossági részvétel fejlesztésének érdekében úgy dönt, hogy helyi konzultációs lehetőséget
biztosít, szavazás formájában, a község bejelentett lakosai számára, melya falutérintő, minden, vélhetően közérdeklődésre számot
tartó projekt véleményezését teszi lehetővé.

Az önkormányzat a helyi konzultáció keretében internetes honlapján és a helyi újságban negyedévente legalább egyszer, köz-
zéteszi a jövőben tervezett, Pilisborosjenőt érintő projektek listáját, azokvárható és belátható hatását, és felkéri a lakosokat, hogy
szavazzanak a projektekről. A konzultáció informális formában működik, kimenetele nem ügydöntő az adott projektre nézve, de
a testület vállalja, hogy mérlegeli az eredményt a projekttel kapcsolatban.

A szavazás megvalósítása az önkormányzat honlapján, elektronikus úton, és az önkormányzat épületében, szavazóládába be-
dobható, írásos szelvényen történik. A projektről "igen - nem - tartózkodom" állásfoglalással lehet véleményt alkotni.

Ezek alapján a Hírmondó következő számában már felteszünk közérdekű kérdéseket,
amelyekkel kapcsolatban várjuk véleményüket.

Szavazásra bocsátott kérdéseket önök is javasolhatnak, így önálló kezdeményezésekkel élhetnek
a falu élhetőbbé tételével kapcsolatban. Ennek érdekében létrehoztunk egy e-mail címet: otlet@pilisborosjeno. hu

Kérjük Onöket/ hogy ha vannak terveik/ melyek fonfosak lehetnek a közösség számára is/
szívesen vennének részt annak megvalósításában/ és pénzügyileg is kivitelezhetőeknek tarfanak/

akkor azokat juttassák el hozzánk.
Hudi László

képviselő

PerlingerGyörgyi
NN0 elnökhelyettese
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Vissza-visszatérő téma, hogy milyen anyagi
helyzettel vettük át a falut, s egy év elteltével
hova jutottunk. Osszegekről csak lekönyvelt té-
telek alapján lehet beszélni, hiszen amíg nem
látjuk a konkrét számokat, addig minden csak
feltételezés. Ügy gondoltuk, hogy minden
egyes év elteltével beszámolunk önöknek, hogy
miből és hogyan gazdálkodunk.
Az alábbiakban a 2010. október 1. ésa 2011.
szeptember 30. közé eső egy évet elemezzük.
(Az önkormányzati választások 2010. október
3-án voltak.)

Mielőtt kiragadnánk a 2010. évből a ránk eső utolsó ne-
gyedévet, pár adattal had szolgáljunk az egész évről. A
2010-es év költségvetésének főösszege 695 millió forint.
A nyitó pénzkészlethez képest a záró pénzkészlet 1 24 mil-
lió forinttal csökkent. Ennek okai, hogy az EU-s projekt kivi-
telezése kifizetésre került, de a finanszírozás még nem
történt meg december 31-ig, illetve az iparűzési adó
2009. évi túlteljesítése miatt az állam elvont a normatívá-
ból, valamint, hogy az adó bevételek csak 66 %-ban tel-
jesültek. Ezen felül az önkormányzat 2010 nyarán egy
ingatlan cserét hajtott végre, ami után 33 millió forintot fi-
zetett ki az önkormányzat.

A 2010-es év 4. negyedévének bevételeit az előző képvi-
selő-testület által elfogadott kölfségvetés határozta meg, erre
hatásunk nem volt. A kiadások is a hatályban lévő költség-
vetés alapján alakultak, vagyis annak kötelezettségvállalá-
sait teljesítettük. Ezek alapján működésünk első
negyedévében az önkormányzat pénzeszköz állománya
összesen 74. 812.505 forinttal csökkent. Ennek a csökke-
nésnek az oka kettős: erre az időszakra esett a faluközpont
beruházás jelentős része, a teljes kivitelezési költséget ekkor
kellett kifizetnünk, ami a kiadások oldalán építés, vásárlás
címszó alatt látható. A kiadás jelentős túllépése a bevétel
kárára abból adódik másrészt, hogy a helyi adó bevételek
túlnyomó részt az első három negyedévben folynak be (helyi
adók befizetési határide|e szeptember 15. ), így az utolsó
negyedévében már csak az állam által nyújtott támogatások
jelennek meg, amelyek a működési jellegű kiadásainkat
nem fedezik, így működési oldalon fellép egyfajta hiány,
ami éves szinten kiegyenlítődik. (1. ábra)

A 201 1-es év költségvetése már teljes egészében a mi reg-
nálásunkhoz köthető, főösszege 454 millió forint, ami 241
millió forinttal kevesebb, mint az egy éwel korábbi.
A költségvetés összeállításánál az volt a célunk, hogy a vár-
ható bevételekhez igazítsuk a kiadásainkat és így egy egyen-
súlyra törekvő költségvetést fogadtunk el az idei évre (A.
bevételi oldalon megjelenik a faluközpont beruházás pályá-
zati támogatása: 34, 9 millió. ) A kötelező működési kiadá-
sainkon túl azt a szempontot tartottuk szem előtt, hogy
megtérülő beruházásokat (pl. munkagépek vásárlása) vala-
nnint beruházásokat megalapozó tevékenységekef (útépítési
és egyéb tervek elkészítése) finanszírozzunk. A 201 1-es
évben a költségvetés előzetes adatok alapján mintegy 30
milliós hiánnyal zár, amelyeta falu pénzügyi tartalékából biz-
tosítunk.
Folyamatosan azon dolgozunk, hogy az évek óta tartó
pénztartalék felélését megszüntessük, és a kiadási és bevé-
teli oldalunkat megpróbáljuk egyensúlyba hozni. Ez azon-
ban csak évek alatt tud megvalósulni, mert vagy
beruházással teremt|ük meg a hosszú távú megtakarítást
(lásd hóeltakarítás), vagy uniós forrásokat veszünk igénybe,
ahogy az energia racionalizálás esetében tervezzük, ami-
nek átfutási ideje 1 -2 év. (2. ábra)

Lökkös Krisztina
alpolgármester

A képviselő-testület elfogadta a 20 2. évi mun-
karendjét, amiben meghatározta a közmeghall-
gatások időpontját.

Ezek alapján Pilisborosjenő Község Onkor-
mányzata közmeghallgatást tart:

2012. március 22-én 18 órakor
a űvelődési Ház nagytermében,

valamint
2012. április 12-én 18 órakor

a Budai Tégla irodaépületében.

Nyitó egyenleg 2010. október 1.

Bevételalakulása: 2010. 10. 01-12. 31.
Allam által átutalt: 13. 725. 81 1

(normatíva, SZJA,

e éb i támoqatás)
Adó bevételek: 16. 982. 713
Felhalmozott yéb: 75. 000
Intézményi egyéb bevételek: 6. 563. 587
Bérleti dí|ak, egyéb bevételek: 14. 854. 630
Kamatok: 2. 057.505

Osszes bevétel: 54. 259. 246

Záró egyenleg 2010. december 31.

186.958.146 Ft

Kiadások alakulása: 2010. 1 0. 01. - 12. 31
Felújítás: 92. 950

Epítés, vásárlas:42. 501. 793
Intézmén ek: Művelődési Ház: 3. 757. 1 84

lskola:25. 320. 107
Övoda: 9. 623. 988

Polgármesteri Hivatal: 43. 957. 652
Missziós ház (Családsegítő, ONO): 3. 718. 077

Összes kiadás: 129. 071. 751

112. 145.641 Ft

Nyitó egyenleg 2011. január 1.

Bevétel alakulása: 2011.01 .01-09.30.
Allam által átutalt: 1 34.635.677

(normatíva, SZJA,

egyéb kp-i támogatás)
Adó bevételek: 124. 885. 244
Beruházási célú EU támogatás: 34. 982. 65
Intézményi egyéb bevételek: 19. 5 12. 433
Bérleti díjak, egyéb bevételek: 1 8. 078. 46
Kamatok: 3. 732. 818

Függő bevétel: 20. 886. 181

Osszes bevétel: 357. 218. 156

Záró egyenleg 2011. szeptember 30.

112. 145.641 Ft

Kiadások alakulása: 2010. 10. 01. - 12. 31
Felújítás: 12. 042. 218

Epítés, vásárlás: 24. 491. 268
Felhalmozott egyéb: 75. 000

Intézmények: Művelődési Ház: 9. 413. 209
lskola:91. 854. 839

Óvoda:41.008. 802
Polgármesteri Hivatal: 130. 31 1. 421

Missziós ház (Családsegítő, ONO): 9. 395. 377
Összeskiadás:318.517. 134

150. 846.663 Ft

Nyitó egyenleg (2010. 10. 01.)
Bevételek: 2010. 10. 01 .-2011. 09. 30.
Kiadások: 2010. 10. 01. -2011. 09. 30.
Záró egyenleg (2011.09. 30)

186.958. 146
411. 477. 402
447. 588. 885

150.846.663
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Tisztelf csatornaszolgalommal érintett ingatlantulajdonosok! Közbiztonsági tanácsok karácsony közeledtével.

A vízügyi jogszabályok előírásai szerint a szennyviztisztítók üzemeltetési engedélyét meghatározott időnként felül kell vizsgálni
Szennyvíztisztítónk engedélyének feltétele a csatornahálózat jogi helyzetének tisztázása. Pótolni kell a már kialakult csatorna vezeték-
jogi szolgalom földhivatali bejegyzését, mely az 1996-os csatorna-beruházás idején nem történt meg. Ennek elmaradása esetén
a szennyvíztisztító telep nem működhet szabályosan és ezzel együtt állami támogatás visszafizetési kötelezettség is keletkezik.
A bejegyzéshez szükséges a szolgalommal érintett ingatlantulajdonosok írásban rögzített megállapodása.
Megközelítőleg 100 ingatlanon alakult ki vezetékjogi szolgalom. Ezen kialakult szolgalmak földmérési munkáinak, ügyvéd által ellen-
jegyzett szerződésben történő rögzítésének és a földhivatali bejegyzésének költségeit, mely ingatlanonként körülbelül 100. 000 Ft,
az Onkormányzat átvállalja az ingatlantulajdonosoktól.
Az aláírandó megállapodásokat és a mellékletüket képező földmérési munkákat az önkormányzat elkészíttette és levélben meg-
keresi az érintett ingatlantulaidonosokat a megállapodás aláírásának megszervezése érdekében. 201 2. január és február hónap
folyamán biztosít időpontot az aláírásra az önkormányzat jogi képviselője.
Segítő közreműködésüket kérjük ahhoz, hogy a szolgalmi jog bejegyzések minél előbb megtörténjenek, s ezáltal községünk
szennyvíztisztításának biztosítása folyamatos legyen.

Pilisborosjenő, 201 1. december 9.

Tisztelettel:
Paksi Imre

polgármester
Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea

|egyzö

A csatornaszolgalom bejegyzéséhez a megállapodásokat a következő időpontokban lehet megkötni
a Polgármesteri Hivatalban: január ló-án hétfőn 13-tól 18 óráig, valamint február 20-án hétfőn 13-tól 18 óráig.

GÉPJÁRMŰ TULAJDONOSOK FIGYELEM!

Közeledik az év vége. Felhívjuk azon tisztelt adózók figyelmét, akik gépjárművüket év közben eladták, hogy az eladó
törvényi kötelessége és egyben jól felfogott érdeke is az adásvétel bejelentése az Okmányirodához. Ennek legegyszerűbb módja,
ha az adásvételi szerződés 1 eredeti példányát ajánlott levélként megküldi a

Pilisvörösvári Okmányiroda
2085 Pilisvörösvár, Béke u. 26. címére

Ezúton is tá|ékoztatjuk önöket, hogy amennyiben bármely okból a gépjármű átírása nem történik meg december 31-ig, tehát
201 2. január 1-jén az Okmányiroda nyilvántartásában a korábbi tulajdonos szerepel, akkor a 201 2. évi gépjárműadót is teljes
egészében a korábbi tulajdonosnak kell megfizetnie. Ezen szabály alól mentesség nem adható!
Kérjük, az adásvételi szerződés megkötésekor vegyék figyelembe az alábbiakat:
2010. |úlius 1-je után szigorú kellékei vannak a gépjármű "adásvételi" és "üzembentartói" szerződésének. Szerződésminta letölt-
hető a www.pilisborosjeno. hu/Adózási információk/Letölthető nyomtatványok oldalról (A hiányosan kitöltött,
nem megfelelő adattartalommal rendelkező szerződést az Okmányiroda nem fogadja be!),
4 eredeti példány kiállítása szükséges, melyből 2 eredeti példány az eladóé, 2 eredeti példány a vevőé, mivel visszamenőleges
átirást nem végez az Okmányiroda, ünnepi nyitvatartásáról időben tájékozódjanak annak érdekében, hogy az év hátralévő ré-
szében eladott gépjármű még az idei év folyamán lekerüljön a nevükről.
További felvilágosításért kérem, hívják adócsoportunkat a 06-26/336-028/1 21 melléken. Segítő közreműködésüket ezúton is
köszönöm.

Pilisborosjenő, 201 1. november 23.

hlegedú'sné dr. Hovánszki Tímea
|egyzö

Közeledik az egyik legmeghittebb ünnepünk a karácsony. Ahhoz hogy valóban meghitt, és békés legyen, nem árt odafigyelni
néhány, a biztonságunkat érintő tanácsra.
Karácsony közeledtével megszaporodnak a betörések, lopások. Azon elkövetői kör, aki nem rendelkezik legális jövedelemmel, bűncse-
lekmények útján kíván|a megszerezni az ünnepekre valót. Fontos hogy ilyenkor még jobban odafigyeljünk, hogy ne váljunk áldozatokká.
hHa elutazunk, vagy elmegyünk otthonról, ha van riasztó berendezésünk, azt minden alkalommal kapcsoljuk be. Ha nincs, kérjük meg
közvetlen szomszédjainkat, figyeljenek kicsit |obban házunk, lakásunk környékére. Egy levelekkel, szórólapokkal teli postaláda, az el
nem takarított hó árulkodó jel lehet, hogy nem tartózkodunk otthon.
llyentájt megszaporodik a trükkös lopások száma is, az elkövetési mód, hogy a csaló bekéredzkedik valamilyen indokkal a lakásba, kér
egy pohár vizet, vagy magát közüzemi szolgáltató munkatársának adja ki, vagy éppen arra hivatkozik, hogy karácsonyi ajándékot
hozott az önkormányzattól, nyugdíjintézettől, majd elvonja a házigazda figyelmét, összeszedi az értékeket, és sietve távozik. Ne engedjen
be senkit a lakásába, akinek személyazonosságáról nem győződött meg, kérjen arcképes igazolványt, vagy megbízólevelet.
A karácsonyi vásárlás forgatagában a zsebtolvaiok is aratnak, zsúfolt bevásárlóközpont, közlekedési eszközökön a gyanútlan áldozatokfi-
gyelmét elterelve megkönnyíthetik, zsebeinket, táskáinkat. Javasolt, hogy nappalra időzítse a bevásárlást, kerülje a zsúfolásig megfelt helyeket,
pénzfárcáját, bankkártyáját, telefonját mindig tartsa belső, lehetőleg zárható zsebében. Táská|áf, kabátját sose hagyja a bevásárlókocsiban.
Bankkártyájának biztonsági kódjátsose tartsa a kártyájával azonos helyen! Fontos, hogy gépkocsijával mindig kivilágífott parkolóban álljon
meg, a gépjármű utasterében sose hagyjon szem előtt táskát, kabátot, egyéb értékeket, mert ez csábítja a gépkocsifeltörőket. Kerülje a há-
zaló, vagy utcai árusokkal való üzletkötést, a végén mindig az olcsó lesz a legdrágább!
Ha mégis bűncselekmény áldozata lett, mielőbb kérjen segítséget. Hívja azonnal a rendőrséget az ingyenesen hívható lOZvagy 112
számon. Próbálja megjegyezni az elkövető ruházafát, személyleírását, gépkocsi rendszámát és típusát.
Ha egy kicsit ön is tesz biztonsága érdekében, nekünk is megkönnyíti a munkánkat, és valóban meghitt, békés ünnepekben lesz része.

Simon Gyula, B-Angel Biztonsági Szolgálat

Gyermekvédelem: Kedves szülők!

Az utóbbi időben sajnos rengeteg visszajelzést kaptunk arról, hogy tanítványaink közül elég sokan tartózkodnak esténként, éjszakába
nyúlóan az utcán, parkolóban, a |átszótér körül. Megdöbbenve értesültünk arról is, hogy több tanítványunk 20 év körüliekkel áll kapcsolatban,
többen Urömön találnak szórakozási lehetőséget.
Iskolánka Családsegítő Szolgálattal, a gyermekvédelemmel, a körzeti rendőrrel, a polgárőrökkel, azóvodával ésa jegyzővel együttműködve
kíván fellépni és tenni a jelenség ellen. Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni önöket arról, hogy milyen intézkedések várhatóak a fent
jelzett problémák kapcsán, milyen következményekkel [árhat, ha a kiskorú gyermekek nem tartják be a szabályokat.
Intézkedések:
. Pilisborosjenő területén a vendéglőkbe, borozókba, sörözőkbe 16 év alatti fiatal csak szülői felügyelettel léphet be. 8 év alattiak 22

óráig tartózkodhatnak a helyiségben.
A körzeti rendőr igazoltathatja a gyermekeket. Feljegyzést készíthet arról, hogy ki, hol, hány órakor volt kint, s a felvett adatokat továbbít|a
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz. A szülőket és az iskolát a szolgálat vezető]e értesíti. Segítségért is hozzá lehet fordulni.
Ha többszöri bejelentés érkezik arról, hogy a kiskorú szülői felügyelet nélkül tartózkodott az ufcán késői órában, a Gyermekjóléti Szolgálat
indíteányozza a védelembe vételt a |egyző felé.

. A védelembe vétel azzal jár, hogy egy éven keresztül hetente egyszer, előre megbeszélt időpontban meg kell jelenni a családsegítőben
beszélgetésen. A |egyző az adott helyzetnek megfelelően feltételeket, előírásokat jelöl meg, megvonhatja a családi pótlékot és más szo-
ciális juttatásokat. Amennyiben további kihágások történnek, a gyermeket a családból kiemelhetik.
A fiatalok késői utcán tartózkodását a rendőrön kívül az iskola pedagógusai, a védőnők, az óvodavezető is jelzik a Családsegítőbe.
Az utcán való italozás, alkoholfogyasztás szabálysértésnek minősül, a rendőr feljelentést tesz a Pilisvörösvári Rendőrőrsön. Mivel a 14
év alattiak cselekvőképessége korlátozott, ezért a szülő felel a kiskorú cselekedeteiért.

. A szülő felelősségre vonható és büntethető a kiskorú fe|lődésének veszélyeztetéséért, elmarasztalható gondatlanság és hanyagság miatt.
Adott esetben a szociális |uttatások megvonhatóak.

. A boltokban kiskorúakat alkohollal nem szolgálhatnak ki.

. A Családsegítőben rendezvény-sorozat indul hamarosan a csellengő fiataloknak.
Az iskola helyesnek és fontosnak tartja, hogy a kiskorú gyermekek otthon tartózkodjanak legkésőbb 20 óra után, ha másnap tanítás van.
Amennyiben másnap nincs tanítás, 2 1 óra után akkor is |obb, ha otthon tartózkodik, s mielőbb alszik az egészséges testi és idegrendszeri
fejlődés érdekében. Kérjük a fentiek tudomásul vételét!

Pilisborosjenő, 2011. december 5. Tisztelettel: az iskola pedagógusai és vezetése
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Pilisborosjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 20/2011. (XII. 7.)

(hatályos 2012. 01. 01. napiától)
onkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú közüzemű
vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi

csatornamű használatáért fizetendő díjak
megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről
szóló/ az 5/2006. (IV. 20.), a 2/2007. (IV. 4.),

az 1/2008.(1. 18.) és a 17/2009.KL
rendeletekkel módosított 2/2005. (II. 28. ) Kt.

rendelet módosításáról

Pilisboros|enő Község Onkormányzatának Képviselő-testü-
lete az árak megállapításáról szóló 1990. évi D<XXVII. tör-
vény 7. § (I) bekezdése és 1 1. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonú köz-
üzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg csatornamű
használatáért fizetendő díjakról és a díjalkalmazás feltétele-
iről szóló 2/2005. (II. 28. ) Kt. rendeletét (továbbiakban:
R. ) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Az R. 1. mellékletének 2. / pontja helyébe az alábbi 2./
pont lép:

"2./ A Pilisborosjenő Község Onkormányzaf tulajdonát
képező, a Duna Menti Regionális Vízmú' Zrt. (Vác) ke-
zelésében lévő csatornamű által biztosított szennyvízel-
vezetés és tisztítás díja:

- lakossági fogyasztók részére 339.- Ft/m3 + ÁFA
- nem lakossági fogyasztók részére 376. - Ft/m3 + AFA'

2-§
A rendelet 201 1. január 1-én lép hatályba, hatályba lépé-
sével egyidejűleg az 5/2006. (IV. 20. ), a 1/2008. (I.
1 8. ), és a 1 7/2009. (XII. 1 8. ) Kt. rendelet hatályát veszti.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos
módon gondoskodik.

Paksi Imre Hegedusné dr. Hovánszki Tímea
polgármester s. k. jegyző s. k.

Pilisborosjenő Község Onkormányzata
Képviselő-testületének 18/2011. (XI. 30.)

(hatályos 201 . 12. 01. napjától)
önkormányzati rendelete

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzat

2011. évi költségvetéséről szóló/ 14/2011.
és a 15/2011. KT rendelettel módosíton

2/2011. (111. 9. )KTszámú
rendeletének módosításáról

Pilisborosjenő Onkormányzat Képviselő-testülete az Allam-
háztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII.
törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály,
valamint az Allamháztartás működési rendjéről szóló - mó-
dosítoft- 217/1998. (XII. 30. ) Kormányrendeletben meg-
határozottakat - a tervévi költségvetés módosításáról az
alábbi rendeletet alkotja:

1.§
A R. 5. §-a az alábbiak szerint módosul:

"5. § A Képviselő-testület az Onkormányzat általános
tartalékát 32 144 eFtösszegben hagyja |óvá.'

2-§
(I) A R. 2. számú melléklete helyében, e rendelet 2. számú

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

melléklete lép.
(3) A R. 5. számú melléklete helyébe, e rendelet 5. számú

melléklete lép.
(4) A R. 5. a számú melléklete helyébe, e rendelet 5.a

számú melléklete lép.
(5) A R. 5. számú összesítő melléklete helyébe, e rendelet

5. számú összesítő melléklete lép.
(6) A R. 8. számú melléklete helyében, e rendelet 8. számú

melléklete lép
(7) A R. 9. számú melléklete helyében, e rendelet 9. számú

melléklete lép
(8) A R. 12. számú melléklete helyébe, e rendelet 12

számú melléklete lép.
(9) A R. 13. számú melléklete helyébe, e rendelet 13.

számú melléklete lép.

3.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Paksi Imre Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
polgármester s. k. jegyző s. k.

Pilisborosjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 21/2011. (XII. 7.)

(hatályos 2012. 01. 01. napjától)
önkormányzati rendelete

az élelmezési normákról és térítési díjakról
szóló 4/2006. (IV. 20. ), 3/2005. (II. 28. ),

23/2005. (XI. 11.), 4/2006. (IV. 20. ),
16/2006. (XII. 22. ), 10/2007. (XII. 21. ),
3/2009. (I. 16. ), 14/2009. (VIII. 28. ),

19/2009. (XII. 18. ), 12/2010. (XII. 21. ) Kt.
rendelettel módosított 3/2005.(11. 28.) Kt.

rendelet módosításáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-testülete
a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. tv. IV. fejezet 1 8. §-a, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
29/1993. (II. 27. ) Korm. rendelet alapján, az élelmezési
normákról és térítési di|akról szóló 3/2005. (II. 28. ) Kt. ren-
deletét - a továbbiakban: R. - az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Az R. 1 §-a az alábbiak szerint módosul:

"Nettó nyersanyag norma meghatározása

Német Nemzetiségi KétnyelvO Ovoda esetében:
Napi háromszori étkezés 293, -Ft/fő/nap
Ebéd . 190,-Ft/fó/nap
Tízórai 59, -Ft/fő/nap
Uzsonna 44, -Ft/fő/nap
Felnőtt étkezés 305,-Ft/fő/nap

Német Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Művészeti Iskola
esetében:

Napi háromszori étkezés
Ebéd
Tízórai
Uzsonna
Felnőtt étkezés

420,-Ft/fő/nap
264,-Ft/fő/nap

96-Ft/fő/nap
60,-Ft/fő/nap

293, -Ft/fő/nap

2.§

Az R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

"Nettó térífési díj meghatározása
f 1) Német Nemzetiségi Kétnyelvű Ovoda esetében.
Napi háromszori étkezés 353,60,-Ft/fő/nap
Napi kétszeri étkezés 301,60-Ft/fő/nap
Ebéd 234, -Ft/fő/nap
Tízórai 67, 60,-Ff/fő/nap
Uzsonna 52,-Ft/fő/nap
Felnőtt + vendég 580,-Ft/fő/nap

(2j Német Nemzetiségi Altalános és Alapfokú MOvészeti Is-
kola esetében:

Napi háromszori étkezés
Ebéd
Tízórai
Uzsonna
Felnőtt

609,-Ft/fő/nap
379, -Ft/fő/nap
144,-Ft/fő/nap
80,-Ff/fő/nap

580,-Ft/fő/nap

3.§

A rendelet 201 1 január 1-én lép hatályba, hatályba lépé-
sével egyide]űleg a 4/2006. (IV. 20. ), 3/2005. (II. 28. ),
12/2010. (XII. 21. ) Kt. rendelet hatályát veszti.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos
módon gondoskodik.

Paksi Imre
polgármester s. k.

Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
jegyző s. k.
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Pilisborosjenő Község Onkormányzata
Képviselő-testületének 19/2011. (XII. 7.)

(hatályos 2012. 01. 01. napjától)
önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

és a közterületek tisztántartásáról

Pilisborosjenő Község Képviselő-testülete a hulladékgazdál-
kodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: h-lgt.)
23. §-ban kapott felhatalmazás alapján és a települési hul-
ladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részle-
tes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.)
Korm.. számú rendelet /R/ rendelkezéseire figyelemmel az
alábbi rendeletet alkotja:

Bevezető rendelkezések
1.§

Jelen rendelet célja
a) Pilisborosjenő Község lakossága egészségének vé-

delme, természeti és épített környezetének megóvása
a hulladékgazdálkodás eszközeivel,

b) Pilisborosjenő Község környezete hulladék álfal oko-
zott terhelésének minimalizálása, szennyezettségének
elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyisé-
gének és veszélyességének csökkentése, a keletkező
hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hul-
ladék környezetkímélő ártalmatlanítása.

2.§

A Képviselő-testület annak érdekében, hogy a jogszabályok-
ban meghatározott hulladékgazdálkodási, település- és köz-
tisztasági feladatait a korszerű környezetvédelem
követelményei szerint teljesítse, érvényesíteni kívánja a Hgt.-
ben rögzített elveket, a jelen rendeletben foglaltak szerint te-
lepülési hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tarf fenn.

3.§

(1) Hulladékgazdálkodási Terv: A Pilisborosjenő Község On-
kormányzat által önkormányzati rendeletben kihirdetett
terv, melynek keretében az önkormányzat meghatározza
a Hgt. és végrehajtási rendeletei alapján azönkormány-
zat illetékességi területén megvalósuló hulladékkezelési
tevékenységek racionalizálását elősegítő intézkedéseket,
a végrehajtás sorrendjét és hatékonyságát, a megvaló-
sitáshoz szükséges eszközöket és létesítményeket, vala-
mint ezek becsült költségeit és finanszírozási módját.

(2) Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az
az alkalmilag képződött települési szilárd hulladék,
amely a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtő-
edényzetben mérete miatt nem helyezhető el.

(3) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy,
illelve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki-
nek/amelynektulajdonában, birtokában, vagy használa-
tában levő ingatlanon települési szilárd hulladék keletkezik.

Általános rendelkezések
4.§

Pilisborosjenő Község Önkormányzata a jelen rendeletben
foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást tart fenn
a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállí-
tására, ártalmatlanítására, kezelésére és a felsorolt tevékeny-
ségek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján
gondoskodik.

A hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya
5.§

(1)A hulladékkezelési közszolgáltatás Pilisborosjenő Köz-
ség közigazgatási területére terjed ki.

(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás kiterjed Pilisborosjenő
Község közigazgatási területén lévő valamennyi ingat-
lantulajdonosánál, tulajdonosi közösségénél, birtokosá-
nál vagy használójánál keletkező települési szilárd
hulladékra, (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos).

(3) Az ingatlantula|donos a jelen rendeletben meghatáro-
zottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a hulla-
dékkezelési közszolgáltatást.

(4) A Pilisborosjenő Község közigazgatási területén a hulla-
dékkezelési közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jo-
gosult hulladékkezelő a Saubermacher Bicske Kft - amely
a kötelező közszolgáltatónak minősül (továbbiakban: Köz-
szolgáltató). A Közszolgáltató végzi Pilisborosjenő Köz-
ség települési szilárd hulladékainak gyűjtését, szállítását
és gondoskodik a szilárd hulladék elhelyezéséről.

(5) Az együttműködés tartalmát és feltételeit külön szerződés
rögziti.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatós

6.§

( ) A közszolgáltatás, a közszolgáltatás ellátására feljogo-
sított szolgáltató szállító eszközéhez - jelen rendelet 3.

1. pontjában megjelölt települési szilárd hulladéknak
- rendszeresített gyűjtőedényben a közterületen vagy az
ingatlanon összegyűjtött és a szilárd hulladékelhelyezés
céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki.

(2) Az önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kap-

csolatos feladatainak megvalósítása során a hulladék-
gazdálkodási törvényben megfogalmazottcélokelérése
érdekében együttműködik az 1. számú mellékletben fel-
sorolt más települési önkormányzatokkal.

A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma
7.§

A hulladékkezelési közszolgáltatás - a tevékenység tartal-
mában - az alábbiakra terjed ki:

a) az ingatlantulajdonos álfal a Közszolgáltató szállító-
eszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben;

b) azingatlanonösszegyűjtöttnagydarabos, lomtalanítás
körébe vont települései szilárd hulladék elszállításának
megszervezéséről az Onkormányzat gondoskodik
évente egy alkalommal.

A Közszolgáltató hulladékkezelési köz-
szolgáltatással kapcsolatos jogai

és kötelezettségei
8.§

(1) A Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és a köz-
szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint - a környe-
zetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások
megtartásával - a közszolgáltatás igénybevéfelére kö-
teles, vagy azt igénybe vevő ingatlantulajdonosoktól
a) a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített

gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött háztartási hulladék,
háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű
hulladék házhoz menő járattal történő rendszeres
begyűjtése és elszállítása;

b) a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállító-
eszközén az ingatlanon összegyűjtött és a Közszol-
gáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos,
lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék a
Közszolgáltató és az Onkormányzat által megegye-
zett időpontban és helyen történő begyűjtése és el-
s?átlítása, (korábbi utalással egyezően);

c) a közterületi hulladéknaka Közszolgáltató szállítóeszkö-
zeihez rendszeresített gyűjtőedényben vagy a Közszol-
gáltató által rendelkezésre bocsátott más eszközben,
egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtése
és elszállítása;

d) a háztartásokban keletkező veszélyes hulladéknak
előzetesen egyeztetett időpontban történő évi egy-
szeri összegyűjfése és elszállítása;

e) az a) pontban foglaltak szerint begyűjtött és elszállított
települési szilárd hulladékhasznosításra történő átadása;

f) a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények - ma-
gasabb szintű |ogszabályokban foglalt- utógondozása
és monitorozása körébe tartozó feladafok ellátása.

(2) A Közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban

és e rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni
adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.

(3) A Közszolgáltató köteles a Képviselő-testület számára
közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes beszá-
molót, valamint költségelszámolást készíteni a közszol-
gáltatási tevékenység éves értékeléséhez.

A közszolgáltatási szerződés
9.§

(1) Az önkormányzat a közszolgáltatás elláfásának meg-
szervezésére, fenntartására vonatkozóan a magasabb
szintű jogszabályokban és jelen rendeletben foglaltak
szerint köteles eljárni. A képviselő-testület - a magasabb
szintű jogszabályokban meghatározottak szerinf a pá-
lyázat nyertesével (nyerteseivel) az eredményhirdetést kö-
vető 30 napon belül, illetve a pályázati eljárás nélkül
kijelölt Közszolgáltatóval a közszolgáltatás ellátására
szerződést köt. A közszolgáltafási szerzödés nyilvános.

(2) A közszolgáltatási szerződést a települési szilárd hulla-
dék ártalmatlanítást végző hulladékkezelővel legalább
10 évre szólóan kell megkötni. A kizárólag a hulladék
begyú|tésére, illeh/e szállítására vonatkozó szerződés
legfeljebb 10. évre szólóan köthető meg. Ez utóbbi szer-
ződésben meg kell határozni a hulladék ártalmatlanífá-
sát végző Közszolgáltatót.

Közterületek tisztántartása

10.§

(1) A hulladékot nem lehef - a gyú'jtés, begyűjtés, lerakás
szabályaitól eltérő módon - felhalmozni, ellenőrizetlen
körülmények között elhelyezni, kezelni.

(2) A Község köztisztaságának megőrzése érdekében min-
denki köteles hatékonyan közreműködni és tartózkodni
minden olyan tevékenységtől, magatartástól, mellyel a
települési környezetet szennyezné, fertőzné.

(3) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az e rendeletben
meghatározott ingatlantulajdonosok kötelesek gondos-
kodni.

(4) Bármely építési, tatarozási vagy bontási munkánál ter-
mészetes személy építtető esetén a tisztántartás az épít-
tetőt, egyéb építtető esetében a kivitelezőt terheli.

(5) Az önkormányzati utak (helyi közutak) tisztántartásáról
az önkormányzat gondoskodik. A hó és síkosság elleni
védekezést az önkormányzattal kötött szerződés alapján
a Falugondnok Nonprofit Kft. látja el.

(6) Az ingatlanokkal (építési telkekkel, épületekkel) közvetlen
érinfkező járdaszakasz tisztántartásáról a járdaszaka-
szok melletti nyílt árok és ennek műtárgyai (kiépített beton
vagy egyéb átereszek, ) valamint a járdához tartozó fo-
lyókáknak és víznyelő rácsoknak folyamatos tisztántartá-
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sáról - ide értve a hó és síkosság elleni védekezést is -
az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.

(7) Az üzletek és intézmények előtti járdaszakaszt elsősor-
ban az ingatlan használója, bérlője, ezek hiányában
tulajdonosa köteles tisztán fartani és az ott keletkezett
hulladékot eltávolítani.

(8) Ha a tiszfántartási kötelezettség teljesítésének kérdésében
a kötelezettek között vita van, a vita eldöntésében a Pol-
gármesteri Hivatal közreműködését igénybe vehetik a felek.

(9) A járdáról letakarított havat 8 m-nél szélesebb közút ese-
tén az úttest két szélén, a folyóka és a víznyelő szaba-
don hagyásával kell elhelyezni. A 8 m-nél keskenyebb
közút esetén a járdaszélen kell összegyűjteni úgy, hogy
a gyalogos közlekedés számára megfelelő szabad te-
rület és az olvadék elvezetése biztosított maradjon.

(1QHa bármilyen jármű üzemelése során a közterület szeny-
nyeződik, vagy a szennyeződés egyéb módon, (pl. ke-
reskedelmi, vendéglátó, stb. tevékenység) következik be,
a jármű üzemben tartója, üzemeltetője köteles a szennye-
ződés haladéktalan eltávolításáról gondoskodni.

11.§

(1) Nem szabad a közterületeket beszennyezni, a közterülete-
ken bárminemű szemetet, vagy elhasznált tárgyat (pl. ház-
tartási hulladékot, papírt, gyümölcshéjat, stb. ) elhelyezni,
elszórni, eldobni.

(2) Védeni kell a közterületeken elhelyezett berendezési tár-
gyakat, felszereléseket, műtárgyakat, műalkotásokat, ját-
szóteret, parkosított közterülefrészt.

(3) Nem szabad dugulás, vagy rongálódás okozására al-
kalmas anyagot, tárgyat (törmeléket, homokot, hulladé-
kot, papírt, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, stb. ) a
közcsatorna víznyelőjébe, csapadékelvezető csator-
nába vagy árokba szórni, önteni vagy bevezetni.

(4) Állati tetemet, valamint olyan szerves vagy szervetlen
anyagof, mely a környék levegőjét szennyezheti, a szom-
szédos terület lakóinak egészségét veszélyezteti, sem köz-
területen, sem magánterületen elhelyezni nem szabad.

(5) Közterületen építésből, bontásból származó törmeléket,
hulladékot szabadon tárolni nem lehet. Az ilyen jellegű
hulladékot kizárólag konténerben szabad elhelyezni és
a kijelölt törmeléklerakó helyre kell szállífani.

Közterületen különböző tevékenységet
végzők kötelezettségei

12.§

(1) Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és
annak közvetlen környezetét tisztán tartani, az árusítás-
ból keletkezett hulladékot összegyűjteni, és elszállításá-
ról, elszállíttatásáról gondoskodni.

(2) A szórakoztató, vendéglátó egységek, árusító helyek,

üzletek előtti, körüli járdaszakaszt - közterületi részt - a
tulajdonos, üzemeltető (használó, bérlő) az időjárási vi-
szonyoktól függően köteles a nyitva tartás ideje alatt tisz-
tán tartani, nyitás előtt és zárás után feltakarítani.

(3) Az alkalmi vásárok, kirakodások, búcsúk és egyéb köz-
területet igénybe vevő rendezvények ideje alatt és után
a közterület rendben tartását, takarítását az azt engedé-
lyező köfeles előírni és a végrehajtást ellenőrizni.

Az ingatlantulajdonos települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségei

13.§

(1)Az ingatlantulajdonos köteles az Onkormányzat által
szervezett közszolgáltatás igénybevételére: az ingatla-
nán keletkező települési szilárd hulladék e rendeletben
előírtak szerinti gyűjtésére, a Közszolgáltatónak történő
átadására, valaminta közszolgáltatási díj megfizetésére.

(2) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben
foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana te-
kintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol települési
szilárd hulladék nincs, vagy nem keletkezik.

(3) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési
szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg
gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett
székhelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a telepü-
lési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az in-
gatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során
keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten
gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve,
hogy a gazdasági tevékenységével összefüggésben ke-
letkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről nem
a közszolgáltatás keretében gondoskodik.

14.§

(1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás
igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével össze-
függésben keletkezett települési szilárd hulladékának ke-
zeléséről (hasznosításáról vagyártalmatlanításáról) a Hgt.
1 3. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.

15.§

(2) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező
települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatá-
rozott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításá-
ról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.

(3) Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatónak bejelen-
teni, ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok miatt a közszol-
gáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben
meg kell jelölnie, - az ingatlanon keletkező rendszeres ház-
tartási hulladék mennyiségének becslése és a szükséges

edényzet űrtartalma meghatározása érdekében
a) az ingatlanon lakók (állandó vagy tartózkodási cím-

mel rendelkezők) számát,
b) nem rendszeres szilárd hulladék esetében a várha-

tóan keletkező hulladék mennyiségét,
c) nem lakóingatlan esetében az elszállítandó hulladék

egy ürítésre vonatkozó nagyságát.

Adatszolgáltatási és nyihfánturtási kötelezettség
16.§

(1) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet köteles
eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségnek a Hgt. 59. § (I )bekez-
dés e) alpontja szerinti kormányrendelet szabályai szerint.

(2) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonosok tekin-
tetében, akik települési szilárd hulladékukat a Közszolgál-
tatónak adják át, a magasabb szintű jogszabályokban
megkövetelt hulladékok nyilvántartásáról és bejelentéséről
a Közszolgáltató gondoskodik.

17.§

(I) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a gazdasági
tevékenységükkel összefüggésben keletkezett települési
szilárd hulladékuk kezelésére nem a közszolgáltatást ve-
szik igénybe, köteleseka tevékenységük során keletkező
hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilván-
tartani, az általuk végzett kezelésről, a kezelt és a keze-
lés eredményéből származó hulladékokról nyilvántartást,
a kezelőlétesítmények működéséről üzemnaplótvezetni,
és ezekről a hatóságoknak bejelentést tenni.

(2) Az a gazdálkodó szervezet, amely települési szilárd hulla-
dékának kezeléséről közszolgáltatáson kívül gondoskodik,
köteles erről a tényről a Közszolgáltató egyide|ű tá|ékozta-
tása mellett a Polgármesteri Hivatal által vezetett nyilvántar-
tás számára - a Polgármesteri Hivatalhoz címzetten -
írásban nyilatkozni és egyidejűleg igazolnia kell, hogy a
meróesülés alapjául szolgáló feltételeknek megfelel.

(3) Az a gazdálkodó szervezet, amely a települési szilárd
hulladéka kezeléséről közszolgáltatáson kívül gondos-
kodhat, a Polgármesteri Hivatal által vezetett nyilvántar-
tás számára - a Polgármesteri Hivatalhoz címzetten -
köteles írásban bejelenteni az általa igénybe vett hulla-
dékkezelő(ke)t, az igénybe vett szolgáltatásokat, vala-
mint megjelölni a hulladékkezelő(k) hulladékkezelési
engedélyének számát, a Közszolgáltató egyidejű tájé-
koztatása mellett.

(4) A (2) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségnek a gaz-
dálkodó szervezet a jelen rendelet hatálybalépését követő
30 napon belül, illetőleg a rendelet hatálybalépését kö-
vetően általa igénybe venni kívánt hulladékkezelővel tör-
ténő szerződéskötést megelőzően köteles eleget tenni.

A közszolgáltatás igénybevételének
módja és feltételei

18.§

(1) Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogvi-
szonyt vagy a közszolgáltatás igénybevételének ténye
hozza létre vagy az a tény, hogy a közszolgáltató a
közszolgáltatást az ingatlantulajdonos részére felajánlja,
illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(2) A közszolgáltatás teljesítésénekfeltételeiről a közszolgál-
tató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni,
vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.

(3) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben be-
következett változásokról a közszolgáltató az ingaflan-
tulajdonost - a változás bekövetkezése előtt - köteles
értesiteni.

(4) A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a Köz-
szolgáltató a közszolgáltafás teljesítésének megkezdésé-
ről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban
értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta.

(5) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak be-
jelenteni az ingatlanán rendszeresen keletkező települési
szilárd hulladék keletkezésének tényét.

(6) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gya-
koriság, útvonal és időpont) az ingatlantulajdonosnál ke-
letkező hulladékmennyiség figyelembevételével a
Közszolgáltató határozza meg és arról az ingatlantulaj-
donosf a (2) bekezdés szerint értesíti.

19.§

(1) Az a gazdálkodó szervezet, amely köteles a közszolgál-
tatást igénybe venni és a Polgármesteri Hivatal által ve-
zetett nyilvántartásban nem szerepel, a közszolgáltatás
teljesítésére a Közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett gazdálkodó szervezet
a közszolgáltatást az előírások ellenére sem veszi
igénybe, a Közszolgáltató a Polgármesteri Hivatalt kö-
teles értesíteni, és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a
gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerződés megkötésére.

A közszolgáltatás szünetelése
20.§

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az
ingatlanokon, amelyeken folyamatosan legalább 90 napig
senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik.

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos
írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, a szü-
netelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30
nappal megelőzően és utólag a közüzemi számlákkal
igazolni a szüneteltetés tényét.
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(3) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben válto-
zás következik be, az ingatlantulajdonos ezt írásban,
haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni.

Hulladékszállítás rendje
21.§

(1) A hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét és
gyakoriságát e rendelet határozza meg. A közszolgál-
tató |ogosult az útvonal és a rendeletben meghatározott
kötelező gyakoriság mellett a napi vagy a heti idő-
pontok meghatározására. Ha az útvonal és az időpont
változik, arról a közszolgáltatónak kell a szolgáltatást
igénybe vevőket, a lakosságot értesítenie.

(2) A hulladékszállítás gyakorisága a Községben a következő:
Hetente egy alkalommal, csütörtöki napokon, további
információk a begyűjtést végző vállalkozó éves naptári
elöielzése szerint.

(3) E rendeletben meghatározottgyakoriságú hulladékszállí-
tás mellett, ha az ingatlantulajdonosnak többlet települési
szilárd hulladéka keletkezik a közszolgáltatónál megvá-
sárolt és erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtő-
zsákba helyezheti el, melyet a közszolgáltató elszállít

Hulladékgyűjtő edényzef
rendelkezésre bocsátása

22.§

(1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birto-
kába került települési szilárd hulladékot a környezet szennye-
zését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjfeni,
és ahhoz a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresí-
tett gyűjtőedényt köteles igénybe venni. A gyűjtőedények,
a rendszeres hulladékszállításhozszükséges edényzet űrtar-
talmának meghatározása során lakosonként és naponként
minimum 5 liter hulladékmennyiséggel kell számolni.

(2) A lakó-és üdülőegység tulajdonosa (használója) köteles
ingatlanonként a rendszeresen keletkező hulladék térfo-
gatának megfelelő, de minimum 60 liter mennyiségre a
szállítási és ártalmatlanítási szerződést megkötni, és a vá-
lasztott hulladékmennyiségnek megfelelő méretű edény-
zetetsaját költségen beszerezni, használni. Aszerződöft
mennyiségnek megfelelő űrtartalmú edényt a tulajdonos
legkésőbb 201 2. június 30. napjáig köteles beszerezni.

(3) A köfelező közszolgáltatás a közszolgáltató által meg-
határozott típusú gyűjtőedényből történik. A gyűjtőedé-
nyek mérete a következő:
a) 60 literes zárt edényzet,
b) 1 20 literes zárt, a közszolgáltató által meghatározott

típusú edényzet.
(4) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem

rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg az átadott
gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlantulajdonos elmu-
lasztja a bejelentési kötelezettségét, a Közszolgáltató köte-

les a többlethulladék kezelésére rendszeresített jelölfzsákba
kihelyezett hulladék elszállífására. A többletdíjat a tulajdo-
nos a hulladékgyűjtő zsák megvásárlásával fizeti meg.

23.§

(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedé-
nyek rendelfetésszerű használatáról, valamint környeze-
tük tisztán tartásáról.

(2) A hulladékok gyűjtése során történő szennyezés esetén
az ingatlan tulajdonosa, míg a szabályszerűen kihelye-
zett gyűjtőedényekből történő hulladék begyűjtése, szál-
lítása során a közterületen okozott szennyezés esefén a
Közszolgáltató köteles a szennyezett területet megtisztí-
tani és fertőtleníteni.

A hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedé-
nyek elhelyezésével/ használatoval és ke-

zelésével kapcsolatos kötelezettségek
24.§

(1) Az ingatlantula|donos köteles a gyű|tőedényeket a hul-
ladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megje-
lölt időpontban, a közterületen, a begyűjfést végző
gépjárművel megközelífhető és ürítésre alkalmas helyen
elhelyezni.

Hulladékgyűjtő edényzet használatával/
megőrzésével/ tisztántartásával

kapcsolatos előirások
25.§

Az e rendeletben meghatározott háztartási hulladék gyűjté-
sére szolgáló gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítésé-
ről az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

26.§

(1) A hulladékgyűjtő edényeket csak annyira szabad meg-
tölteni, hogy azok zárhatók legyenek.

(2) Nem szabad a külön jogszabályokban meghatározott
veszélyes hulladékota települési szilárd hulladékkal ösz-
szekeverni és azt a települési szilárd hulladék gyűjtésére
szolgáló rendszeresített gyűjtőedényben elhelyezni.

(3) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek
el, amely az edényben osszetömörödött vagy befagyott,
illetve a tiltás ellenére az edényben levő hulladékot úgy
összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet,
az ingatlantulajdonos a közszolgáltató felhívására köteles
az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles
e fenti tevékenysége miatf bekövetkező kárt megtéríteni.

Epítési törmelék elhelyezésére
vonatkozó előírások

27.§

(1) Az építési törmelék - mint hulladék elszállítására - az
ingatlan tulajdonosa, illetőleg az köteles akinek a tevé-
kenysége révén a hulladék keletkezett.

A közszolgáltatási díj meghatározása
28.§

(1)A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás
<igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást
igénybe vevő ingatlantulajdonosnak települési hulladék-
kezelési közszolgáltatási díjat-továbbiakban: közszol-
gáltatási díjat - kell fizetnie.

(2) Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgálta-
tás díját a Közszolgáltatónak történt bejelentése hónap-
jának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az
ú| tulajdonos köteles megfizetni.

29.§

(1)Az egységnyi díjtétel a Közszolgáltató által biztosított
gyűjtőedényben az elszállításra átvett hulladék - gyú'jtő-
edényhez igazodó térfogata szerint meghatározott -
egyszeri ürítési díja. A legkisebb gyűjtőedény egység a
60 liter. A települési hulladékkezelési közszolgáltatás
díját a jelen rendelet 2. sz. melléklete állapítja meg.

(2) A rendszeres hulladékszállításon túli, azon felüli hulla-
dékszállítás díja a megrendelő és a szolgáltató közti
megállapodás alapján kerül kiegyenlítésre.

(3) A közszolgáltatás igénybevételének éves díját az ingat-
lanfulajdonos gyűjtőedényei számának, azok egyszeri
ürítési díjának és az évi ürítések számának szorzataként
kell megállapítani. A közszolgáltatásért fizetendő díjat
a Közszolgáltató számlázza ki.

(4) A közszolgáltatási díj adók módjára beha|tható köztar-
tozgsnak minősül és a Közszolgáltató kérésére a jegyző
útján behajfható.

30.§

(I) A közszolgáltatási díjat annak az ingatlantulajdonosnak
kell megfizetni, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a
hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(2) A közszolgáltatás díját az idény|ellegű szolgáltatást igénybe
vevő évente két alkalommal, június és október hónapban,
az állandó lakos negyedévente köteles a Szolgáltató által
kibocsátott számlában szereplő határidőben kiegyenlíteni.
Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató törvényes mértékű
késedelmi kamat, valamint a fizetési felszólítással kapcsola-
tos ügyleti költségek felszámítására jogosult.

(3) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és
összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Köz-
szolgáltatónál írásban kifogást emelhet.

(4) Udülőingatlan tulajdonosokesetén az ingatlanfulajdonos
a szünetelésre vonatkozó szabályok szerint járhat el, s
kezdeményezheti a Közszolgáltatónál az ingatlan sze-
zonális használatához igazodó hulladékbegyűjtést.

Altalános jogi felelősség
31.§

(1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgaz-
dálkodási jogszabályokban vagy reá vonatkozó ható-
sági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és
ezzel a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy káro-
sítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi előírások
megszegésével folytatja, a más jogszabályokban fog-
laltak szerinti (büntetőjogi, polgári jogi, közigazgatási
jogi stb. ) felelősséggel tarfozik.

(2) Aki a jelen rendelet rendelkezéseit megszegi, 30. 000
Ft-ig terjedő, többször kiszabható szabálysértési bírság-
gal sújtható.

(3) A (2) bekezdés szerinti szabálysértési bírság megfizetése
nem mentesít az elmaradt közszolgáltatási díj, illetve
annak járulékai megfizetése alól.

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
32.§

E rendelet 201 2. január 1. napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik, az SZMSZ-
ben meghatározott módon.

Jogharmonizációs záradék
33. §

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai
Parlament és a Tanács 2006/1 23/EK irányelvének figye-
lembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabá-
lyozást tartalmaz.

Pilisborosjenő, 201 1. december 7.

Paksi Imre
polgármester s. k.

HegedOsné dr. Hovánszki Tímea
jegyző s. k.

Az rendelet mellékletei és függelékei megtekinthetők Pilisboros-
jenő Község Polgármesteri hHivatalának hivatalos honlapján:
www.pilisborosjeno. hu vagy a hirdetőtábláján!

PILISBOROSJENÖI HIRMONDÖ 201 /DECEMBER-201 2/JANUÁR 19



Pilisborosjenő Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 22/2011. (XII. 16.)

(hatályos 2012.01.01. napjától)
önkormányzati rendelete

A HELYI ADÖKRÖL
Pilisborosjenő Község Onkormányzata Magyarország Alaptör-
vényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, illetve a helyi
adókról szóló - módosított- 1 990. évi C. törvény 1. § (1) be-
kezdésében, a 6. §-ában, valaminta 43. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a helyi adókról az önkormányzat
illefékességi területére vonatkozóan az alábbi rendeletet alkotja.

AZ ÉPÍTMÉNYADÖ
Az építményadó adókötelezettség

1.§
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő

építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szol-
gáló épület, épületrész (továbbiakban együtt: építmény).

(2) Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik
az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges - az
épületnek minősülő építmény esetén annak hasznos alap-
területével, épületnek nem minősülő építmény esetén az ál-
tala lefedett földrészlettel egyező nagyságú - földrészlef.

(3) Az adókötelezetfség az építmény valamennyi helyisé-
gére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosí-
tásától függetlenül.

Az építményadó alanya
2.§

(1) Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az épít-
mény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdono-
sok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.
Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakor-
lására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni
értékű jog jogosultja a továbbiakban tulajdonos)

(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az
adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdo-
nosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kö-
telezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

(3) Társasház, - garázs és - üdülő esetén a tula|donosok
önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után
az adó alanya az említett közösség.

Az építmény adó alóli adómentesség
és kedvezmény

?-§
(1) Mentes az adó alól:

a) az 1 . §-ban foglalt építményben lévő lakásban lakóhellyel
rendelkező 2. § szerinti tulajdonos, amennyiben regisztrált
munkanélküli vagy nyugdíjminimumot meg nem haladó
jövedelemmel rendelkezik és egyéb jövedelme nincs,

b) a szükséglakás,
cj az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra

vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az ál-
lattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló
épület (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár,
műtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet az adó-
alany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesz-
tési tevékenységéhez kapcsolódóan használja,

dj fársadalmi szervezet, alapítvány, közszolgáltató szer-
vezet, köztestület, önkéntes kölcsönös biztosító pénz-
tár, magánnyugdijpénztár.

(2) Az építményadó összegéből 50% kedvez-
ményben részesül az 1 . §-ban foglalt építményben
lévő lakásban lakóhellyel rendelkező 2. § szerinti tulajdo-
nos. A kedvezmény a vállalkozó üzleti célt szolgáló épü-
lete, épületrésze utáni építményadóra nem alkalmazható.

(3) Az építményadó összegéből 60% kedvez-
ményben részesül az 1 . §-ban foglalt építményben
lévő lakásban lakóhellyel rendelkező, nagycsaládos
vagy nyugdíjas 2. § szerinti tulajdonos. A kedvezmény
a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze
utáni építményadóra nem alkalmazható.

(4) Az (1) a) pont szerinti mentesség igazolására be kell
csatolni az adóhatóság részére a regisztrált munkanél-
küliségről vagy a nyugdí]minimumot meg nem haladó
jövedelmet igazoló dokumentumot és 201 3. január 1.
napjától az adóévet megelőző évben keletkezett jöve-
delemről szóló központi adóhatósági (NAV) igazolásf.

(5) A (2) és (3) bekezdés szerinti kedvezmények közül a több
kedvezményi feltételnek is megfelelő 2. § szerinti adóalany
csak egy, a magasabb mértékű kedvezményre jogosult.

(6) Amennyiben az 1. § szerinti adóköteles építménynek
több tulajdonosa van, tulajdoni hányadaik arányában
adóalanyok, és tulajdoni hányaduk arányában részesül-
hetnek az (1) bekezdés szerinti adómentességben, illetve
a (2) és (3) bekezdés szerinfi kedvezményben. Az adó-
menfességek, illetve kedvezmények mértéke az 1/1 tu-
lajdoni hányadú tulajdonra vonatkozik.

(7) Az (I) bekezdés a) pont szerinti adómentességet a 2.§
szerinti adóalanynak évente kérelmeznie kell az adóbe-
vallásában, mivel az nem alanyi jogon jár, a mentességi
felfételek fennállását az adóköfelezettség fennállásának
idején folyamatosan vizsgálhatja az adóhatóság.

4-§
(1) Ha a műemléki értékként külön jogszabályban védetté

nyilvánított vagy önkormányzati rendelet alapján helyi
egyedi védelem alatt álló épületet (a továbbiakban:
műemléképületet) felújítják, akkor az épület, illetve az épü-
letben lévő önálló adófárgy (lakás, nem lakás céljára szol-
gáló épületrész) felújításra 2008. január 1-jét követően
kiadott építési engedély jogerőre emelkedését követő
három egymást követő adóévben mentes az adó alól.

(2) E § alkalmazásában felújítás alatt a műemléképület egé-
szén, illetve homlokzatán és több főszerkezetén végzett
olyan általános javítást kell érteni, amely teljesen vissza-
állítja az épület esztétikai állapotát, valamint legalább

eredeti műszaki állapotát. Az adó alanya az (1) bekez-
dés szerinti mentességetazadóhatóságnál kérelmezheti.

(3) Az adóhatóság az adómentességre jogosult kérelmét nyil-
vántartásba veszi és az adót évente megállapítja. A meg-
állapított, de meg nem fizetett adót és az eredeti
esedékességtől számított-a helyi adókról szóló 1990.évi
C. törvény 14/A. § (1) bekezdése szerinti - kamatot az
adóhatóság az ingatlanra bejegyzett jelzáloggal biztosítja.

(4) Az adóhatóság az adómentesség időtartamának lejártát
követő év január 30-ig megkeresi a műemlékvédelmi ha-
tóságot, hogy igazolja az épület (2) bekezdés szerinti fel-
újításának tényéf és a felújítás befejezésének időpontját.

(5) Amennyiben a megkeresés alapján az adóhatóság
megállapítja, hogy a (2) bekezdés szerinti felújítás az
adómentesség harmadik évének utolsó napjáig megtör-
tént, akkor a (3) bekezdés szerint nyilvántartott adóf és
kamatokat törli, valamint haladéktalanul intézkedik az
ingatlanügyi hatóságnál a jelzálogjog törlése iránt.

(6) Amennyiben a megkeresés alapján az adóhatóság azt ál-
lapítja meg, hogy a (2) bekezdés szerinti felújítás az adó-
mentesség harmadik évének utolsó napjáig nem történt
meg, úgy a (3) bekezdésben nyilvántartott adót s annak
a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 14/A. § (1)
bekezdése szerint számított kamatait az adózónak- az
adóhatóság határozata alapján, a határozat jogerőre
emelkedését követő 15 napon belül - meg kell fizetnie.

(7) Ha a mentességi időszak alatt az adóalany személye vál-
tozik, akkor az új adóalany az adóbevallásának benyújtá-
sával egyidejűleg nyilatkozhat arról, hogy a mentességet a
mentességi időszak hátralévő részére is igénybe kívánja
venni, azzal, hogy a korábbi adóalany terhére előírt adót
és annak a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 14/A.

(I) bekezdése szerint számítotf kamatait - a mentességi
feltétel teljesülésének elmaradása esetén - a (6) bekezdés-
ben meghatározottak szerint megfizeti. llyen nyilatkozat hi-
ányában az adóhatóság a korábbi adóalanyt terhelő adót
és annak a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 14/A.
§ (I) bekezdése szerint számított kamatait a korábbi adó-
alany terhére az adóalanyiság megszűnését követő év feb-
ruár 15-ig határozatban - a határozat jogerőre emelkedését
követő 15 napon belül való megfizetési határidővel - írja
elő. Ha a korábbi adóalany megszűnt vagy elhalálozott,
akkor az adóhafóság a korábbi adóalanyt ferhelő adót és
annak a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 1 4/A.
(1) bekezdése szerint számított kamafait a korábbi adóalany
azon jogutódja számára írja elő, aki/amelyazadómentes
adótárgyat megszerezfe, több ilyen jogutód esetén az adót
és annak a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 14/A.
§ (1) bekezdése szerint számított kamatait az adóhatóság
a jogutódok által az adómentes adótárgyon megszerzetf tu-
lajdoni hányadok arányában írja elő határozatban.

Az adókötelezettség keletkezése^
változása és megszűnése

5.§

(1) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennma-
radási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján
keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül hasz-
nálatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tény-
leges használatbavételt követő év első napján keletkezik.

(2) Az adókötelezeftséget érintő válfozást (így különösen a
hasznos alapterülef módosulását, az építmény átminősí-
tését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.

6.§
(1) Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése

évének utolsó napján. Az építménynek az év első felé-
ben történő megszűnése esetén a második félévre vonat-
kozó adóköfelezettség megszűnik.

(2) Az épitmény használatának szünetelése az adókötele-
zettséget nem érinfi.

Az építményadó alapja
7:§

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alap-
területe.

Az építményadó mértéke
8.§

Az adó mértéke 400 Ft/m2/év.

Az építményadó bevallása, megfízetése
9.§

(1) A vállalkozási célú épífményekről a tulajdonos az épít-
ményadó adókötelezettség keletkezésétől, változásától
számított 1 5 napon belül köteles adóbevallást adni.

(2) A lakás és nem lakás céljára szolgáló, de nem vállalko-
zási célú épífmények tulajdonosai, amennyiben enge-
dély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény
után keletkezik adókötelezettsége, az adókötelezettség
keletkezésétől, változásától számított 15 napon belül kö-
teles adóbevallást adni.

(3) A lakás és nem lakás céljára szolgáló, de nem vállalko-
zási célú építmények tulajdonosai a használatbavételi,
illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését
követő 15 napon belül köteles adóbevallást adni.

(4) Nem kell újabb bevallásttenni már beadottadóbevallás
esetén mindaddig, ameddig adókötelezettséget érintő
változás nem következik be.

(5) A 3. § (1) bekezdés a-c) pontszerinti mentességek igény-
lését tartalmazó bevallásokra a 3. § (7) bekezdése sze-
rinti bevallási kötelezettség vonatkozik.

(6) Az adózónak félévenként, két egyenlő részletben kell az
adótazadóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig
megfizetnie.

A TELEKADÖ
A telekadó adókötelezeltség

10. §
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.
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A telekadó alanya
11.§

Az adó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdo-
nosa. Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni érfékű
jog, illetőleg több tulajdonos esetén a 2. § (1 )-(3) bekezdé-
seiben foglaltak az irányadók.

A telekadó alólí mentesség
.

12'§
(1) Mentes az adó alól:

aj az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező
nagyságú telekrész,

b) az erdő művelési ágban nyilvántartott belterületi telek,
cj az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének

50%-a,
dj az a telek, amelynek magánszemély tulajdonosával

az Onkormányzat az 1997. évi D(XVIII. törvény 28.§
(2) bekezdése szerint: a helyi közút, illetőleg közmú'
léfesítésére és az azzal kapcsolatos költségek viselé-
sére megállapodást kötött, a telek átminősítéséről ren-
delkező földhivatali határozat jogerőre emelkedésétől
a megállapodásban rögzített közművesítési véghafár-
időt követő 4 éves időtartamig, vagy amennyiben az
rövidebb, a telekre kiadotf jogerős építési engedély
alapján a megvalósított építmény használatbavéfeli
engedélyének jogerőre emelkedéséig,

ej a 10. § szerinti telken épült, az 1 . §-ban foglaltépítmén^
ben lévő lakásban lakóhellyel rendelkező 2. § és 1 1.
szerinti tulajdonos, amennyiben regisztrált munkanélküli
vagy nyugdíjminimumot meg nem haladó jovedelemmel
rendelkezik és egyéb jövedelme nincs,

fj társadalmi szervezef, alapítvány, közszolgáltató szer-
vezet, köztestület, önkéntes kölcsönös biztosító pénz-
tár, magánnyugdíjpénztár.

(2) A telekadó összegéből 90% kedvezmény-
ben részesül az 1 . §-ban foglalt építményben lévő la-
kásban lakóhellyel rendelkező 2. § és 11. § szerinti
tulajdonos. A kedvezmény a vállalkozó üzlefi célt szol-
gáló telke utáni telekadóra nem alkalmazható.

(3) Az(1) e) pont szerinti mentesség igazolására be kell csa-
tolni az adóhatóság részére a regisztrált munkanélküli-
ségről szóló vagy a nyugdíjminimumot meg nem haladó
jövedelmet igazoló dokumentumot és 2012. január 1.
napjától az adóévet megelőző évben keletkezett jöve-
delemről szóló központi adóhatósági (NAV) igazoíást.

(4) A (2) bekezdés szerinti kedvezmény közül a több ked-
vezményi feltételnek is megfelelő 1 1 . § szerinti adóalany
csak egy, a magasabb mértékű kedvezményre jogosult.

(5) Amennyiben az 1 1 . § szerinti adóköteles teleknek több
fulajdonosa van, tulajdoni hányadaik arányában adó-
alanyok, és tulajdoni hányaduk arányában részesülhet-
nek adómentességben. Az adómentességek mértéke az
1/1 tulajdoni hányadú tulajdonra vonatkozik.

(6) Az (1) e) pont szerinti adómentességet a 1 1 . § szerinti
adóalanynak évente kérelmeznie kell az adóbevallásá-

ban mivel az nem alanyi jogon |ár, a mentességi felté-
felek fennállását az adókötelezettség fennállásának ide-
jén folyamatosan vizsgálhatja az adóhatóság.

Az adókötelezettség keletkezése,
változása és megszűnése

13. §
(1) Az adókötelezettség

a) belterületi, aranykorona-értékkel nyilvántartott telek
esetében a telek tényleges mezőgazdasági művelé-
sének a megszüntetését és/vagy a művelési ág törlé-
séf követő év első napján,

b) külterületi telek esetében a művelési ág törlését kövefő
ev elso nap|an,

c) tanyaként nyilvántartott ingatlanhoz tarfozó földferület
esetében a tanya megnevezés ingatlan-nyilvántartás-
ból való törlését és/vagy a kizárólagos mezőgazda-
sági célú hasznositás megszüntetését követő év első
nap|an,

dj az épület megsemmisülése, lebontása esetén a megsem-
misülést, lebontást követő félév első napján keletkezik.

(2) Az adókötelezettség
a) belterületi telek esetében a telek művelési ágba soro-

lása és/vagy tényleges mezőgazdasági művelésének
megkezdése évének utolsó napján szűnik meg,

bj külterületi telek esetében annak termőföldként vagy ta-
nyaként történő ingatlan-nyilvántarfási bejegyzése
évének utolsó napján szűnik meg, feltéve, hogy a ta-
nyához tartozó földterület ténylegesen mezőgazda-
sági művelés alatt áll,

cj a telek épülettel való beépítése félévének utolsó nap-
|án szú'nik meg.

(3) Az adókötelezettségben bekövetkező - (1 )-(2) bekezdés-
ben nem említett - változást a következő év első napjától
kell figyelembe venni.

Ac adó alapja és mértéke
Í4-§

(1) Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.
(2) Az adó évi mértéke 60 -Ft/m2/év.

A telekadó bevallása^ megfízetése
15.§

(1) A vállalkozási célú telkekről a tulajdonos az adókötele-
zettség keletkezésétől változásától számított 15 napon
belül köteles adóbevallást adni.

(2) A lakás és nem lakás céljára szol.qáló, de nem vállalko-
zási célú építményekhez tartozó telek tulajdonosa, illetve
a beépítetlen nem vállalkozási célf szolgáló felek tulaj-
donosa az adókötelezettség keletkezésétől, változásától
számított 15 napon belül köteles adóbevallást adni.

(3) Nem kell újabb bevallást tenni már beadott adóbeval-
lás esetén mindaddig, ameddig adókötelezettséget
érintő változás nem következik be.

(4) A kedvezmények igénylését tartalmazó bevallásokra a

12 § (7) bekezdése szerinti bevallási kötelezettség vo-
natkozik.

(5) Az adózónak félévenként, két egyenlő részlefben kell az
adót az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15
napjáig megfizetnie.

A HELYI IPARÜZÉSI ADÖ
A helyi iparűzésí adó adókötelezeHség

16. §
(I) Adóköteles az önkormányzat illetékességi ferületén vég-

zettvállalkozási tevékenység (a fovábbiakban: iparűzési
tevékenység), feltéve, hogy az nyereség-, illetőleg jöve-
plelemszerzésre irányul.

(2) Az adókötelezettség fennállását nem érinti az, hogy az
iparűzési tevékenységet állandó vagy ideiglenes jelleg-
gel végzik.

(3) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdé-
sének napjával keletkezik és a tevékenység megszűnésének
napjával szűnik meg.

17-§
(1)A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet

végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott
székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól,
hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén
(felephelyén) kívül folytatja.

(2) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az ön-
kormányzat illetékességi területén az otf székhellyel, te-
lephellyel nem rendelkező vállalkozó
a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat,
bj mozgóárusítást végez,
c) járműből történő értékesítést végez,
d) házaló tevékenységet végez,
ef székhelyén és telephelyén kívül szolgáltatást végez,
fj építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erő-

forrás feltárását, kutatásátvégzi, feltéve, hogy a folya-
matosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység
időtarfama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de
nem éri el a 181 napot, ha a tevékenység folytatásá-
naLidőtartama a 1 80 napot meghaladja, akkor a te-
vékenység végzésének helye telephelynek minősül,

gj bármely - az a)-f) pontba nem sorolható - tevékeny-
ség, ha annak folytatásából a vállalkozó közvetlenül
bevételre tesz szert az önkormányzat illetékességi te-
rületén végzett tevékenységével, feltéve, hogy egyet-
len önkormányzat illetékességi területen sem
rendelkezik székhellyel, telephellyel.

(3) Ha az építőipari tevékenység folytatásának, illetőleg a
természeti erőforrás feltárásának, kutatásának időtar-
tama az önkormányzat illetékességi területén a 1 80
napot meghaladta vagy előreláthatóan meghaladja,
akkor e tevékenységek végzésének helye a tevékenység-
végzés megkezdésének napjától telephelynek minősül,
a vállalkozónak állandó jellegű iparűzési fevékenységet
végzőként kell bejelentkeznie és az ideiglenes jellegű te-

vékenység utáni adót nem kell megfizetnie.
(4) Amennyiben a vállalkozó az önkormányzat illetékességi

területén folytatott ideiglenes jellegű iparú'zési tevékenysége
után az adóévre már fizetett adót, akkor azt az adott ön-
kormányzat illetékességi területén végzett adóévi állandó
jellegű iparűzési tevékenység utáni adóból vonhatja le.

Ax adó alanya
18. §

(I) Az adó alanya a település területén az 16. § ( ) be-
kezdésében meghatározott iparűzési tevékenységet
végző vállalkozó.

Adómentesség
19'§

(1) Adómentes a helyi adókról szóló 1990. C. törvény 3.
(1) bekezdés b^ és c) pontjában felsorolt adóalanyok

közül a társadalmi szervezet, alapítvány, közszolgáltató
szervezet, köztestület, önkéntes kölcsönös biztosító
pénztár, magánnyugdíjpénztár, a közhasznú, kiemelke-
dően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gaz-
dasági társaság abban az adóévben, amelyet
megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenysé-
géből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-,

. sem külföldön adófizetési kötelezettsége, illetve - költ-
ségvetési szerv esetében - eredménye után a központi
költségvefésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett.
A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyi-
latkozni az adóhatóságnak.

(2) Adómentes a vállalkozó abban az adóévben, amelyet
megelőző adóévben folytatott tevékenysége után a helyi
adókról szóló 1990. C. törvény 39. § (1) bekezdés, il-
lefőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vál-
lalkozási szintű) adóalapja nem éri el az 600.000 Ft-ot.

(3) Mentes az adóalapnak az a része, amely a külföldön
létesített telephelyen végzett tevékenységből származik,
közszolgáltató szervezetnek nem minősülő vállalkozó
külföldi adóalaprésze esefén azonban csak akkor, ha
azt a telephely szerinti állam önkormányzatának fize-
tendő, a vállalkozási tevékenységet terhelő adó terheli.

Az iparűzési adó kötelezettség keletkezése,
vafrozasa, megszűnése

20. §
(I) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkez-

désének napjával keletkezik és a tevékenység megszün-
tetésének napjával szűnik meg.

(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (al-
kalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a
tevékenység végzésének időtartama az irányadó az
adókötelezettség időbeni terjedelmére.

Adóalap, adómérték, adóelőleg
21.§

(1) Allandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén
az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott
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áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások ér-
tékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás,
alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszá-
molt közvetlen költségével. Mentes az adóalapnak az
a része, amely a külföldön létesített telephelyen végzett
tevékenységből származik.

(2) A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-men-
tességre vonatkozó szabályokat a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény 39/D. §-a alap|án, a szabályo-
zott ingatlanbefektetési társaság adómentességét a
39/E. § -a alapján, az állandó jellegű iparűzési tevé-
kenység esefén az adó alapjának egyszerűsített megha-
tározását a 39/A.-39/B. §-ai alapján, az adóelőleg
összegének megállapítását a 41 .§ alapján kell számí-
tani és figyelembe venni.

(3) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi terüle-
tén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor
az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira legin-
kább jellemzően - a vállalkozónak kell a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény 3. számú mellékletben meg-
határozottak szerint megosztania.

(4) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység ese-
tében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai
alapján kell megállapitani. Minden megkezdett nap egy
napnak számít.

(5) Az adó alapjának (2) vagy (3) bekezdés szerinti meg-
állapítása adóévre választható, az erről szóló bejelen-
tést legkésőbb az adóévről szóló bevallás benyújtására
előírt határidőig kell megtenni az adóhatóságnál.

22.§
(1) Allandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén

az adó évi mértéke az adóalap 1, 5 %-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén

az adóátalány összege naptári naponként
aja 17. § (2) bekezdés a) pont szerinti tevékenység esetén 500 Ff,
bja 17. § (2) bekezdés b) pontszerinti fevékenység esetén 500 Ft,
cja 17. § (2) bekezdés c) pont szerinti tevékenység esetén 500 Ft,
dja 17. § (2) bekezdés d) pont szerinti tevékenység esetén 500 Ft,
e)a 17. § (2) bekezdés e) pontszerinti tevékenység esetén 500 Ft,
fl a 17. §(2) bekezdés f) pont szerinti tevékenység esetén 2000 Ft,
gja 17. § (2) bekezdés g) pont szerinti fevékenység esefén 500 Ff.

23. §
(I) A székhely, illetőleg telephely szerinti önkormányzathoz

az adóévre fizetendő adóból, legfeljebb azonban
annak összegéig terjedően - a (2) bekezdésben meg-
határozott módon - levonható az ideiglenes jellegű te-
vékenység után az adóévben megfizetetf adó.

(2) Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó a szék-
hely, illetve telephely(ek) szerinti önkormányzatokhoz fi-
zetendő adóból a vállalkozás szintjén képződő teljes
törvényi adóalap és az egyes (székhely, illetve telep-
hely(ek) szerinti) önkormányzatokhoz kimufatott törvényi
adóalapok arányában vonható le.

Az iparűzési adó bevallása, megfízetése
24.§

(1) Az iparűzési adót és az iparűzési adó előleget évente
kell bevallani.

(2) Amennyiben a vállalkozó előzetes bejelentésétől eltérően
a tevékenység-végzés napjai alapján a vállalkozónakaz
önkormányzat illetékességi területén ideiglenes jellegű
iparűzési tevékenység utáni adókötelezettsége áll fenn,
akkor arról legkésőbb az adóévet követő év január 15.
napjáig köteles bevallást benyújtani, s a bevallás benyúj-
tásával egyidejűleg az adót az ideiglenes tevékenység
után egyebként fizetendő adó eredeti esedékességétől
számított késedelmi pótlékkal növelten megfizetni

(3) Nem kell adóelőleget bevallani arra az előlegfizetési
időpontra, amelyre a vállalkozó márvallott be adóelőleget.

25-§
(I) A vállalkozó - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a

helyi iparűzési adóban az előlegfizetési időszakra - az
egyes esedékességi időpontokra eső összeg feltüntetésével
önkormányzatonként - adóelőleget köteles a (2) bekezdés-
ben foglalt esetekben a bejelentkezéssel egyidejűleg az
adóhatóság által rendszeresitett nyomtatványon bejelenteni,
illetve minden más esetben a bevallás-benyújtással egyide-
jűleg bevallani. A benyújtott - adóelőleget tartalmazó - be-
jelentkezési nyomtafvány végrehajtható okiratnak minősül.

(2) Az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékes-
ségi területén az adóév közben kezdő, valamint az át-
alakulással létrejött vállalkozó esetén, továbbá ha az
önkormányzat az adót első alkalommal vagy év közben
vezeti be, az előlegfizetési időszakazadókötelezettség,
átalakulás, adóbevezetés kezdő napjától az azt követő
adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időtartam.

(3) Nem kell adóelőleget bejelenteni, bevallani:
a) az előtársaságnak,
bj az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállal-

kozónak az adókötelezettség keletkezésének adóévében,
c) az adóalanyként megszűnő vállalkozónak, továbbá
d) arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó

már vallott be adóelőleget.
(4) A magánszemélynek félévenként, két egyenlő részletben

kell az adót az adóév március 15-éig, illetve szeptember
15-éig megfizetnie.

(5) A vállalkozó adóelőleget félévi részletekben az adóév
március 15-éig, illetve szeptember 15-éig fizet.

(6) A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó
összegére történő kiegészítésére kötelezettvállalkozónakaz
iparűzési adóelőleget a várható éves fizefendő adó össze-
gére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.

(7) Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység
utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befeje-
zése napjáf követő hó 15. napjáig kell megfizetni.

(8) A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre
megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet kö-
vető év május 31-éig fizeti meg, illetőleg ettől az idő-

ponttól igényelheti vissza.
(9) Az adózó az adóelőleget és az éves tényleges kötele-

zettség különbözetét 100 forintra kerekítve fizeti meg, il-
letve igényelheti vissza.

AZ IDEGENFORGALMI ADÖ
Az idegenforgalmi adókötelezettség,

az adó alanya
26. §

Adókötelezettség terheli azt a magányszemélyt, aki nem ál-
landó lakosként az önkormányzat illetékességi területén leg-
alább egy vendégéjszakát eltölt.

Az idegenforgalmi aló alóli adómentesség
27. §

Mentes az adófizetési kötelezettség alól:
aj a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
bj a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő

vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói

vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bí-
róság intézkedése folytán, a szakképzés keretében,
a szolgálati kötelezettség tel|esítése, vagy a települé-
sen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a
Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet
végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység
vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott
munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi
területén tartózkodó magánszemély, továbbá

d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő
tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati |ogo-
sultság időtartamára a íakásszövetkezettulajdonában
álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövet-
kezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátarto-
zója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló
üdülő használafi jogával rendelkező lakásszövetke-
zeti tag használati jogosultságának időtartamára
annak hozzátartozója [Ptk. 685. § bf pontja].

ej az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak a Békepart-
nerség más részt vevő államainak, Magyarországon
kizárólag szolgálati kötelezettség céljából tartózkodó
fegyveres erői,

fj az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzet-
közi katonai parancsnokságok személyi állományába
tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar ál-
lampolgársagú, katonai szolgálatban lévő és polgári
állományú személyek.

Az idegenforgalmi adó alapja
28. §

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

Az ídegenforgalmi adó mértéke
29. §

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.

Az ídegenforgalmi adó
beszedésére kötelezett

30. §
Az idegenforgalmi adót:

a) a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése
esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó,

bj a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen
történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal
rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján

szedi be.

Az ídegenforgalmi adó megállapítása
31.§

(1) Az adóbeszedésre kötelezett a helyi adó összegét közli a
magánszeméllyel és az adót átveszi, erről bizonylatot ad

(2) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról
az adó alapjának és összegének megállapítására alkal-
mas nyilvántartást vezet.

Bejelentkezés, az adó bevallása
32. §

(1) Az adóbeszedésre kötelezettnek, az adóköteles bevé-
telszerző tevékenységéf annak megkezdésétől számított
15 napon belül az önkormányzati adóhatóságnak írás-
ban kell jelentenie.

(2) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adót
havonként a befizetéssel együtt vallja be az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon, míg az éves adatokat az
adóévet követő február 28-ig köteles az önkormányzati
adóhatósághoz bevallani.

(3) A bejelentkezés, illetve a bevallás - ki nem mentett - el-
mulasztása (késedelmes teljesítése) esetén az önkor-
mányzati adóhatóság mulasztási bírságot szab ki.

(4) Az adó megfizetése az adóbevallást nem pótolja.

Az adó megfizetése
33. §

(1) Az adó beszedésére kötelezettnek a megfizetett adót a
beszedést követő hó 15. nap|áig kell az önkormányzat
adóhatóságához befizetnie.

(2) Az (1) bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi adót
a beszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha
annak beszedését elmulasztotta.

(3) Az adó késedelmes befizetése esetén az esedékesség
napjától késedelmi pótlékot kell fizetni.

A KOMMUNÁLIS ADÖ
Az adókötelezettség

34. §
Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt,
aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánsze-
mély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.
Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak,
akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adó-
hatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magán-
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személy tekintendő az adó alanyának. llyen megállapodás
hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.

A kommunális adó alanya
35.§

A kommunális adó alanya a 34. § szerinti magánszemély,
akinek sem építményadó, sem teleadó kötelezettsége nem
áll fenn az általa bérelt lakáscélú ingatlannal kapcsolatosan.

A kommunális adó alóli mentesség
36.§

Menteseka lakásbérleti jog után megállapítható magánsze-
mélyek kommunális adója alól
a) az Eszak-atlanti Szerződés tagállamainak a Békepartner-

ség más részt vevő államainak, Magyarországon kizárólag
szolgálati kötelezettség céljából tartózkodó fegyveres erői,

bj az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi ka-
tonai parancsnokságok személyi állományába tartozó
vagyalkalmazásában álló nem magyarállampolgárságú,
katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek.

A kommunális adó kötelezettség keletkezése
es megszünese

37.§
(1) A adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét

követő év első napján keletkezik és a jogviszony
megszűnése évének utolsó napján szűnik meg.

(2) A lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő
megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adó-
kötelezettség megszűnik.

Az adó mértéke
38. §

Az adó évi mértéke lakásbérleti [ogonként 1 2000 Ft.

A kommunális adó bevallása és megfizetése
39.§

(1) A kommunális adót az adókötelezettség keletkezését kö-
vető 15 napon belül kell bevallani.

(2) A magánszemélynekfélévenként, kétegyenlő részletben
kell az adót az adóév március 15-éig, illetve szeptember
15-éig megfizetnie.

frte/mező/ záró- és hatálybaléptető
rendelkezések

40. §
E rendelet alkalmazásában:
1. külföldi: az a természetes személy, akinek állandó la-

kóhelye külföldön van és nem tartózkodik Magyarorszá-
gon 1 83 napnál hosszabb időtartamban; továbbá az
a jogi személy, gazdálkodó szervezet vagy más szemé-
lyi egyesülés, amelynek székhelye (központja) külföldön
van, ide nem értve a Magyarországon mú'ködő telepeit,
fiókjait, képviseleteit;

2. vagyoni értékű jog: a kezelői |og, a vagyonkezelői

jog, a tartós földhasználat, a haszonélvezet, a használat
joga - ideértve a külföldiek ingatlanhasználati jogát is -,
a földhasználaf és a lakásbérlet;

3. külterület:a település közigazgatási határának belte-
rületén kívül eső földrészlete, ideértve a zártkertet is;

4. építmény: a rendeltetésére, szerkezefi megoldására,
anyagára és kiterjedésére tekintet nélkül minden olyan hely-
hez kötött műszaki alkotás, amely a talaj, a víz vagy azok
feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jött létre;

5. épület: az olyan építmény, vagy az építmény azon
része, amely a környező külső tértől szerkezeti elemekkel
részben vagy egészben mesterségesen kialakított, elválasz-
tott teret alkot és ezzel az állandó vagy időszakos tartóz-
kodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja, ideértve az
olyan önálló létesítményt is, amely részben vagy teljes bel-
magasságával a környező csatlakozó terepszint alatt van.

6. tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a személy
vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban
tulajdonosként szerepel. Amennyiben az ingatlan tula[-
donjogának átruházására irányuló szerződést az ingat-
lanügyi hatósághoz benyújtották - melynek tényét az
ingatlanügyi hatóság széljegyezte -, a szerző felet kell tu-
lajdonosnak tekinteni. Ujonnan létrehozott épület/épület-
rész tula|donjogának - a használatbavételi engedély
jogerőre emelkedését megelőző - átruházása esetén a
szerződés ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtását
követően a szerző felet a használatbavételi engedély jog-
erőre emelkedésének időpontjától kell tulajdonosnak te-
kinteni. Egyéb módon történő tulajdonszerzés esetére a
Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók;

7 lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint el-
idegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. §-a 1-6. pontjában
foglaltak alapján ilyennek minősülő és az ingatlan-nyil-
vántartásban lakóház, lakóépület, lakás, kastély, villa,
udvarház megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként
feltüntetésre váró ingatlan;

8. nem lakás céljára szolgáló helyiség: a lakások és
helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi D(XVIII. törvény
91/A. §-a 1 2. pontjában foglaltak alapján az, amely ki-
zárólag ipari, építőipari, mezőgazdasági, vízgazdálkodási,
kereskedelmi, tárolási, szolgáltatási, igazgatási, honvédelmi,
rendészeti, művelődési, oktatási, kutatási, egészségügyi,
szociális, jóléti és más gazdasági célra szolgál;

9. vállalkozási célú építmény: amely haszonszerzés cél-
jára, üzletszerű gazdasági tevékenység végzésére szolgál;

10. hasznos aÍapterület: hasznos alapterület: a teljes
alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság leg-
alább 1, 90 m. A teljes alapterületbe a lakáshoz, üdü-
lőhöz tartozó kiegészítő helyiségek, melléképületek,
melléképületrészek kivételével valamennyi helyiség ösz-
szegzett alapterülete, valamint a többszintes lakrészek
belső lépcsőjének egy szinten számított vízszintes vetü-
lete is beletartozik. Az épülethez tartozó fedett es

három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett és
oldalt zárt erkélyek), és a fedett terasz, tornác alapte-
rülefének 50%-a tartozik a teljes alapterületbe. A laká-
sok esetében a pinceszinten (a csatlakozó terepszint
alatt) kialakított helyiségek alapterületének 70%-át kell
a teljes alapterületbe számítani. Az egy helyrajzi szá-
mon lévő, több azonos fajtájú épület, épületrész esetén
ezek összesífett hasznos alapterületét kell hasznos alap-
terület alatt érteni;

1 1 kiegészítő helyiség: a lakáshoz, üdülőhöz tartozó,
jellegénél és kialakításánál fogva csak tárolásra alkal-
mas padlás, pince, ide nem értve a gépiárműtárolót;

12. építmény megszűnése: ha az épületet lebontják,
vagy megsemmisül;

13. nevelési-oktatási intézmény: a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20-23. §-ában, a fel-
sőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 18.
(I )-(2) bekezdésében és a szakképzésről szóló 1993.
évi LXXVI. törvény 2. §-ában meghatározott intézmény;

4 íngatlan: a föld és a földdel alkotórészi kapcsolat-
ban álló minden dolog;

15. belterületí földrészlet: épülettel be nem épített
minden olyan földterület, amelyet az ingatlan-nyilván-
tartás belterülefként tarf nyilván, ide nem értve az ingat-
lan-nyilvántartásban művelési ág szerint
aranykoronaértékkel nyilvántartott és fénylegesen me-
zőgazdasági művelés alatt álló telket;

16. üdülő: az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként (üdülő-
épület, hétvégi ház, apartman, nyaraló) feltüntetett vagy
ilyenként feltüntetésre váró épület;

7. állandó lakos: aki a lakcímbe]elentés szabályai sze-
rint nyilvántartásba vett lakóhellyel, tartózkodási hellyel
rendelkezik az önkormányzat illetékességi területén;

18. neffó árbevétek a helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény52.§ 22. pontja szerinti bevétel

19. építőipari tevékenység: a Cazdasági Tevékeny-
ségek Egységes Osztályozási Rendszere 2008. január
1-jétől hatályos (TEAOR'08) besorolása szerint a 41-
43. ágazatokba sorolt tevékenységek összessége;

20 alapkutatás, alkalmazott kutatós, kísérleti
fejíesztés közvetlen költsége: a társasági adó-
ról és az osztalékadóról szóló 1996. évi D<XXI. törvény
(a továbbiakban: Tao tv. ) 7. §-a (1) bekezdésének t)
pontjában meghatározott feltételekkel megvalósított
alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés köz-
vetlen költsége, figyelemmel a Tao tv. 31. §-a (2) be-
kezdésének c) pontjában foglalfakra;

21. vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevé-
ben és kockázatára haszonszerzés céljából, üzlet-
szerüen végzö

aj a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meg-
határozott egyéni vállalkozó,

b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meg-
határozott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy
őstermelői tevékenységéből származó bevétele az

adóévben a 600 000 forintot meghaladja,
c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás

vagy végelszámolás alatt áll,
d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok

felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak;
22 önkormányzat költségvetése javára meg-

állapított adó: mindazon adók, illetékek, adójellegű
köfelezettségek, amelyeknek az önkormányzat költség-
vetése javára való teljesítését jogszabály írja elő;

23. szálláshelyi egész éven át vagy csak időszakosan,
üzletszerűen működtetett olyan létesítmény, amely éjsza-
kai elszállásolásra és tartózkodásra szolgál;

24. vendégéjszakai vendégként eltöltött - éjszakát is ma-
gában foglaló vagy így elszámolt - legfeljebb 24 óra;

25 telepheÍy:
a) az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye - füg-

getlenül a használat jogcímétől -, ahol részben vagy
egészben iparűzési tevékenységet folytat, azzal,
hogy a telephely kifejezés magában foglalja különö-
sen a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt, a bá-
nyát, a kőolaj- vagy földgázkutat, a vízkutat, a
szélerőművet (szélkereket), az irodát, a fiókot, a kép-
viseletet, a termőföldet, a hasznosított (bérbe vagy lí-
zingbe adott) ingatlant, az ellenszolgáltatás fejében
igénybe vehető közutat, vasúti pályát,

bj azon távközlési tevékenységet végző vállalkozó esetén,
amelynek
ba) az adóévben a számviteli törvény szerinti nettó

árbevétele legalább 75°o-bqn vezeték nélküli táv-
közlési tevékenységből [TEAOR'08 61. 2] szár-
mazik (vezeték nélküli távközlési tevékenységet
végző vállalkozó), azon önkormányzat illetékes-
ségi területe, ahol az adóév első napján utólag
fizetett díjú vezeték nélküli távközlési szolgáltatást
igénybe vevő előfizetőjének (vezeték nélküli táv-
közlési szolgáltatást igénybe vevő előfizető)
számlázási címe található,

bbj az adóévben a számviteli törvény szerinti nettó
árbevételének kevesebb, mint 75%-a származik
vezeték nélküli távközlési tevékenységből [TEAOR'08
61.2] (vezetékes távközlési tevékenységet végző
vállalkozó), azon önkormányzat illefékességi te-
rülete, ahol az adóév első napján előfizető|ének
távközlési szolgáltatást nyújt (vezetékes távközlési
szolgáltatást igénybe vevő előfizető), valamint -
ha a vállalkozó vezeték nélküli távközlési tevé-
kenységet is végez - azon önkormányzat illetékes-
ségi területe, ahol a vezeték nélküli távközlési
szolgáltatást igénybe vevő előfizetőjének adóév
első napján a számlázási címe található,

cj a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes
szolgáltató, villamosenergia-kereskedő és villamos ener-
gia elosztó hálózati engedélyes, továbbá a. földgázel-
látásról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató,

földgázeloszfói engedélyes esetén
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azon önkormányzat illetékességi területe, ahol villamos
energia vagy földgáz értékesítése, illetve a villamos
energia vagy földgáz elosztása a végső fogyasztó, a
végső felhasználó (a továbbiakban együttesen: a végső
fogyasztó) részére történik, feltéve, hogy a villamose-
nergia-kereskedő, a földgázkereskedő, a villamos ener-
gia egyetemes szolgáltató, a földgáz egyetemes
szolgáltató, illetve a villamosenergia elosztó hálózati
engedélyes, a földgázelosztói engedélyes adóévet
megelőző adóévi számviteli törvény szerinti nettó árbe-
vételének legalább 75%-a közvetlenül a végső fogyasz-
tónak történő értékesítésből, illetve a végső fogyasztó
számára történő elosztásból származik;

26. idényjellegű tevékenységi az a vállalkozási te-
vékenység, amelyet a vállalkozó állandó székhellyel,
telephellyel az év meghatározott szakához kötötten
rendszeresen végez;

27. szocíális intézmény. a szociális ellátásokról szóló
törvényben meghatározott személyes szociális gondos-
kodást nyújtó szervezet, vállalkozás;

28. egészségügyí íntézmény. minden olyan szervezet,
vállalkozás, amely járó- vagy fekvőbeteg-ellátást, meg-
előző, illetőleg szűrővizsgálatot, diagnosztikai vizsgála-
tot, gyógyító célú vagy más egészségügyi beavatkozást,
utókezelést, rehabilitációt, illetve mentőszolgálatot végez,
továbbá a közforgalmi gyógyszertár, fiókgyógyszertár;

29. közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Zrt.,
a Magyar Rádió Nonprofit Zrt., a Magyar Televízió
Nonprofit Zrt., a Duna Televízió Nonprofit Zrt., a Ma-
gyarTávirati Iroda Nonprofit Zrt., a Modiaszolgálta-
tas-támogató és Vagyonkezelő Alap, a Diákhitel
KözpontZrt., a Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak
tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság,
továbbá a távfűtés-, a melegvíz-, az ivóvíz-, a csator-
naszolgáltatást (a továbbiakban: szolgáltatás) nyújtók
- ideérfve a víziközmű-társulatot is - feltéve, ha nettó ár-
bevételük legalább 75%-ban közvetlenül a fogyasztók
számára történő szolgáltatás nyújtásából származik.
Közszolgáltató szervezet továbbá a vasúti pályaháló-
zatot üzemeltető feltéve, ha nettó árbevétele legalább
55%-ban a vasúti pályahálózat működtetéséből szár-
mazik, valamint a helyi- és helyközi menetrendszerinti
tömegközlekedési szolgáltatást nyújtó feltéve, ha nettó
árbevétele legalább 55%-ban a tömegközlekedési szol-
gáltatás nyújtásából származik;

30. eladoH áruk beszerzési értéke: a kettős könyv-
vitelt vezető vállalkozások esetében a vásárolt és válto-
zatlan formában eladott anyagoknak, áruknak - a
számvitelről szóló törvény szerint az eladott áruk be-
szerzési értékeként elszámolt - bekerülési (beszerzési)
értéke. Az egyszeres könywitelt, valamint - a személyi
jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó -
pénzforgalmi nyilvántartástvezető vállalkozók esetében
a tárgyévi árubeszerzésre fordított kiadás, csökkentve
a kifizetett árukészlet leltár szerinti záró értékével, nö-

velve a kifizetett árukészlet leltár szerinti nyitó értékével.
Csökkenti az eladott áruk beszerzési értékét az az
érték, amellyel az adóalany a 31. pont szerint anyag-
költségként, a 34. pont szerint közvetített szolgáltatások
értékeként nettó árbevételét csökkentette;

31 anyagkölfség: a kettős könywitelt vezető vállalkozá-
sokesetében a vásároltanyagoknak-a számvitelről szóló
törvény szerint - anyagköltségként elszámolt bekerülési
(beszerzési) értéke. Az egyszeres könywitelt, valamint -
a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá
tartozó - pénzforgalmi nyilvántartást vezető vállalkozók
esetében a tárgyevi anyagbeszerzésre fordított kiadás,
csökkentve a kifizetett anyagkészlet leltár szerinti záró ér-
tékével, növelve a kifizetett anyagkészlet leltár szerinti
nyitó értékével. Csökkenti az anyagköltséget a saját vál-
lalkozásban végzett beruházáshoz felhasznált anyagok
bekerülési (beszerzési) értéke, továbbá az az érték,
amellyel az adóalany a 36. pont szerint az eladott áruk
beszerzési értékeként, a 40. pont szerint a közvetített szol-
gáltatások értékeként nettó árbevételét csökkentette;

32. anyag, aru: a számvitelről szóló törvény szerinti vá-
sárolt készletekből az anyagok, az áruk;

33. az egyszerűsített vállalkozói adónak a
számviteli törvény hatálya alá nem tartozó
alanya esetében nettó árbevétel: a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény52. § 39. pontsze-
rinti árbevétel;

34. közvetített szolgáltatások érléke: a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény 52. § 40. pont szerinti érték;

35. székhely: belföldi szervezet esetében az alapszabá-
lyában (alapító okiratában), a cégbejegyzésben (bíró-
sági nyilvántartásban), az egyéni vállalkozó esetében
az egyéni vállalkozók nyilvántartásában ekként feltünte-
tett hely, a magánszemélyek esetében az állandó lakó-
hely. A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi
fióktelepe vonatkozásában a székhely alatt a cégbejegy-
zésben a fióktelep helyeként megjelölt helyet kell érteni;

36. építési tilalom: az épített környezet alakításáról és
vedelméről szóló törvény alapján elrendelt változtatási,
telekalakítási, illetőleg építési tilalom;

37 helyi és helyközi menetrendszerinti tömeg-
közlekedés: a díjfizetés ellenében bárki által
igénybe vehető menetrendszerinti személyszállító jára-
tokkal lebonyolított közlekedés, ideértve a bel- és kül-
földi légi közlekedést is;

38 kereskedelmi egység: az ingatlan-nyilvántartási be-
jegyzés alap|án kereskedelmi üzletnek boltnak, abc-nek,
üzíetháznak, játékteremnek, csárdának, bisztrónak, bo-
rozónak, sörözőnek, büfének, cukrászdának, kávézónak,
kávéháznak, teaháznak, fagylaltozónak, étteremnek, ven-
déglőnek, presszónak, irodának műteremnek, szállodá-
nak, hotelnek, panziónak, fogadónak, motelnek,
szállónak, vendégháznak, vadászháznak, rendelőnek,
kórháznak, szanatóriumnak, gyógyszertárnak minősülő
vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, épületrész;

39 szállásépület: az a kereskedelmi egység, mely szál-
láshely-szolgáltatás nyújtására alkalmas, így különösen
az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapján szállodá-
nak, hotelnek, panziónak, fogadónak, motelnek, szál-
lónak, vendégháznak, vadászháznak minősülő vagy
ilyenként feltüntetésre váró épület, épületrész;

40 egyéb nem lakás céljára szolgáló épület: az
ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapján garázsnak,
gépjárműtárolónak, raktárnak, üvegháznak, műhely-
nek, szerviznek, üzemnek, üzemcsarnoknak, pincének,
présháznak, hűtőháznak, gyárnak minősülő vagy ilyen-
ként feltüntetésre váró épület, épületrész, továbbá a
melléképület és a melléképülefrész;

41 a lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjárműtá-
roló: a lakóépülefben lévő épületrész, vagy a lakó-
épület elhelyezésére szolgáló telken álló épület, amely
kialakításánál fogva gépjármű tárolására alkalmas, füg-
getlenül attól, hogy az épület vagy az épületrész az in-
gatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként szerepel;

42 vagyoní értékű jog jogosítottja: az ingatlanon
fennálló vagyoni értékű jog jogosítottja az a személy
vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban
a vagyoni értékű jog jogosítottiakéntfeltüntetésre került.
Amennyib'en az ingatlant terhelő vagyoni értékű jog
alapitásáról szóló okiratot az ingatlanügyi hatósághoz
benyújtották - melynek tényét az ingatlanügyi hatóság
széljegyezte -, az okiratban megjelölt, jogszerzésre fel-
jogosított személyt vagy szervezetet kell a vagyoni ér-
tékű jog jogosítottjának tekinteni;

43 melléképület, melléképületrész: a lakás, az
üdülő elhelyezésére szolgáló telken lévő és a lakás,
üdülő szokásos használatához szükséges, de huzamos
emberi tartózkodásra részben és ideiglenesen sem szol-
gáló, tüzelő, lom, szerszám, kerékpár, babakocsi táro-
lására szolgáló épület vagy épülefrész, ide nem értve
a gépiárműtárolót. A többlakásos lakóépületben lévő
lakás esetén a lakástula|donhoz tartozó, 5 m2hasznos
alapterületef meg nem haladó, lomok, szerszámok, tü-
zelő tárolására szolgáló helyiség, feltéve, hogy az az
épületen belül, de a lakástól elkülönítve helyezkedik el,
valamint lakóépületben az osztatlan közös tulajdonban
lévő közlekedő és tároló-helyiség, akkor, ha azt a tulaj-
donközösség közösen használja;

44. a lakáshoz tartozó telekhányad: társasház
esetén az alapító okiratban ilyenként meghatározott te-
lekhányad, ha a telken több adótárgy (épület, épület-
rész) áll, akkor a lakáshoz tartozó telekhányad
megegyezik azzal az aránnyal, amit a lakás hasznos
alapterülete a telken található valamennyi épület, épü-
letrész összes hasznos alapterületében képvisel;

45. az épulet (épületrész) adóköteles hasznos
alapterülete: az épület (épületrész) adóköteles hasz-
nos alapterülete: az épület, épületrész hasznos alapte-
rülete, csökkentve az 1990. évi C. törvény 13. § b)
és d) pontja szerint adómentes hasznos alapterülettel;

46. a te/ek adóköteles alapterűlete: a telek teljes
alapterülefe csökkentve az építménnyel lefedett telek-
résszel, valamint az 1990. évi C. törvény 1 9. § szerint
számított adómentes területrésszel;

47. lakóépület: olyan épület, amelynek hasznos alapte-
rülete legalább 50 százalékát lakások hasznos alapte-
rülete teszi ki;

48 építőipari tevékenységet folytató vállal-
kozó; az a vállalkozó, akinek (amelynek) az adóév-
ben a számviteli törvény szerinti értékesítés nettó
árbevétele és az adóév utolsó napján készletre vett be-
fejezetlen termelés, félkésztermék, késztermék értékének
együttes összege legalább 75%-ban építőipari tevé-
kenységből [52. § 24. pont] származik;

49 távközlési tevékenységet végző vállal-
kozó: a TEAOR'08 szerinf a 61. ágazatba sorolt te-
vékenységet (távközlési tevékenység) végző azon
vállalkozó, amelynek az adóévet megelőző adóévi
számviteli törvény szerinti nettó árbevételéből legalább
75% távközlési tevékenységből származik;

41.§
Jelen rendelet területi hatálya az önkormányzat illetékességi
területére terjed ki, ami az önkormányzat közigazgatási ha-
tára által behatárolt - bel- és külterületet magában foglaló
térség, amelyre az önkormányzati hatáskör kiterjed.

42.§
Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi
adókról szóló - többször módosított - 1990. évi C törvény,
és az adózás rendjéről szóló - többször módosított -
2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.

43.§
(1) Ez a rendelet 201 2. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatálybalepésével egyide|űleg hatályátveszti Pilisborosjenő

Község Onkormányzat Képviselő-testületének az adózás
rendjéről és mértékéről szóló 2 1,2002. (XII. 31. ) KT sz. ren-
delete és annak módosításáról szóló 38/2004. (V111. 20. ),
1ó/2005. (VIII. 15. ), 31/2005. 1X11. 22. ), 10/2008. (XI. 7. ),
20/2009. 1X11. 18. ), 13/2010. (X11. 21. ), 1/2011 . (11. 2. ) és
3/201 1. (III. 23. ) (hafályos lll. 24-től) Kt. számú rendeletei,
valamint az idegenforgalmi adóról szóló 30/2005. (XII.
22. ) Kt. számú rendelete.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Paksi Imre Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
polgármester jegyző
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Honnan jött a kajakozás ötlete az életedben?
Van esetleg valamilyen családi indíttatásod?
Édesanyám és édesapám a mai napig sportolnak, ha tehetik
el|önnek ők is kajakozni. Édesanyám például idén lefutotta
a Bécs-Budapestet, ami azért nem kis táv. Ök mondták, hogy
nem szeretnék, ha nem csinálnák semmit. Igy lementem a
klubba, ami először tetszett is meg nem is. Üj barátok voltak,
új társaság, míg végül ott maradtam, rabul ejtett ez a közeg.
Aztán hála az égnek jöttek a sikerek sorban. Az első
versenyen, a szabadidős diákolimpián az 500 méteres
versenyt megnyertem, amire nagyon büszke voltam, azt
éreztem, hogy nem hiába jártam le. Erre az edzők is figyel-
tek, hogy mindig a pozitív oldalát lássam, és ne azt, hogy
nem a barátokkal lógok éppen a faluban

Hol tanultál eddig, illetve most, és mennyire
kötődsz a faluhoz?
Nem tudom hogy kerültünk Pilisborosjenőre, de áldom a
sorsom. Ott van az, amit nagyon sok ember nem tud
felfogni, hogy ha balra indulok el, akkor ott van az erdő a
friss levegővel, ha jobbra, akkor a nagyvárosi élet. Es ezt
nagyon szeretem. Nyolc évig a pilisboros]enői általános
iskolába jártam, szóval elég jól ismernek a tanárok. Most
éppen egy informatikai szakközépiskolába járok, mivel örök
életemben nem fogok tudni megélni a kajakozásból, ezért
később úgy tervezem, az informatikából fogok tudni élni.

Hogy zajlik a sportéleted/ és milyen keretek
között sportolsz?
A Római parton van a klubunk, a Multi Kajak-Kenu Klub,
amit h-lorváth Péter épített fel önerőből, és az egyik legszebb
kajak-kenu klub. Ö az edzője, vezetője a klubnak, de ennél
sokkal több... Nagyon jó helyen vagyunk ift. En hét éve
járok ide. Édesapám és anyukám is alapító tagok voltak.
Péter bácsi korábban a Dózsában edzősködött.
Minden nap van edzés vasárnap kivételével Az edzések
3 órakor kezdődnek és két óra hosszat tartanak. Elég nagy
gondot kell fordítani az öltözködésre, mert vizesek leszünk
altalában, és sokszor hideg is van. Mindig készülünkvalami-

lyen versenyre vagy válogatóra. Minden második évben
van ifjúsági világbajnokság és minden évben van ifjúsági
Európa bajnokság. Ezekre a válogatókat már májusban
szervezik. Egy előre kitalált edzés terv szerint dolgozunk,
amin persze lehetváltoztatni a vízen is, attól függően hogy
milyen formában vagyunk. Az újpesti öböl bejáratától el kell
menni az Északi Vasúti Osszekötő Hídig, ott kel fordulní, ez
az "öböl-kör". Itt van időmérés, ami segit, hogy kihozzuk a
legjobbat magunkból.

Mit jelent számodra az edződ/ Horváth
Péter?
Ö minket az életre készít fel, szembesít azzal, hogy ha egy
célt kitűzöl magad elé, azt el tudod érni, de nem lesz könnyű
vagy ha könnyű lesz, akkor szerencséd volt. Nagyon sok
mindent eltűr nekem, sok "kitérésem" volt, úgy viselkedtem
néha, ahogy egy sportolonak nem illene, de ő segített,
hogy ezt hogy korrigáljuk. És ezt más nem biztos hogy tole-
rálná. Ö a "második apám", ahogy mondani szoktam.

Az ifjúsági Európa ba|nokságon kajak
négyesben voltatok harmadikok.
Hogy állt össze ez a csapat?
Ez már egy összerakott négyes, én Korondi Tamással együtt
jutottam be ebbe a négyesbe, és váratlan volt az eredmé-
nyünk, mert elvileg fiatalabbakvagyunk mint az ifjúsági ko-
rosztály. Számunkra is nagyon nagy meglepetés volt és a
csapatkapitánynak is.

Mit jelent számodra az, hogy benne vagy a
válogatott kerettagságban?
Már negyedik éve vagyok a válogatott kerettagságban
benne. Nem könnyű, de ez is egy nagy plusz, hogy az
edzőtáborokban új barátokat tudok szerezni, és mondjuk
ha elmegyek Szolnokra, akkor nem állok ott, hogy mi merre
van. hanem fölhívom az ottani barátomat. Nemzetközi
szintem ilyen ismerkedés lehetőség az olimpiai reménységek
válogató|a. Ezeken a versenyeken ha tudsz angolul vagy
németül beszélni, akkor lehet ismerkedni.

Milyen a társaság/ és egyáltalan milyen
közössegi élményeket ad a sport?
Az egész kajak-kenu sporttársadalom egy nagyon baráti
társaság. Fejben és szem előtt fartjuk egymás érdekeit. Most
már, hála Istennek, a kajakosokés a kenusok is megbékéltek
egymással, megszűnt az a kis "szembenállás", egymás hú-
zása, ami régebben volt. llyenek, hogy "fél lapátfél ész...'
stb. A klubon belül az összetartás még erősebb. A nyári
táborokban például, amikor reggel 9-től délután ötig együtt
vagyunk a terepen, az egy nagyon intenzív együttlét. A tár-
saság nagyon jó, nagyon segítőkészekvagyunkegymással.
Ez olyan mint egy nagy család, az apánk az edző, aki
kordába tart minket. Találkozunk edzésen kívül is, együtt
megyünk szórakozóhelyekre, az egész nyarat együtt töltjük,
együtt szerezzük az élményeket.. jó nagyon.. szeretem.

Milyen örömöket találsz a sportolásban és
milyen lemondásokkal jár?
A lemondásról annyit, hogy igen, például a szombati kiruc-
canásokról a haverokkal, arról le kell mondanom, de azt
mondom, hogy nem sajnálom. Másrészt eléggé kivon min-
ketaz iskolai társasági életből, mert iskolán kívül nem tudunk
találkozni az osztálytórsainkkal. Es ami q legjobban fáj,
hogy az egész nyaram erre megy el. Osszesen ha két
hetem van nyáron, amit magamra tudok fordítani.
Ami örömforrás, hogy ezzel több leszek, hogy nem a ni-
hilségben vagyok, a semmittevésbe, mert ez egy állandó

program. Amitad, aza társaság..., hogy ugyanúgy tudunk
hülyéskedni, a pozitív élményeket szaporítani - ez jó érzés.
A versengés érzése a másik. Amikor például egy külföldi
versenyen felszólítanak, hogy álljunk be a rajtpozícióba,
amikor belegondolok, hogy itt mellettem egy lengyel, egy
német stb., különböző országokból versenyzők, akik azért
vannak itt, hogy legyőzzenek, és én is azért vagyok, hogy
őket legyőzzem, ez egy extázis. Mert itt meg kell tanulni,
hogy egy dologra koncentrálj... Ottvagya rajtpozícióban,
és végig gondolod előtte, hogy hogy fogod csinálni.. ez
olyan, mint a filmekben, amikor elhalkul a környezet, nem
hallasz semmit, csak befelé figyelsz, csak előre, és várod-
várod, nagyon várod, hogy legyen már a rajt, és ne kelljen
ott állni a remegésben. Nagyon nehéz hosszú távon
versenyezni, mert nagyon nagy a kísértés, hogy kinézz, ami
nagy erőveszteség, kibillensz a ritmusból, és lehet, hogy
ezen úszott a verseny. Az idei vébén például Vajda Attila
úgy nyert, hogy végig hátul volt a mezőnyben, tartalékolta
az erejét, és a végén iszonyatos nagy finisben bekanalazta
magát az első helyre, ami azért szép tel|esítmény, mert az
hogy előtted vannak a többiek, az egy lelki mínusz, egy
nagy teher. Nagyon ott kell lenned a pályán, másképp nem
jön össze. Persze nem ezt kell megcsinálni, mert mindenki-
nek saját techniká|a van.

Vannak példaképeid?
Vannak persze, akiknek nem az eredményeit szeretném
elérni, hanem azt, ahogy csinálták. Persze szeretnék
olimpiát es világbajnokságot nyerni, de oda valahogy el
kell jutni. Én 7 éve kajakozom, de ők több mint a fél életüket
belerakták. A kenusok közül Kolonics György volt olyan
személyiség, aki minden ármánykodás nélkül el tudta érni
amit elért.

A másik példaképem az edzőm, aki kibír engem. Mert min-
denkinek vannak rossz napjai, amikor másképp viselkedik,
mint a megszokott állapotban. Igazi tanítványként gondol
ránk, tényleg a mi érdekeinket nézi, ő ezért van, hogy mi
jobbak legyünk, neki ez a legnagyobb mottója.
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Az egyházi év nem egyezik a világi éwel, a naptár kezde-
tével, hanem az adventfel kezdődik. h-lideg, ködös hajna-
lokon lámpások fénye mellett ment a falu népe - gyerekek,
idősek - is a hajnali misére, rorátéra. Advent utolsó hetében
az asszonyok régi szokás szerint csoportokban jártak "szál-
lást keresni" (a Szent Család számára) 8 napig - nyolcan
egy csoportban. Mindegyik házában találkoztak, ahol kitet-
ték a Szent Család képet, imádkozfak, énekeltek az ilyenkor
szokásos szövegeket. Igy minden napra jutott szállásadó.
Karácsony előestéjén az utolsó háznál maradt a szentkép,
ahol megőrizték a következő évre.

Karácsonyra mindenki készült, nem volt akkora bevásárlási
láz mint manapság. Szerényebb de bensőségesebb előké-
születek folytak gyerekek, felnőttek részéről. Mikor már a
pincétől a padlásig minden ragyogott, a konyhában is
végeztek az előkészületekkel, kora délután megjelentek a
nagyobb gyerekek. "Christkindl-Spiel"-t, a kisjézus születését
játszották a szereplők énekelve és kérdés-felelet alakjában,
ősi szokás szerint német nyelvű előadásban. Több csoport
is járta a falut, de csak a szereplők változtak. A házaknál
ajándékot, pénzt kaptak. Az izgalommal várakozó gyerekek
számára kinyílt közben az ajtó, és megjelent a várva várf
karácsonyfa, alatta az ajándékokkal, persze nem olyan
mértékben mint ma, de az öröm annál nagyobb volt. A va-
csora borleves és rántott pontyból állt, beiglivel. Az éjféli
misét mindenki megvárta. Az asszonyok befejezték a házi-
munkáf, imádkoztak. A férfiak kártyáztak. A fiatalok össze-
jártak teázni. Tea, sütemény, keksz mellett várták az éjféli
misére hívó harangszót. Indulás előtt a gazda az istállóban
megetet+e az állatokat, hogy azok is ébren legyenek a kis
Jézus születésekor. llyenkor a szépen feldíszített templom
szűknek bizonyult.

Másnap, nagykarácsony az év egyik legnagyobb ünnepe.
A templomon kívül, litánia után a rokonokat illett meglátogat-
ni, ha a gyerekek még nem jöttek az a]ándékért, azt elvinni
nekik.

December 27-én János napja a borszemfelés ideje, illett
meginni ajános-áldást, másokét is megkóstolni. Beköszöntött
az év vége szent Szilveszter pápa ünnepe, az év utolsó két
napja. Az egész falu a templomba gyűlt össze hálaadásra.
Nagy ünnepélyeséggel, fúvószene kíséretével folyt az egy-
házi szertartás. A végén a templomtéren a zenekar játszott,
majd elvonultak abba a kocsmába, ahol hamarosan kezdő-
dött a szilveszteri legénybál.

Másnap újév, a gyerekek házról házra jártak boldog ú|évet
kívánni. Mindenhol pénzt kaptak, rokonok, komák közeli
ismerősök házánál többet. A hosszú adventi csend után meg-
kezdődött az első táncmulatság mindenki számára.

Forrás: Gröschl György - Gröschl Györgyné Götz Mária: Szülőföldünk Pilisborosienő

Ahogy a karácsonyi népszokásainkról szóló cikk is utalt rá,
a régi falusi világban még nem volt módja az embereknek
drágán megvásárolt jótékokat ajándékozni a gyerekek-
nek, mégis nagy várakozás és öröm jellemezte a kará-
csonyokat. Az alábbiakban szeretnénk felidézni három
könnyen elkészíthető karácsonyi ajándékötletet, amelyek
elkészítése egyben kiváló családi programot is jelent.

Csuhébaba készítés
Válasszunk ki egy szép széles hibátlan levelet! A szélesebb
felénél fogjuk össze, és kössük át egy rafiaszállal jó szorosan!
Gyűrjünk össze puha csuhélevelet vagy nedves papír zseb-
kendőt, esetleg vattát gombócba, és helyezzük a csomó
alá a levélbe! Igyekezzünk szép kerek fejecskét kialakítani!
Simítsuk rá a levelet, és kössük meg jó szorosan a nyakán!
Most két másik csuhélevelet a keskenyebbik végén kissé
visszahajtunk, és a nyaka köré ráncoljuk úgy, hogy az
egyiket hátulról előre, a másikat elölről átulra. Rafiával jó
szorosan rögzítjük. Ez lesz a ruhája.

Al|át egyenesre vágjuk, hogy meg tudjon állni. A fején lévő
kis csonkra, amely az összekötésnél keletkezett, hajat ké-
szítünk a kukorica bajuszából vagy felhasogatott csuhélevél-
ből. llletve fonhatunk egy vagy kéf copfot csuhéból, melyet
szintén rafiával tudunk ráerősíteni.

Az így kialakitott baba nagyon egyszerű, és akár óvodás
korú gyerekekkel is könnyen elkészíthető.

Drúgattyú/ zúgattyú

Az egész magyar nyelvterületen a mai napig ismert és
használt játékszer a drúgattyú vagy zúgattyú. Egy hengeres
fadarabnak a közepére fúrnak két lyukat, ebbe spárgát, il-
letve erősebb madzagot fűznek, a végét összekötik. Ekkor
megfogjáka kétszélén, és addig pörgetik míg a madzag
be nem csavarodik. Mikor széthúzzák, a fadarab elkezd
pörögni: amíg kifelé pörög, húzzák a madzagot, amikor a
lendület túlviszi, s ismét betekeredik, akkor pedig engedik.
Minél ügyesebb, aki játszik vele, annál hosszabb ideig
tudja járatni, s eközben, mint a neve is mutatja, zúgó
hangot ad. Gombbal és cérnával is lehet csinálni, manap-
ság általában azzal játsszák

^

Hogyan készül a föklámpa?

Éles késsel óvatosan vágjuk le a tök felső részét, de a kalap-
ját ne dobjuk el, mert szükség lesz rá. Kézzel szedjük ki a
magokat, majd egy evőkanállal vájjuk ki a tök belsejét úgy,
hogy a tök héja ne sérüljön meg. A nagyobb méretű tököknél
kb. 2 cm, a kisebbeknél kb. 1 cm vastagságú falat hagyjunk
meg. A bonyolultabb mintá(ka)t-akárfilctollal, akársablon
segítségével - rajzoljuk meg előre, almavájóval kerekítsük
ki a kerek lyukakat, majd késsel óvatosan vágjuk ki a szög-
letes nyílásokat. Felülről helyezzünk a tökbe egy-egy mé-
csest, vagy a nagyobbakba akár egy hengeres gyertyát is
beleállíthafunk.
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Weöres Sdndor: Suttog afenyves

Suttogafenyves, zölderdő,
Télapó is mar eljö.
Csendül afíirge szancsengő,
Véget ér az esztendo.
Télszele hóval, faggyaljö,
Elkel most a nagykendő.

Libben a tarka nagykendő,
Húzza-rázza hüs szellő.

Suttogafenyves, zölderdő,
Rdszitdla hófelhő.
Végirejaraz esztendö,
Csengafurge szancsengő.

Lackfi János: Lébnyomok

Lattam a M.ikulá.s

Ubnyomait, végig, amerre
hozta az ajandékokat.
Fehér, mezítldbas nyomot
csakis ö hagy apadlón.

Biztos csupa korom lett
a. csizmdja, ahogy lejött
a kéményen. Levette, hogy
ne csinaljon koszt.

Mondom anydnak, aki
épp a hintőport rakja
vissza a szekrénybe.

Kányádi Sá.ndor: Ballag mdr

Ballag mdr az esztendő
vissza-visszanézve,

nyomdban az öccsejő
vígan fútyörészve.

Beéri az öreget
s vallaróla terhet

legényesen leveszi,
pedig még csak gyermek.

Lépegetnek szótlanul,
s mikor éjfél eljő,
férfiasan kezetfog
Múlttal ajövendő.

.\'. '\ v

.

-^.

/; /'

y

Krulik Zoltán: M^iki miki

Miki-miki M.ikulás,
hova tűnta varazs,

téli tekergön odakinn
izzik a parazs.

Szanonjön, motoron,
Idttam villamoson,

téli tekergőn odakinn
hidegpadokon.

Nem csalas, dmítds,
a szeme karikas,

téli tekergön odakinn
fő apaprikds.

Elszunnyadt, horkantott,
álmdban otthon volt,

téli tekergőn odakinn
szőnyeget porolt.
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Hírek röviden iskolából

Elkészült, és rendkívüli osztályfőnöki órákon megbeszélésre került az iskola etikai kódexe.
Olvasható az iskola honlapján: www. iskola. pilisborosjeno. hu

Ügyesen szerepeltek a Schiller napokon tanítványaink.

Decembertől iskolapszichológus tart fogadóórát a szülőknek keddenként 17-1 8 óráig. Forduljanak hozzá bizalommal!

Elfogadásra került az iskola átdolgozott Minőségirányítási programja.

Négyen pályáztak második körben az iskola igazgatói álláshelyére.
A döntésig a helyettes látja el megbízott igazgatóként a vezetői feladatokat.

A téli szünet utáni első tanítási nap: 201 2. január 3

Áldott, békés, boldog karácsonyt kívánunk!

December 2-án András-napi bált rendezett az iskola a Nebu-
ló Alapítvánnyal karöltve, a művelődési ház nagytermében,
immár sokadik éve. Minden évben az alsós osztályok bemu-
tatják tánctudásukat a szülők és a megjelent vendégek előtt,
és minden évben kitűz az iskola és az alapítvány egy célt,
amire ezen a jótékonysági esten adakozni lehet. Az idei
célunk volt, hogy az iskola egyik termét digitális táblával sz-
ereljükfel. Szerencsére megvalósulni láfszik az ötlet, mivel a
bál bevétele meghaladta a 1 50.000 Ft-ot, melyet ezúton is
HÁLÁSAN KOSZONUNK MINDEN ADOMÁNYOZONK-
NA^! Az eszköz ugyan jóval többe kerül, de a tavaly év
végi iskolagála adományai és a befízetett adók 1%-a már
fedezi a több mint félmilliós kiadást, iskolás gyermekeink nagy
örömére. Reményeink szerint már a második félévben digitális
tábla előtt okulhatnak tudásszomjjal telt tanítványaink! Aznap
este táncolhattunk Csaba bácsi és az alsósok jóvoltából, a
szülők ínycsiklandó büfével kedveskedtek a vendégeknek,
illetve meglepetésünkre és nagy örömünkre Balázs András
Dudussal és az édesanyjával telefonon beszélgethettünk
jelenlegi állapotáról. Andrisnak |obbulást kívánunk, és minden-
kinek köszönjük az aznap estéhez nyújtotf segítséget!

A negyedikes lányok és fiúk a téli ünnepkörről szóló versekkel
készültek lelkesen a német nemzetiségi idősek napjára. Többen
közülük a közelmúltban választott ú| hangszerükön kísérték a
műsort. Végül közösen énekeltük el a Stille Nacht című kará-
csonyi dalt. Remél|ük, a verscsokor, melyet nagy szeretettel nyúj-
tottunk át, tetszést aratott, és segített ráhangolódni az adventi
készülődésre.

Csikós Péterné

Jenő-napi koncert
201 1 November 1 8. Művelődési Ház. Jenő-napi koncert a zeneiskolai növendékek
és tanárok részvételével. A közönség elfoglalja helyét. Jenő egy sem jött el, boros-
jenői annál több. A hangulat várakozó, a teremben barátságos félhomály. Ez új. A
fanfár a régi. Már hagyomány a jól ismert Charpentier: Te Deum főtémája A fúvós
együttes játsza kintről. A kórus következik Fügedi Bárd Judit vezetésével A mú'sor-
vezető - Iván Gábor - kissé összekeveri az előadandó művek címét, de kivágja
magát, majd Judit néni kijavítja. Derültség. A gyerekek szépek, csinosak és tet-
szetősen énekelnek. Aztán jönnek a hangszeresek. Zongora négykezes László Lilivel
és Kiss Luca Sárával, Gyermekdal hegedűn Szabó Bogival. Schumann zongoraműve
Csiszár Hannával. Ök is aranyosak, felkészültek. Majd egy családi produkció
hegedűre. Varga Mária a szólista, anyukája kíséri zongorán. A jó hangulat
fokozatosan emelkedik. Többszöri visszatapsolás. Jönnek a rutinos zeneiskolások.

A szokásos magas szinvonalon fuvolázik Pap Dominika, csellózik Peltzer Anna és kjséri Kiss Dávid. Utána az első egyuttes, a
fúvósok: Schieszl Evelin, Fábián Sára, Gyimesi Domonkos, Szerencsésjózsef, Bihali Áron, GruberTamás, Iván Gábor A faluhoz
illően német zenével, egy polkával és egy indulóval készültek. Majd modernebb vizekre evez zongorán Chovanecz Tímea egy
Joplin Ragtime-mal, a félhomályban márNewOrleans-i bárokseilenekföl. Aztán a spanyol este gyönyörűgitárzenéjeVilla-Lobos
prelude-jet Bánki Lénárd játsza. A hangulat egyre forróbb. A nagy zeneiskolai együttes, ahol gitárosok és ütősök játszanak -
Krámer Álexandra, Szalay Teréz, Kmetz Enikő, Gyimesi Benedek, Kovács Mercédesz, Baumann Anna és Brigitta Herman István,
Kuklics Enikő, Simon Violetta Hrustinszky Bettina, Gyimesi Ádám és HrabákMikes - már magával ragadja a jenőieket. A Részeg
tengerészt már együtt éneklik a kórussal. A korona az esten a kibővített tanári együttes, Mihók Anita vezetésevel és ének-gitár
játékával. Két latin szám zongorával - Balina Gyula - basszusgitárral - Csikós Márton - és ütőhangszerekkel - Csikós Aron, Iván
Gábor. A Moliendo Cafe mar közös produkció a közönséggel. A siker elkerülhetetlen, ezért meg is kell ismételni. A hallgatóság
a refrént dúdolgatva indul haza. h-la lehetne, még mindig együtt énekelnék Anitával és a zenészekkel. 201 1. november 1 8-án a
Művelődési Házbanjenő-napi koncert volt. Jenő nem volt ott, de mosolygós, zenével átitatottan távozó borosjenői nagyon is sok.

November 1 ó-án egy bábszínházi előadást láthattak
a gyerekek az iskola aulájában.

Az alsósok szájtátva figyelték az erdei állatok
környezetvédő kis történetét.

Reméljük nemcsak élvezték az előadást,
c is belőle.

Üj lehetőség iskolábani
Beindult a Bakancsos szakkör!

Szentesi Zsuzsanna tanárnő és kirándulni szerető bakancsosai
elindultak, és nagy célt'tűztek ki maguk elé. Minél több kilométer
megtétele, egyre hosszabb túrák megvalósítása. Avégén majd
számolnak, és értékelnek. Ki lesz arany, ezüst, vagy bronz bakan-
csos? Meglátjuk!
Eddig is több kihívást teljesítettek, hiszen jártak már a Macska-
barlangnál, a Solymári falnál és azOszoly-tetőnél. Minden ér-
deklődőt szeretettel várnak!
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Budapesten születtem, de 1944 közepéig nagyszüleimmel éltem, Keszthelyen. Az ostrom idején Pesfen voltam, és az első elemit
is itt kezdtem. Az év végén Tekenyére, egy zalai kis faluba költöztünk. 1957-ben érettségiztem Budapesten, a Puskás Tivadar Táv-
közlési Technikumban. Következett négy év Veszprémben a postánál. Még másfél év ú|ra Budapesten, mint technikus, majd eljött
1964, amikor felvett a Képzőművészeti Főiskola. Harmincéves voltam, amikor befejeztem. Azóta egy kicsit magamnak való fő-
foglalkozású szobrász vagyok, és különállásom nem könnyítette az életemet, arról nem is szólva, hogy a megrendelő sokszor akart
mast, mint amit én a legjobbnak gondoltam. Nem győzöm csodálni, meg egy kicsit irigyelni azokat a kollégákat és más alkotókat,
akik képesek következetesen végigvinni egy gondolatsort, felépíteni egy formarendszert. llyen nekem sohasem sikerült. Talán azért,
mert egymástól nagyon eltérő helyszíneken és igencsak különböző életformák közelében éltem. Ha Tekenyére gondolok, ahol még
villanysem volt, amihez képestazöt kilométerre lévő, négyezer lelkes Zalaszentgrot-nekem, kisgyereknek-már maidnem idegen
bolygónak számított, nos, akkor nem tudom, hova tegyek egy absztrakt szobrot. Am ha már kinézek Tekenyéből, látnom kell, hogy
ezt a bonyolult világot (ugye az?) talán csak elvont formákkal lehet leírni. Ez biztosan prim^itív logikának tűnik, de valahogy mindig
befolyásoit. igy aztán néhanapján figurális szobrokat csinálok, máskor meg másfajtákat. Es ez már biztosan így is marad.
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már t'udjuk, hogy az újszülötf
egészsége nem kis mértékben függ
az édesanya egészségügyi
állapotától.

Az egészséges táplálkozás, vitaminok mellett sokszor hát-
térbe szorul a kismama fízikai állapota. A terhességgel járó
pszichés és fizikai változásokat sokkal könnyebben vészelik
át azok, akik kismamatornán vesznek részt, merf a leendő
anyukák a mozgásformák kipróbálósával könnyebben meg-
értik a szervezetben történő változásokat. A testsúly növe-
kedésével a gerincoszlop, medence, csípő terhelődnek és
a terhesség előrehaladtával nő a magzat által elfoglalt hely,
mely nehezíti a levegővételt. Ezek olyan problémák, melyek
megfelelő mozgással csökkenthetők,megszüntethetők.

A kismamatorna nemcsak enyhífi a panaszokat,hanem segít-
séget nyújt a biológiai folyamatok megértésében, szülésre
való felkészítésben, anyaság tényének elfogadásában. A
speciális gyakorlatok fejlesztik az állóképességet, javítják a
vérkeringést, és erősitik az igénybe vett izomcsoportokat.

A foglalkozásokon a terhesség 12. hetétől a várandóság
végéig orvosi engedéllyel lehef rész venni. A csoportos fog-
lalkozásoknak előnye, hogy találkozhatnak hasonló élethe-
lyzetben lévő kismamákkal, anyukákkal így lehetőség nyílik
a problémák átbeszélésére, tapasztalatcserére, megoldások
együttes keresésére.

Szeretettel várok minden érdeklődőt

csoportos kismamatornára,
egyéni kezelésekre/

egyéb csoportos tornák és kezelési
lehetőségek megtekinthetők a honlapomon:

http-. /^napforgo-gyogytorna. hupont. hu

Tornarerem címe:

Pilisborosjenő, Málna köz 1/a,

Berkiné Fehér Eva
Tel: 0620-228-5500

szem a látás érzékszerve,
leegyszerűsíh^e azt is mondhatnánk,
hogy az emberi szem 1 30 megapixe-
les élő fényképezőgép...

.. különböző fényviszonyok mellett, különböző távolságban
lévő tárgyakról kell éles képet létrehoznia egy fényérzékeny
feluleten. Ha a kívülről érkező fény útját követjuk, és részben
a fényképezőgépek optikai rendszerének analógiájára vizs-
gáljuk, a tárgyakról a fénysugarak különböző törőközege-
ken át (szaruhártya, csarnokvíz, üvegtest), valamint egy, a
fényerősségtől függő tágasságú blendén (a pupillán) ke-
resztül, és egy változtatható fókuszú lencse (a szemlencse)
CQ/-ií+CQ^)Q\/ol \/ani"il an\/ f-Án\/ar-7oL/an\/ í-ilmrQ ir^-y Íi^lanhnrk/nml

A keletkezett képet úgy látjuk, hogy az ideghártya az agy
látóközpontjába továbbífja az információt. Szemünket a
fényképezőgépnél az teszi értékesebbé, hogy agyunk a
képhez "automatikusan többlettartalmat ad", érzések, gon-
dolatok társulnak hozzá.

A szem egészségének fenntartása

A szemünk minden életkorban odafigyelést igényel, ez
életünk végéig segíthet megőrizni egészségét. Az egész-
séges szem rendelkezik a szervezet által biztosított "antioxi-
dáns védelmi mechanizmussal", és ez csökkenti az oxidatív
stresszt. A Vitalia Oculo plus kapszula luteint, zeaxantint és
antocianinokban gazdag fekete áfonyakivonatot tartalmazó
étrendkiegészítő készítmény, mely segíf a látóképesség
megőrzésében és a szem egészségének fenntartásában.
A készítmény különösen ajánlott időskori látásromlás, a szem
rendszeres fokozott megerőltetése és erős fénysugárzásnak
való kitettsége esetén.

Tipp autóvezetéshez

matek, kémia, fízika
tanítást, korrepetálást

vállalok vegyészmérnök
végzettséggel, gyakorlattal

Gyenes Iván
30/85 106

Hirdessen
a HírmondóbanS

Vállalkozásával, szolgáltatásával
kapcsolatban akár egész oldalas

cikket is írhat!

hjrmondo@pilisborosjeno. hu

Az ép színlátású egyének
mintegy Í60 ezer színárnyalatot

tudnak megkülönböztetni,
ezek keverékeiből, a sötét, világos

árnyalatokból összesen
íntegy 4 míllió színárnyalatot
vagyunk képesek felismerni.

A zöld színből például több árnyala ot
látunk, mint kékből.

Ejszakai vezetés

Biztonságos éjszakai vezetéshez látnunk kell a szembejövő
autók vakító fényszórója ellenére is, szükséges, hogy a ra-
gyogásból a szemunk hamar rendbe jöjjön. Az említett
ragyogásnaka fiatal, szemüveges korrekcióra nem szoruló
vezetők szeme áll leginkább ellen. 40 éves kor fölött az
éjszakai vezetés gyorsan romolhat. Az idősebbek éjjeli látás-
romlásukat kompenzálhafják azzal, hogy lassabban vezet-
nek. Napszemüveget sohasem szabad viselni éjjel, mert
képtelenek leszünk észrevenni az autókat, a gyalogosokat
és egyéb veszélyeket az úton. Rendszeresen vizsgáltassuk
szemünket a vezetés szempontjából, ha szemüveget írnak
fel a vezetéshez, hordjuk! Fáracitság hatására a látási prob-
lémák fokozódnak, ne vezessen álmosan, soha ne siessen!
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Hogyan óvjuk meg cicánk
egészségét? Leukózis (FeLv)

A macskák leukózisa igen elterjedt és veszélyes meg-
betegedés, mely egyik cicáról a másikra terjed (de emberre
soha!). Leggyakrabban a kültéren élő, vagy lakásból kijáró
(szexuálisan túlfűtött, csavargó és verekedő) kandúrok fer-
tőződhetnek, de a fertőzött állatoknak csak egy része
betegszik meg valós tünetekkel. A macskaleukózis a fer-
tőzöttcicákváladékaival, elsősorban nyállal terjedő, de be-
|uthat a fejlődő kiscicákba is a vemhesség alatt, vagy a
közös etető és itatóedények, macskaalom használatával is.
A cicák immunrendszere megvédheti a vírussal való
találkozáskor szervezetüket, ha az elég erős hozzá, de ez
igen ritka.

A macskák leukózisa (FeLv - Feline Leucosis Virus) egy retro-
vírus által okozott fertőző, a vérképző szervekben dagana-
tokat létrehozó betegség. Ma minden hatodik macska azért
pusztul el, mert ezzel a vírussal fertőzött (a statisztikát sajnos
többé-kevésbé a pilisboros|enői tapasztalat is alátámasztja).
A fertőződés 1-8 éves kor között következik be. Amennyi-
ben a vírus a macska szervezetébe bejutott, hónapokig is
lappanghat, mielőtt az első tünetek megjelennek. A víru-
sokat hordozó és ürítő nőstények a méhlepényen keresztül
fertőzik utódaikat is, így a kölykök már fertőzötten jönnek a
világra.

A betegség során károsodik a vérképző rertdszer, amely
következtében az immunrendszer legyengül, és/vagy a
csontvelőben és a vérben daganatok képződése indul meg.
A legyengült immunrendszer miatt a vírushordozó állat
nagyon fogékonnyá válik más fertőző macska betegségekre-
is (macskanátha, FIP, macska immunhiányos betegsége).
Több betegség egyidejű jelentkezése esetén nagyon összetett
kórkép alakulhat ki, melyállatunkéletétveszélyezteti. Bármely
idült, krónikus betegségnél mindig fennáll a macskaleukózis
gyanu|a.

A betegség változatos lefolyású, cicánk legyengül és
nagyon gyakori a kóros lesoványodás, ezen felül magas
láz, vérszegénység, nyirokcsomó megnagyobbodás, légzési
gondok, hasmenés, idegrendszeri zavarok is jelentkezhet-
nek. Amikor ezeket a tüneteket látjuk, a klinikai betegvizs-
gálat során sajnos az már a jéghegy csúcsa - a betegséget
már meggyógyítani nem lehet. A fertőzött állatok 50-70%-a
mintegy 3 éven belül elpusztul. A leukózis gyógyíthatatlan
betegség, de egyedüli tartásban, ha cicánk nem érintkezik
más állatokkal és az immunrendszerét erősítjük, akár még
évekig is békés életet élhet lakásunkban. A betegség kimu-
tatásához laboratóriumi vizsgálatok és gyorstesztek állnak
rendelkezésre.

Jó tudni, hogy létezik védőoltás a leukózis ellen. A cicának
ajánlott oltások között kiemelt helyen szerepel a macska-
leukózis elleni védőoltás. Az általános "kombinált" oltás
ugyan nem tartalmazza ezt, de ha külön kérjük állatorvo-
sunkat, cicánk védetté válhat ezen végzetes lefolyású
betegséggel szemben is. Azonban fontos megjegyezni,
hogy az oltás csak a még nem fertőzött állatokat védi meg.
A rendelőnkben használt (Leukocell-2, Pfizer) vakcina a
leukózis minden kórképe ellen védelmet nyújt. A leukémiás
oltást kétszer kell beadatni kéthetes időközzel, majd évente
megismételni!

dr. Ha^any Gábor (70/60 56166)
Kockakutya Allatorvosi Rendelő,
2097 Pilisborosjenő, Fő út. 45
Nyitva tartás - Kedd, Csütörtök: 17-19h, Szombat: 10-1 2h
www.kockakutya. hu

AKCIÖ!" 2012. január/február:
. Kandúr ivartalanítás (castratio) - 4. 900 Ft
. Leukózis elleni vakcina - 3.400 Ft

Find us on

Facebook
Kockakutya
Allatorvosi Rendelő

egbízható édelem a pilisi régióban is!
A G4S, a világ vezető biztonsági szolgáltatásokat nyújtó váltalata, a pilisi
régióban is készen áll ügyfelei legmagasabb színvonalú védelmére. A G4S
számos eszközzel, a nap 24 órájában biztosítja az Ön és környezete nyugalmát,
értékeinek védelmét. Mi azért dolgozunk, hogy riasztórendszereinkkel és
távfelügyeletí szoigáltatásainkkal a lehető legnagyobb anyagi és személyi biz-
tonságban érezhesse magát.

+ ingyenes távfelügyeletí csattakozás, halasztott fízetési konstrukció
+ gyors hibaelhárítás, komoly műszaki háttér
+ 15 perces kivonulás az ország egész területén
+ nemzetközi, elismert háttér, Magyarországon 18. 500 aktív ügyfél
+ ügyfélközpontúság, állandó, közvetlen ügyfélszolgáiat
+ egyedi kedvezmények/ konstruktív megoldások, rugalmasság

Riasztórendszereink már tól elérhetőek!

Egyedi szolgáltatási akcióink igény-
bevételéhez keresse kollégáinkat a
06-40/200-444 kék számon, vagy
írjon az akcio . hu. ;4s.com e-mail
cimre.

Erre az oldalra egyszer még
nagyszüksége lesz!

G4S Távfelügyelet - Biztonság - Érték
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A f . -KŐFARAGÁS,TEMETKEZÉS
EGYELETI SZOLGÁLTATÁS: Pilisvörösvár, Pilisszentiván,

(^^ y liscsaba, Pilisjászfalu, Tinnye, Máriahalom, Pilisszántó, Solymár,
^{{^" . lisszentkereszt, Uröm, Pilisborosjenö területén.

Iroda: 2085 Pilisvörösvár Budai út 22.
," Telefon: + 36 26 330-205, Fax: + 36 26 330-987

E-mail: info@varazsko.hu, varazsko@t-online. hu

TELJESKÖRÜ TEMETKEZESI SZOLGALTATASUNK TÖBB

MINT 15 EVE TISZTESSÉGGEL MÜKÖDIK!

U* szol áltatásunk: hívására autót küldünk Önért - megrendelés esetén az
oda-vissza utazás költségét cégünk átvállalja - teljesköm ügyintézés és új sírkő
készítés esetén.

Nyitva tartásunk: hétfőtöl-péntekig 8-tól-17 óráig, szombaton: 9-től-12 óráig

Temetkezési ügyelet: Telefon: + 36 26 330-471
(halottszállítás éjjel-nappal) Mobil: + 36 20 9126-458, + 36 209679-849
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Pilísborosjenő és Uröm íngatlanirodája
{niía(l<it'iiro<-lánlí \áltozatlai~iul pilisl)orosjenói. ürönii cs ol)iiddi in^Atldnolí - ci^nesi tcllvclí.
uj epitesu cs líd^ndli (. Srtltuli liaz<il\. idlirtsolv - erteliesíiescM'l (.'s l)ertH"A(. lrtsiá\dl toiilt ill<(. i/'il\.

+56(5())9<520-Ö15 (26) 556-198

SZALAI PÉTER
cégtulajdonos, építészmérnök

wwu'. obudantul. hu

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
Nem volt könnyű év az elóző és nem lesz könnyu a következő év sem. Az ingatlanárak már 3.
éve folyamatosan csökkennek. Aki ingalant ad el talán annak eifogadható, vásárol helyette
másikat. Akinek az ingatlan eladásából tartozását kell visszafizetnie, vagy egyszerűen az
eladásból szánt pénzt akarja kiadásaira vagy nyugdíjára tartalékolni, az árcsökkenés igenis
mélyen "zsebbe vágó" dolog. A jövőt illetően meglátásom szerint sajnos az árak további, erő-
teljes csökkenése és a fenntartási költségek (futés, adó, stb...... ) emelkedése várható.
A fentieket ftgyelembevéve ügyfeleink részére két AKCIÓS LEHETOSÉGET dolgoztunk ki:
1. Akinek az ingatlan eladása sűrgős (a következo fél éven belül szeretné lebonyolítani) és
az ingatlan eladása még nem szerepel az adatbázisunkban, annak idén 33%-os kedvezményt
adunk ingatlanközvetítoi jutalékunkból. Aza^ nettó 2%-os díjazással vállaljuk ingatlanának
közv'etítését.

2. Azonnali értékegyeztetéses csere lehetőségével fo'orsítunk az ingatlana eladásán,
amennyibenaz alábbi új építésű, extra alacsony rezsijű ikerházaink közül vásárol:

-Üj építésd ikerházak kis kerttel Pilisborosjenő
központjában, a Kántor utcában, 2012. I. negi'ed-
évvégi átadással, változatos elrendezéssel, igényes.
kulcsrakész kivitelezéssel eladók. Arak:

1 szintes, 2 szobás garázsos: 27 inFt,
2 szintes, 107 m2-es, nappali+4 háló 36 mFt
Extrák: 20 cm hőszigetelés, rendkívül takarékos
fűtés: léghószivattyú +kombinált fal és padlófűtés,

W / P'bj., lemplom út Z. panorám'a. Telek mérete : 576 m2/ ikerhéz fél.

Az ügyfélfogadás előzetes telefonos bejelentkezés alapján történik!

> ^

?u
2083 Solymár, Bécsi út 0165/1 . Hrsz.

^ ~ .^ ,/

Építőanyagok kedvező áron! Allandó akciók!
: Omlesztett anyagok - Téglák - Beton termékek

Szigetelőanyagok- Cement - Mész - Gázcsere telep - Betonvas
s ' Epítőanyag szállítás - Sitt szállítás

Cement

Pth 30 N+F
Fagyálló csempe rag.
Terméskövek
Estrich

2690 Ft/q
238 Ft/db

880 FVzsák
1900Ft/m2 -tól

800 FVzsák

Tel./Fax: 0626/336-188, 0626/336-388 Mobil: 0630/343-9507, 0670/947-5083
E-mail: pistaigyorgy@trunktuzep. hu, tyihakerno@trunktuzep. hu

w . ri--'nktuzep. u


