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Pilisborosjenôi

Hírmondó

Megkapják az évek óta ígért körforgalmat a 10-es fôúton
autózók az ürömi elágazásnál. A jelzôlámpás csomópontot le-
váltó létesítményt a Strabag Általános Építô Kft. 694,6 millió
forintból valósíthatja meg. Az építkezés a már amúgy is zsú-
folt  úton újabb terelésekkel,  tehát alighanem a megszokott-
nál is nagyobb torlódásokkal jár majd.

Az ôrület augusztusban törhet ki, és eltarthat akár a jövô
év derekáig is. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô (NIF) Zrt.
ígérete szerint legalábbis a munkálatok valamikor az idei nyár

Körforgalom 
Ürömnél:          ôrület augusztustól

utolsó  hónapjában  kezdôdnek  meg,  és  az  új  körforgalom
,,várhatóan” 2015 nyarára már el is készül.

Vagyis,  az  esztergomi  vasút  építésének  késésén  meg-
edzôdött  utazókra  minden  eddiginél  keményebb  megpró-
báltatás várhat. Reményük legfeljebb annyi marad, hogy de-
cemberben valóban megindul a vonatközlekedés a fôváros
és Pilisvörösvár között, így a 10-es fôúton az év végétôl va-
lamelyest javulhat a helyzet.

Az  autóval,  kényszerbôl  busszal  munkába,  iskolába  já-
rók  mindenesetre  addig  hiába  háborognak,
helyzetükön  senki  emberfia  nem  könnyít-
het.  Az  ürömi  elágazás  elôtt  gyakran  egy
órás araszolás nem lesz rövidebb. De aki ed-
dig  szótlanul  tûrt,  most  már  bírja  ki.  Mert
megéri.

Hiszen  a  NIF  közlése  szerint  a  jelenleg
jelzôlámpás csomópont helyén, a 10-es fôút
fejlesztésének elsô ütemében, ötágú körfor-
galom  létesül.  A  fényes  jövôben  ez  megte-
remti majd a kapcsolatot a Bécsi út, az Ürö-
mi  út,  az  új  nyomvonalú  10-es  fôút,  és
,,távlatban"  az  utóbbi  M0-s  autópálya  felé
vezetô pályájával.

És,  hogy  ez  már  több  puszta  ígéretnél,
arra bizonyíték az állami beruházó közlése:
az  elôkészítô  munkák,  az  építéshez  szüksé-
ges területek kisajátítása hamarosan befeje-
zôdik. Az autósoknak az építkezés kezdetét
követôen kell majd terelésre számítaniuk.

Az  ürömi  körforgalom  építése  azonban
csak az elsô fázisa annak a beruházás soro-
zatnak, amire a 10-es fôúton készül a NIF. A
projekt második ütemében kialakítják a fôút
új nyomvonalát, kiszélesítik a Kocsis Sándor
utca és a Pomázi út között az Aranyvölgy ut-
cát  irányonként  egy-egy  forgalmi  sávosra.
Mi több, külön gyalogos járdát és kerékpár-
utat  is  építenek.  Ha  pedig  ez  nem  lenne
elég, a biztonságos közlekedést segítve, az új
nyomvonal  alatt  kerékpáros  és  gyalogos
aluljárót  építenek  az  Ürömi  megállóhely
északi oldalán.

A beruházás során a Bécsi és Pomázi úti
szintbeni vasúti átjárók megszûnnek, így té-
ve még gördülékenyebbé a forgalmat. Amin
az sem változtat  érdemben,  hogy az  útátjá-
rók  megszûnésének  idején,  a  közlekedôk-
nek néhány napig meg kell majd barátkozni-
uk egy-egy ideiglenes tereléssel.

Kapitány Szabó Attila
Az írás megjelent a www.nol.hu oldalán
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Tisztelt Vállalkozók!

A  2013.  évi  adó  bevallásának és
megfizetésének határideje:

2014. május 31.
Ezúton hívjuk fel figyelmüket arra,

hogy ennél korábbi idôpontban is be-
adható  a  bevallás;  továbbá,  hogy  a
bevallás  késedelmes  benyújtása  mu-
lasztási  bírságot  vonhat  maga  után.
(bevallási  nyomtatvány  letölthetô
honlapunkról)

Az iparûzési adó mértéke változat-
lanul (2013. évben és 2014. évben is):

1,5%
Bankszámla  szám,  melyre  az  ipar-

ûzési adóbefizetés teljesíthetô:
11742001-15441276-03540000

Átutalásnál minden esetben kérjük
a  közleményben  feltüntetni  az  adó-
szám mellett a max. 4 számjegyû mu-
tató számot.

Kérjük,  ügyeljenek  az  adónemen-
kénti  megfelelô  bankszámlaszámra
történô befizetésre.

Telefonon és e-mail útján csak álta-
lános  információ  adható!  Amennyi-
ben konkrét üggyel kapcsolatban ér-
deklôdnek,  kérjük  azt  személyesen
vagy meghatalmazottjuk útján tegyék
meg  (aláírási  címpéldány,  2  tanúval
ellátott meghatalmazás szükséges).

Kérjük,  a  továbbiakban  is  szíves-
kedjenek  betartani  az  ügyfélfogadás
rendjét (hétfô  13-18,  szerda  8-12  és
13-16.30),  ezzel is  elôsegítve az adó-
csoport  munkáját.  (idôpont  telefo-
non egyeztethetô!)

Iratok leadása a hét minden napján
lehetséges a földszinti ügyfélszolgála-
ti irodában.

A  bevallás  kitöltésével  kapcsolatban
az  alábbiakra  hívjuk  fel  figyelmüket
(kérjük, tájékoztassák könyvelôjüket):

– a  beadványokat  eredeti  példány-
ban, aláírásukkal ellátva kell be-
adni, annak hiányában nem hite-
lesek!

– a fôlap /2 old./ és az ,,A" jelû be-
tétlap kitöltése kötelezô! További
adatlapokat  csak  akkor  kell  csa-
tolni,  ha  azok  adattartalommal
rendelkeznek.

Az alábbi sorok kitöltése is kötele-
zô:  (a bevallás hibás, hiányos kitölté-
se  mulasztási  bírságot  vonhat  maga
után)

–  fôlap  VII.  18.  Adóelôlegre  befi-
zetett  összege,…  sorba  a  2013.

évre  kivetett  adó  összegét  (befi-
zetéstôl függetlenül!) kell feltün-
tetni  (számítása:  2013.03.15.  és
2013.09.15.  elôírt  adóelôleg
együttes összege)

–  fôlap  VII.  19.  Feltöltési  kötele-
zettség címén befizetett összeg ...
sorba a 2013.12.20. napjára elôírt
adó  összegét  (befizetéstôl  füg-
getlenül!) kell feltüntetni (számí-
tása:  2013.12.20.  elôírt  feltöltés
összege)

–  fôlap  VII.  20.  Különbözet  sor
számítása az elôzô sorok alapján:
17-(18+19)

–  fôlap  VIII.  1.  sor  Elôlegfizetési
idôszak:  2014.07.01-2015.06.30.

– fôlap VIII. 2. sor Elsô elôlegrész-
let: 2014.09.15. (számítása:  VII.

17.  Iparûzési  adófizetési  kötele-
zettség  (2013.  évre)  sor  összege
–(mínusz)  2014.03.15-i  elôleg
összege)

– fôlap VIII. 3. sor Második elôleg-
részlet: 2015.03.15. (számítása:
VII. 17. Iparûzési adófizetési kö-
telezettség (2013. évre) sor össze-
gének 50%-a)

Nyomtatványok,  bankszámlaszámok,
adózási  jogszabályok  elérhetôek  honla-
punkon  (www.  pilisborosjeno.hu)   az
,,adózási információk" menüpont alatt.

Köszönjük  segítô  közremûködésü-
ket!

Pilisborosjenô, 2014. április 28.

Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea
jegyzô

IPARÛZÉSI ADÓVAL KAPCSOLATOS
ADÓHATÓSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
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ÓÓVVOODDAAII  HHÍÍRREEKK
Óvodánkban  április  29-én  és  30-án  ünnepeltünk

csoportonként az Anyák napját.  A mûsorokban ma-
gyar és német nyelvû énekek, körjátékok szerepeltek.
A gyermekek a virág mellett saját készítésû ajándéko-
kat  adtak  át  az  édesanyáknak  és  a  nagymamáknak,
mellyel még emlékezetesebbé tették ezt a szép napot.

A  tulipánok  elnyílása  után,  május  6-án  tartottuk
meg óvodánkban a Föld napját. A gyermekek otthon-
ról hozott és az óvodában megvásárolt palántákat ül-
tették el. Árpi bácsi, a dajka nénik, és az óvónôk se-
gítségével minden gyermek hozta a saját virágát,  kis
gödröt  ástunk  neki,  és  elültettük.  A  gyermekeknek
nagy  élmény  volt  a  kertészkedés,  a  mai  napig  figye-
lemmel kísérhetik a kertben, hogy kinek hogyan nö-
vekedik, szaporodik, terjed, szépül a virága.

Május 10-én egy szeles, de napsütéses napon tar-
tottuk meg a Mesevölgy Napot. A szervezésben a szü-
lôk aktív részt vállaltak. Minden csoport 1 tevékeny-
séget  vállalt,  amit  a  szülôk  felügyeltek.  Természete-
sen az óvodapedagógusok is segítettek. Hagyomány-
ôrzô  tevékenységeket  is  hirdettünk:  ezek  voltak  a
kékfestés, nemzetiségi babakészítés. Egyéb kézmûves
foglalkozások voltak még: tésztából nyaklánc készíté-
se, kôfestés, gyöngyfûzés, pólóra tenyérlenyomat ké-
szítése. Sok más meglepetés is várta a gyerekeket: Ta-
mási Marcsi vezetésével családi torna, arcfestés, lég-
vár,  de kipróbálhatták a tûzoltóautót is és a rendôr-
autót is, a tombolán pedig értékes ajándékokat nyer-
hettek, melyeket Hunya Éva ajánlott fel.  Étel–ital is
akadt a büfében bôségesen: sült krumpli, pogácsa, sü-
tik és italok várták a résztvevôket.

Errôl a napról biztos, hogy mindenki gazdag élmé-
nyekkel és emlékekkel tért haza.

A  Mesevölgy  Nap  bevételét,  az  óvoda  udvarára
régóta  tervezett  ivókútra  fordítottuk,  melyet  már
nagy örömmel használnak is a gyermekek.

Ismét elballagtak nagycsoportosaink! A hetek óta
tartó próbákon már kiderült, hogy nagyon ügyesek a
gyermekek, a ballagáson mégis nagy volt a meglepe-
tés. A bizonytalan idôjárás miatt az ünnepséget a Mû-
velôdési Házban tartottuk meg. A kislányok a tavaly
varratott nemzetiségi ruhákba szép fonott copfokkal,
a  fiúk  szintén  nemzetiségi  ruhában  -  fekete  nadrág,
fehér  ing,  fekete  mellényben  tündököltek.  Magyar
körjátékokat,  mondókákat,  német  énekeket,  vala-
mint  nemzetiségi  táncokat  adtak  elô  a  gyermekek.
Olyan  ügyesen  begyakorolták,  hogy  az  elôadás  köz-
ben a felnôttek nélkül önállóan adták elô a mûsoru-
kat. Vidáman, kedvesen köszöntek el az óvodától.  A
mûsor után a csoportokban búcsúztak el az óvodape-
dagógusok  és  a  dajkák  tôlük,  ahol  még  meglepetés
ajándékot is kaptak. Mindenki megkóstolhatta az ott-
honról hozott és a  konyhás nénik által sütött sütemé-

nyeket  és  innivalókat.  A  nagyok  ugyan  már  elbal-
lagtak,  de  június  közepéig  még  itt  vannak  velünk:
énekelnek,  táncolják  a  táncokat  az  udvaron,  sok-
szor a kisebbekkel együtt. S nekünk felnôtteknek is
a fülünkbe cseng:

,,Versenyfutás az ára, uccu pajtás utána, de most
mindjárt.”

A  Madarak  és  Fák  Napja  alkalmából  a  pilis-
borosjenôi  ,,egri  várhoz”  kirándultunk.  Az  egész
óvoda apraja – nagyja vonult vígan át a falun, végig
az  erdei  úton.  A  várnál  csoportonként  leteleped-
tünk,  és  az  otthonról  hozott  finomságokból  kínál-
gattuk egymást.  Ebéd után nem volt gond az alta-
tással,  mindenki nagyon elfáradt.  A kicsik is  büsz-
kén  mesélhették,  hogy  milyen  nagy  túrán  vettek
részt.

Petkovicné Wágner Anikó, Bognár Judit
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Reichel  József  Mûvelôdési
Ház és Könyvtár
2097 Pilisborosjenô, Fô út 16.
Tel.: 06-26-336-028/130     
Mobil: 06-30-596-7573
Honlap: muvhaz.pilisborosjeno.hu      
e-mail: pbjmuvhaz@gmail.com

A Reichel József Mûvelôdési Ház és Könyvtár idén is
szeretettel várja a gyerekeket nyári táboraiba.

A népszerû  Környezetvédelmi  tábor  június  16-20  -ig
tart, ahová a kirándulni szeretô és a természet szépségei-
re fogékony gyermekeket várjuk elsôsorban.

A Színjátszó tábor június 23–27-ig tart, ahol, a színész
mesterség  rejtelmeibôl  kapnak  a  gyerekek  ízelítôt  és  az
utolsó napon egy rövid színdarabot mutatnak be.

A  Kézmûves  tábor  július  7–11-ig  tart,  itt  különbözô
kézmûves technikákkal ismerkedhetnek meg a gyerekek
a tábor ideje alatt.

Az idei évben úgy gondoltuk, hogy azokat a gyereke-
ket,  akik  a  mûvelôdési  ház  programjain  rendszeresen
részt  vettek,  a  Mesevetélkedôn  kiemelkedôen  jól  szere-
peltek vagy, a rajz pályázaton nyertek, jutalomból ingye-
nesen táborozhatnak velünk.

A jutalom tábor nyertesei a következô gyerekek:

A Környezetvédelmi táborban: Csige Dalma, Papp Vik-
tória, Aczél András, Csongrádi András és Dömötörfy Bó-
ra, akit a rajz pályázat szavazói közül sorsoltunk ki. 

A Színjátszó táborban: Papp Viktória,  Balina Bianka,
Döbrentei Emese, Vad Réka.

A Kézmûves táborban: Katona Orsolya, Papp Viktória. 

,,,,AAzz  oollvvaassááss  ffáájjaa  aa  
kköönnyyvvttáárrbbaann””

Mi az ,,olvasás fája”?

Minden  kedves  olvasó  egy-egy  kedvenc  köny-
vének  címét  felírhatja  egy-egy  levélkére,  melyet
feltûzünk a fára s megkapjuk a település kedvenc
olvasmánylistáját.

Ehhez  a  nemzetközi  programhoz  számos
könyvtár  csatlakozott  már,  idén  a  helyi  könyvtá-
runk is elkészíti a saját fáját.

Szeptember  közepéig  várjuk  a  könyvcímeket,
melyet  a  könyvtárban  elôre  elkészített  levelekre
felírhatnak, s így a színes lombú fa lesz az olvasás
fája.  A  falevelek  összegyûjtése,  összesítése  után
pedig  megkapjuk  a  településünk  olvasmánylistá-
ját.

Kérek,  minden  lelkes  olvasót  csatlakozzon  a
felhíváshoz!

A  könyvtárunk  nyári  zárva  tartás  (Július
21–augusztus  20-ig)  ideje  alatt  a  következô
emailen várjuk a könyvcímeket:

pbjmuvhaz@gmail.com
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ÉÉPPÍÍTTÔÔAANNYYAAGG  KKEERREESSKKEEDDÉÉSS
PPiilliissbboorroossjjeennôô,,  

FFôô  úútt  001133//3311  HHrrsszz

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

mmuunnkkaa,,  hhuullllaaddéékkááttvvéétteell,,  
TTeerrmmôôfföölldd  kkiisszzáállllííttáássssaall

A Pilisborosjenô területén mûködô
vállalkozások ingyenes hírdetései az

Önkormányzat támogatásával.
T R U N K

EElléérrhheettôôssééggeekk::

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

Fax:     06-26-336-066 
www.trunk-epitoanyag.hu

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

tanácsadás.
30 éves szakmai gyakorlat.

Tel.: 06 20 423 5812

ÔKELME BOLT
PPIILLIISSBBOORROOSSJJEENNÔÔ  FFÔÔ  ÚÚTT  6611..

(Busz végállomásnál)
Papír-írószer, szigorú számadású

nyomtatványok,méteráru, rövidáru,
iparcikk, játékáru.

Felsôruházat – Lakástextil
Barkácsáru, 

Villanyszerelési anyagok,
Hulladékgyûjtô és szelektív szeme-

teszsákok kaphatók,
(Zöld Bicske Nonprofit Kft.)

Várom kedves Vásárlóinkat!
06-30-6337952

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó: 
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

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

Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.

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

jjaavvííttááss,,  rreessttaauurráállááss
06 30/274-6730

www.fanyuvo.5mp.eu

*Lakberendezési tanácsadás,
bútortervezés, virágdekoráció

06 30/315-7999 ww.kisnora.hu

termelôi áron a kaphatók!
Fekete Éva

2097 Pilisborosjenô 
Lovarda u 6.

hétköznap: 17–19 óráig,
hétvégén: 8-11-ig 15-19 óráig

szerda szünnap! 
Telefon: 26/816-051,

0620/2937377

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

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

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

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.

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

Szombat: 10–12h
www.kockakutya.hu, 

FACEBOOK: 
Kockakutya Állatorvosi Rendelô

MMûûeemmlléékk  ééppüülleetteekk  
rreessttaauurráálláássaa,,  ééppüülleettsszzoobb--

rráásszzaatt  rreeffeerreenncciiáávvaall..
Radnóti Géza

Tel.:06 20 955-66-32
email:radnotiopaion@gmail.com

Muskátlik,
virág,-és
zöldség-
palánták

AUTÓKÖLCSÖNZÉS–
KISZÁLLÍTÁSSAL

*
SOFÔRSZOLGÁLAT

* 
AUTÓBESZERZÉS 

és ELADÁS
TEL.: 06-20-502-5788, 

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

ArCo-ArCo-Mag Mag 
KftKft ..

Pilisborosjenô, 
Ilona u. 7.

Tel.: 06-70-670- 0075

Várjuk kedves vásárlóinkat!
Termény, állateledel, mirelit, díszhal-

eledel, kulcsmásolás, termelôi bor,
Linde mûszaki gázok (CO2, Ar, O2, Ac)

Nyítvatartás: Hétfô: zárva
Kedd–Péntek:  8-12 14-18
Szombat:         8-13
Vasárnap:        zárva
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A Pilisborosjenô területén
mûködô vállalkozások ingyenes

hírdetései az Önkormányzat 
támogatásával.

PILISBOROSJENôI
ASZTALOS MESTER

vállalja
egyedi ajtók, ablakok készítését,

egyéb asztalos munkák 
kivitelezését:

06-26-336-260

KEVÉLY GÁZ BT.
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG

2097 Pilisborosjenô, Tölgyfa u. 10.

Telefon: 06-26-336-246, 06-30-931-8212
– Zsitnyányi Attila magántervezô –

Központi fûtôberendezés, szellôztetés-klima-
tizálás, propán-bután gázellátás, vízellátás,

csatornázás, külsô csatornabekötések tervezése
és kivitelezésének megszervezése, hatósági

eljárások és engedélyek beszerzése 
és ügyintézése. 

Anyagkivonatok és költségvetések készítése.

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelô mester

Telefon: 06-30-222-3583

GGyyöörrggyyii  BBuuttiikk
FFôô  uuttccaa  4455..  

aazz  áállllaattoorrvvoossii  rreennddeellôô  mmeelllleetttt  vváárr--
jjaa  kkeeddvveess  vváássáárrllóóiitt  

aazz  aalláábbbbii  kkíínnáállaattttaall::

ddiivvaattáárruu  ééss  kküüllöönnffééllee  
aajjáánnddéékkttáárrggyy  mmeelllleetttt  

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

06-70/282-53-25

PILISBOROSJENÔI NYOMDA vállal 
mindenféle könyv, programfüzet,

brossura, szórólap, prospektus, levélpapír 
grafikai tervezését és legyártását.

Telefon: 06 20 9414-183
E-mail: romaibt@upcmail.hu

PPIILLIISSBBOORROOSSJJEENNÔÔ
EEzzüüsstthheeggyyii  úútt  4400..

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

valamint meglévô képek Pfotoshop-os
javítását profi fotós-retusôr

Telefon: 06 20 329-4513
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Pilisborosjenôi

Hírmondó
Tisztelt  Olvasók!

A Hírmondó jelen számában polgármesteri, képviselôi beszámolókat 
olvashatnak az elmúlt két (!) évben végzett munkáról. Bízzunk abban,
hogy az elkövetkezôô öt éves ciklust lezáró írásokban is legalább ennyi,

de reméljük több eredmény szerepel majd.
a szerk.

Újabb  négy  év
elteltével ismét he-
lyi  választásokra
kerül  sor  a  jövô
hónapban.  Az  el-
múlt idôszak látvá-
nyos  változásokat
nem hozott  ugyan,
de  takarékos  gaz-
dálkodás  mellett  a
település  fejlôdé-
séhez  szükséges

folyamatokat  sike-
rült  megalapozni,  elôkészíteni.  Nyilvánvalóvá
vált, hogy a falu önerejébôl nem tudja évtize-
des gondjait megoldani, pályázni kell, és a pá-
lyázati  támogatásokra  továbbra  is  szükség
lesz.  Kívánom,  hogy  a  választás  után  felálló
testület  vállalja  a  megkezdett  folyamatok  to-
vábbvitelét,  emellett  ôrizze  meg  a  település
gazdasági, anyagi függetlenségét!

Mivel – elsôsorban személyes okok miatt –
úgy  döntöttem,  hogy  nem  indulok  a  mostani
választáson,  ezért  ezúton  szeretném  megkö-
szönni  minden  pilisborosjenôi  lakosnak  az
együttmûködését, mellyel a közös gondjainkat
megoldani  igyekeztek,  segítettek.  A  jövôben
magánemberként  szeretném  figyelemmel  kí-
sérni szûkebb pátriánk hétköznapjait és ünne-
peit. 

Az  új  testületnek  azt  kívánom,  hogy  ered-
ményesen tudja szolgálni a közjót és a falu bé-
kéjét, gyarapítsa a falu vagyonát. Minden ked-
ves Pilisborosjenôinek jó egészséget, jókedvet,
tartalmas éveket és eredményeket kívánva el-
köszön Önöktôl

Paksi Imre

PPPP oooo llll gggg áááá rrrr mmmm eeee ssss tttt eeee rrrr iiii     eeee llll kkkk öööö ssss zzzz öööö nnnn ôôôô
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A Kormány legutóbbi ülésén döntés született az Aura ingatlan együttes tárgyában:

ÚJRA FALUNK TULAJDONÁBA KERÜLT A RÉGI ISKOLA!
Felújításáról, hasznosításáról már az új testület dönt.
(Úgy hírlik, hogy az októberi választáson nem függetlenként induló polgármester
jelölt és csapata már a frissen visszakapott épületegyüttes eladását fontolgatja. Ne
ijedjünk meg! Ez azért sem lenne lehetséges, mivel az állam biztosan nem járulna
hozzá.....)

a szerk.

Jó hírJó hír, , 
hangsúlyozzuk!hangsúlyozzuk!

Tisztelt Olvasók!

Most  így,  a  számomra  ,,csonka”
ciklus vége felé engedjék meg, hogy -
remélhetôleg, szerkesztôként és kép-
viselôként  is  jelképes-  búcsúzásként
néhány sorban kis visszatekintést ad-
jak  Önöknek  a  Pilisborosjenôi  Hír-
mondó történetébôl. 

A  lapot,  még  a  kilencvenes  évek
elején  Szegedi  Róbert  polgármester
úr alapította azzal a céllal, hogy a fa-
lu  közéletét  bemutató,  az  önkor-
mányzat munkáját segítô, és a község
történéseirôl  valósághûen  tájékozta-
tó  hírforrást  hozzon  létre.  A  kezde-
tekkor Mayer Róbert úr szerkesztet-
te a lapot. Abban az idôben a Mûve-
lôdési  Ház ,,vezetôjeként",  munkám-
ból  adódóan  folyamatos  kapcsolat-
ban  voltam  az  önkormányzattal  és
Szegedi  polgármester  úrral.  Gondo-
lom  ez  is  közrejátszott  abban,  hogy
engem  kértek  fel  a  Hírmondó  szer-
kesztési  feladataira,  melyet  sok  évig
társadalmi  munkában  végeztem.  Ez
idestova  20  éve  történt.  A munkafo-
lyamat  akkor  magába  foglalta  az
anyagok  összegyûjtését,  tipográfiai
szerkesztését,  a pesti  nyomdába való
leadást,  elhozatalt,  postázást is.  Eze-
ken  a  feladatokon  felül  számtalan
cikket, beszámolót, tudósítást írtam a
lapban.  A  megbízás  elfogadása  után
közel  nyolc  évig  vettem  részt  a  Hír-
mondó kiadásában. 

A 2002-es ,,községvédôs” ciklus el-
sô  napjaiban  új  (fô!)  szerkesztô  ka-
pott megbízást. ô jelentôs tiszteletdíj-
ért  végezte  a  munkát.  Pazarló  oldal-
szám  mellett  négy  évig  nem  éppen
közpénz kímélô volt a lap kiadása...

2006-ban a falu lakói megtiszteltek
bizalmukkal  és  képviselônek  válasz-
tottak. Ekkor kaptam újra megbízást
a  lap  szerkesztésére.  Ezután  a  Hír-
mondót a helyi Római Bt. nyomta és
a tipográfiai szerkesztést is ôk végez-
ték.  Nem  lehetünk  eléggé  hálásak
Kónya Gábor úrnak a hosszú éveken

Fejezetek a Hírmondó történetébôl

át a falu javára, önköltségi áron vég-
zett  lelkiismeretes  munkájáért.  Kü-
lön köszönet jár az olvasók, képvise-
lôk,  intézmények,  egyesületek,  isko-
la,  óvoda,  különféle  csoportok,  ala-
pítványok  közremûködéséért  is,  mi-
vel  segítségük  nélkül  nem  lehetett
volna a lapot kiadni sem akkor, sem
most. Itt ki kell emelnem Fáy Árpád-
né Emese személyét,  aki a kilencve-
nes  évek  végétôl  2002-ig  önzetlenül
segített  a  lap  szerkesztésében.  Sôt
pályázati  forrást  elnyerve  növelte
számítógépes  kapacitásunkat,  mely
által  a  szerkesztés  könnyebbé,  kor-
szerûbbé vált.

A 2010-es választáskor a falu lakói
ismét  váltást  akartak.  Ekkor  egy
újabb  szerkesztô  és  nyomda  kezdte
el  a  Hírmondó kiadásával  kapcsola-
tos  munkát.  Szemre  valóban  tetsze-
tôs, de méreg drágán kiadott lap ké-
szült  két  évig.  A  lap  kihordását  a
Posta helyett egy Bt-re bízták. A szí-
nes kiadvány nagyon sokba került fa-
lunknak.  Úgy  évi  négy-öt  millió  fo-
rintba. Ez két év alatt közel 10 millió
forint! 

Mikor 2012-ben – az ismert okok
miatt  –  ismét  képviselôi  megbízást
kaptam.  Ekkor  ismét  feladatom  lett
a  Hírmondó  szerkesztése.  Azóta  a

lap átlagban kéthavonta jelenik meg,
takarékos  oldalszámban,  az  anyagi
lehetôségekhez  mért  külalakban  ke-
rül  kiadásra.  A  helyi  Római  Bt.
nyomda a régi feltételekkel végzi a ti-
pográfiai  szerkesztést  és  a  nyomást.
Most ismét a Posta viszi ki a lapot. 

Közel egy éve határozott a testület
arról,  hogy  a  rendeleteket,  testületi
határozatokat  nem közli  teljes  terje-
delemben a lapban. A döntés okai: a
mai  egyéni  tájékozódási  lehetôségek
már tág teret adnak a lakóknak a kí-
vánt információ megszerzéséhez, van
önkormányzati  honlap,  a  Hivatalban
kifüggesztésre kerülnek a rendeletek,
határozatok.  És  a  legfôbb  indok:  a
2012-ben  ,,örökül  kapott”  szorító
anyagi  helyzet  miatt  folyamatosan
szigorú  gazdálkodást  kell  folytatni.
Ez  a  határozat  is  hozzájárult  ahhoz,
hogy  az  utóbbi  két  év  alatt  a  lap  ki-
adása  megközelítôleg  másfél  millió
forintba került falunknak. 

Persze  nem  minden  a  költség.  A
belbecs  is  számít!  Erre  is  figyeltünk.
De  emellett  igyekeztük  a  lapot  csak
fontos,  aktuális  információkkal meg-
tölteni,  azonban,  ha  éppen  nem volt
közlendô, nem gyártottunk híreket! 

Tavaly  sikerült  képviselôi  elôter-
jesztésem révén lehetôséget teremte-
ni  arra,  hogy  a  helyi  vállalkozók  in-
gyen hirdethessenek a lapban. Azóta
minden számban kétoldalnyi hirdetés
van. Ha rajtam múlik az elkövetkezô
években is adott lesz az ingyenes hir-
detési  lehetôség.  Az  önkormányzat
ily  módon  is  segítheti  a  helyi  cégek,
iparosok  ismertté  válását,  forgalmuk
növelését.  Bízom  abban,  hogy  az
iparûzési adó növekményen keresztül
falunk is részesül eredményeikbôl. 

Tisztelt Olvasók!

Köszönöm, hogy az Önök segítsé-
gével  szolgálhattam falunkat!  Remé-
lem, lesz rá módom a jövôben is!

Windisch László
képviselô-szerkesztô
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Tisztelt pilisborosjenôi Lakók!

A ciklus végéhez közeledve szeret-
nék  néhány  szót  szólni  az  elmúlt  két
évben végzett munkáról, de elôbb en-
gedjenek  meg  egy  kis  ,,történelmi"
visszatekintést.

2010-ben  falunk  választópolgárai-
nak  többsége  az  az  év  tavaszán  kor-
mányra került párt támogatását élvezô
Paksi  Imre  vezette  képviselôi  csopor-
tot  tisztelte  meg  bizalmával.  Gondol-
ták:  négy  évre,  vagy  tán  még  többre
biztosítva van falunk jövôje. A válasz-
tók  bíztak  a  kormánypárt  által  támo-
gatott képviselôkben, a munka el is in-
dult,  megalakult  az  új  testület.  Innen
kezdve azonban folyamatos mélyrepü-
lés indult el. Számtalan rossz döntés született. Ezek egyike
a  Falugondnok  Kft  létrehozása  volt.  Errôl  néhány  sorral
lejjebb írok bôvebben.

2012 ôszén kerültem képviselôtársaimmal együtt ismét
a képviselô testületbe, miután a nagy küldetéstudattal in-
duló képviselôk többsége, két év pazarló gazdálkodás után
egyenként lemondva távozott. Ekkor kaptam meg az alpol-
gármesteri  megbízást.  Rögtön azon voltunk,  hogy stabili-
záljuk a pénzügyi  helyzetet,  racionalizáljuk a költekezést.
Igaz, ezért mindenkinek áldozatot kellett hoznia. Ezen fáj-
dalmas  döntések  egyike  volt  az  adórendelet  átdolgozása,
módosítása. Az adóteher növelésével egy idôben olyan, ad-
dig nem nyújtott kedvezményeket vezettünk be (nyugdíja-
sok, sok gyermeket nevelô családok, haszonélvezettel ren-
delkezô idôsek számára) melyekkel még csökkent is  adó-
terhelésük. Ráadásul a beépített telken – 3000 négyzetmé-
terig – nem kell telekadót fizetni. Ígértük, hogy amint le-
het csökkentjük a lakók terheit. Varga István képviselôtár-
sam is  írja:  a polgármester a mai napig akadályozza adó-
csökkentési  elôterjesztésünk  napirendre  vételét.  Ígérjük
Önöknek,  hogy,  amennyiben  polgármester  jelöltünkkel
együtt többségben lehetôséget kapunk a további munkára,
még  az  idén  elsô  feladataink  egyike  lesz  az  adórendelet
korrekciója. 

Sajnos  olyan  örökséget  hagytak  ránk  elôdeink  (ellen-
tétben velünk, akik minimum 180 millió forintot hagytunk
a kasszában 2010-ben) hogy még az adókorrekcióval sem
jutott pénz az utak látványos felújítására, új utak építésé-
re. Az idôjárás és az elhasználódás okozta károk kijavítása
is rengeteg pénzt elvitt. 

Az új testület 2012 ôszén a kiadások lefaragásának elsô
mozzanataként hozzáfogott a Falugondnok Kft felszámo-
lásához.  Írásom elején jeleztem, hogy a Falugondnok Kft
megalapítása az egyik legrosszabb és legfeleslegesebb dön-
tése  volt  a  2010-ben  megalakult  képviselô  testületnek.
Több mint 30 millió forintba került évente Önöknek! Rá-
adásul a Kft alapítása sem volt mindenben a törvényeknek
megfelelô.  Zûrös,  nem  átgondolt  vállalások,  vásárlások,
kérdéses,  felelôtlen  kifizetések  történtek.  2012  ôsze  óta
folyamatban van a Kft felszámolása. Az önkormányzat ál-
tal teljesen feleslegesen apportként bevitt két önkormány-
zati  telek  nincs  veszélyben,  mivel  a  Földhivatal  törvényi
feltételek meglétének hiánya miatt szerencsére nem írta át
a Kft tulajdonába. Amennyiben lehetôségünk lesz folytat-
ni a munkát, záros határidôn belül megoldjuk a Kft felszá-

molását,  amit jelenleg  az ügyvéde-
ink lassú munkája is megnehezít. 

A  Kft.  feladatát  a  Gondnoki
Csoport vette át. ôk az Önkormány-
zat  keretén  belül  dolgoznak  köz-
munkásokkal kiegészítve. Anyagiak
szûkössége  miatt  fôleg  a  falukép
szebbé  tételén  (fûnyírás,  növényül-
tetés,  szemetesek  ürítése,  falutaka-
rítás,  kisebb  javítások  elvégzése)
dolgoznak.  Próbáljuk  virágosabbá,
élhetôbbé,  barátságosabbá  tenni  a
falut,  támogatva  a  lakossági  kezde-
ményezéseket is. Erre a legjobb pél-
da  a  mostanában  társadalmi  össze-
fogással  készült  Kevélyhegyi  Pihe-
nôhely  kialakítása.  Az  önkormány-

zat tulajdonba vette a pihenôhelyet.
A legrosszabb idôkben is támogattuk a civil szerveze-

tek munkáját, anyagilag és erkölcsileg is. Az idén példá-
ul  a  kért  támogatási  összegeket  teljes  egészében  meg-
kapják az egyesületek. Ezzel nagymértékben hozzájárul
az  önkormányzat  a  falu  társadalmi  életének  jobbításá-
hoz.

Jó esélyünk van a régi iskola területének és épületé-
nek újbóli tulajdonba vételére. Így, amennyiben a jelen-
legi iskola ,,kinövi” az épületet lesz lehetôségünk ide át-
helyezni.  Persze ehhez komoly állami forrásokat  is  kell
szerezni, mert az épület és a telek nagyon leromlott álla-
potban van jelenleg. Az épület megkapása azért is fon-
tos  lenne,  mert  az  állam tornaterem építési  programot
hajt végre. Mi a második ütemben számíthatunk egy ,,B”
típusú, kettéosztható tornaterem megépülésére, amely a
jövô év folyamán valósul meg. Ez nem férne el a mosta-
ni iskola területén. Szeretnénk ennek az épületegyüttes-
nek a megvalósítási munkáiban részt venni, hiszen több
választási cikluson keresztül dolgoztunk azért, hogy a di-
ákok és tanárok régi vágyát a tornaterem megvalósulását
teljesíthessük,  de  eddig  sosem  volt  igazi  lehetôség  a
megvalósításra. Az épület hotel szárnyát lehetne valami
hasonló célra hasznosítani. Ötletek vannak.

Eredményeink közül  talán a  Bécsi  úti  zebra (sajnos
csak egy...) megvalósulása tekinthetô az egyik legfonto-
sabbnak. Erre nagyon büszkék vagyunk, annak ellenére,
hogy a 2006-2010-ig tartó ciklusban a képviselôk, köztük
a  2012-ben  ismét  képviselôi  megbízást  kapó  Varga  Ist-
ván,  Windisch  László,  Rafainé  Üllei  Erzsébet  és  jóma-
gam teljes 2009-es évi tiszteletdíjunkat felajánlva három
zebra  építését  szerettük  volna  elérni.  A kivitelezô  nem
igyekszik,  hiszen  még  nincs  teljesen  kész  az  átkelô,  de
már a jelenlegi formájában is védelmet nyújt az ott átkel-
ni  szándékozóknak.  Úgy  tudjuk,  hogy  felmart  útfelület
kijavítása után felkerül a helyére a festés és a tábla is. Ha
lehetôségünk lesz rá továbbra is azon leszünk, hogy még
két zebra épüljön a Bécsi úti településrésznél.

A magam részérôl ennyit kívántam elmondani a rövi-
dített  ciklusban végzett  munkánkról.  Remélem sikerült
képviselô  társaim  gondolait  kiegészítenem.  Bízom  ab-
ban, hogy a jövôben is lesz lehetôségem, lehetôségünk a
megkezdett munkát folytatni. 

Heves László
alpolgármester

Alpolgármesteri beszámoló
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A választási  ciklus  végéhez  közeled-
ve feladatomnak érzem, hogy elszámol-
jak az elmúlt két év elvégzett munkájá-
val Önök felé.

Két  évrôl  beszélek,  mivel  a  2010-évi
választások  során  a  választók  változást
akartak  és  egy  teljesen  új  összetételû
testületet  bíztak  meg  a  Községünk  irá-
nyításával. Megalakulása után ezen tes-
tület 18 hónapig valahogy mûködött is,
de ez alatt az idô alatt az elôzô képvise-
lô  testülettôl  ,,örökölt”  180  millió  Ft
készpénz  –  a  nem  felelôs  gazdálkodás
következtében  –  jórészt  elfogyott.  A
pénzhiány ellensúlyozására még 2011 év
végén  adórendelet  módosítást  (!)  haj-
tottak  végre,  viszont  akkor  még  a  gaz-
dálkodáson  nem  szigorítottak,  ezért  a
bejött  többletbevétel  el  is  folyt  valaho-
vá.  A  késôbb  kényszerûen  mégis  beve-
zetett takarékossági intézkedések hatá-
sára a képviselôk egy kivétellel lemond-
tak  mandátumukról,  köztük  az  alpol-
gármester asszony Lökkös Krisztina is.

2012. október elején tette le az esküt
az  újjá  alakult  képviselô  testület,  mely
az következô összetételben kezdte meg
a munkát: Paksi Imre hivatalban maradt
polgármester,  Hunya Éva,  Heves Lász-
ló, Rafainé Üllei Erzsébet, Szirtes Ger-
gely (képviselôként ô maradt meg egye-
dül  az  elôzô  testületbôl)  Varga  István,
Windisch László képviselôk. Az új kép-
viselôk  tisztában  voltak  csôd  közeli
helyzettel, ezért már az alakuló ülésen -
a  község  és  lakói  érdekében-  csökken-
tették  a  tiszteletdíjukat  (ellentétben  a
lemondott  képviselôkkel),  ami  a  mai
napig  nem  változott.  Természetesen  az
újonnan  belépô  képviselôknek  az
,,örökölt” csôd közeli  helyzetben nehe-
zebb dolguk volt a gazdálkodással, ezért
szükségszerû  intézkedéseket  kellett
meghozniuk  a  bevétel  növelése,  vala-
mint  a  kiadások  csökkentése  érdeké-
ben.

Negatív  öröksége volt  az  újraalakult
képviselô testületnek az is,  hogy elôdei
útépítése  kapcsán,  az  elmaradt  közbe-
szerzési  eljárás  miatt  a  Közbeszerzési
Döntôbizottság  megbüntette,  pénzbír-
ság  befizetésére  kötelezte  az  Önkor-
mányzatot,  melyet  még  ôk  megfelleb-
beztek  a  bíróságnál.  Másodfokon  a  bí-
róság  helyt  adott  a  Döntôbizottság  ha-
tározatának, a büntetést ki kellett fizet-
ni, viszont akik tehettek errôl, azok már
nem voltak képviselôk így ezt a pénzt is
a falunak kellett kifizetnie.

További örökség volt egy beadott pá-
lyázat melyet ,,szakszerûen” készítettek
el  és  pályáztak  bruttó  210  millió  Ft-ra
egy  tagi  óvoda  építésére,  melyet  2013-
ban elnyertnek minôsített a kiíró és csak

ekkor  derült  ki,  hogy  a  pályázati  terv
megvalósításához nem elég a pályázati
pénz,  mivel  a legolcsóbb ajánlat  is  310
millió  Ft  volt.  Az  elkészített  tervek
szakértô  által  elvégzett  vizsgálatakor
kiderült, hogy egy átgondolatlan, funk-
cionálisan  nehezen  mûködtethetô,  bô-
víthetetlen  épületet  terveztek,  mely
magas  költségen  üzemelt  volna  annak
ellenére,  hogy  a  legmodernebb  meg-
újuló  energiát  használó  rendszert  épí-
tették  volna  be.  A  jelenlegi  képviselô
testület közel egy éves munkájának kö-
szönhetô,  hogy  a  napokban  elkezdôd-
het az építkezés, egy funkcionálisan jól
használható és a bôvíthetôség lehetôsé-
gét is magában hordozó épület együttes
lesz  és  belefér  a  pályázati  pénzbe.  Itt
megjegyzem:  az  idén  sikerült  további
30  millió  forint  plusz  forrást  szerez-
nünk a terv megvalósításához.

Szintén  örökség  a  2010-ben  aláírt
megállapodás  a  Malomdûlô  Kft-vel,
melyet a 2010-ben a frissen megválasz-
tott Paksi féle képviselô testület bírósá-
gi  eljárás  keretében  kívánt  semmissé
nyilvánítani.  A  bíróság  a  semmisségi
keresetet elutasította és 6 millió Ft per-
költség megfizetésére kötelezte az Ön-
kormányzatot. A semmisségi perrel egy
idôben a Malomdûlô Kft. is indított egy
kártérítési pert, melynek a kimenetelét
erôsen  befolyásolja  a  semmisségi  per
eredménye. Ezekre a perekre nem ke-
rült  volna  sor  amennyiben  felelôsen
gondolkodó képviselôk ülnek a megfe-
lelô székekben.

A  2012  ôszi  ,,váltás”  után  elkészült
és  elfogadásra  került  az  új  Szabályzási
Terv és a Helyi  Építési  Szabályzat,  bár
még tartalmaz olyan elemeket, amelye-
ket módosítani szükséges, de többségé-
ben  a  mai  igényeknek,  törvényeknek
megfelelô  és  feloldotta  a  2002  év  óta
meglévô ellentmondást több fejlesztési
területen,  így  elkezdôdhetett  a  munka
pl. BT Zrt. területén is. A Téglagyári út
lejegyzése  is  megtörténhetett  és  az
,,ajándék”  telkek  átadása  is  folyamat-

ban van, mellyel a falu vagyona jelentô-
sen gyarapodik.

76 millió Ft értékben eredményesen
pályáztunk  energetikai  korszerûsítésre
az Óvoda és az Általános Iskola épüle-
tére.  A  munkák  már  javában  folynak,
elkészülésük  még  ebben  az  évben  vár-
ható. A pályázat hozománya egy gazda-
ságosabban üzemeltethetô energiataka-
rékos  rendszer  üzemeltetése  a  két  in-
tézményben. Természetesen a korszerû-
sítés  mellett  elvégeztetünk  több  olyan
munkát  (tetôcsere,  konyhai  szellôzés
cseréje,  …),  ami  szükségessé  vált  az
idôk során.

Önkormányzatunk az MNV Zrt. felé
igényt  jelentett  be  az  AURA  épületé-
nek  (a  régi  Iskola  Üröm  határában)
hasznosítására,  melyet  elsô  körben  el-
utasítottak.  A  továbbiakban  többször
megerôsítettük  az  igényünket  és  jelen-
leg  az  MNV  Zrt.  támogatja  az  igényt,
de a végsô szót a Kormány fogja kimon-
dani. 

A  gazdálkodásunk  jelenleg  stabil
(van pénz a kasszában), de természete-
sen a forrásteremtés idôszaka még nem
fejezôdött be. Vállalkozások bevonásá-
val kívánunk további forrásokat terem-
teni  az  ellátandó  feladatokhoz.  A  fej-
lesztési  területek  hasznosításával,  ipari
területek  kialakításával  lehetôségeket
kívánunk  nyújtani  a  betelepülô  vállal-
kozások  számára.  A  lakosság  terheit
nem kívánjuk tovább növelni, sôt a kép-
viselôk többsége már tavaly év végén el-
határozta, hogy ebben az évben mérsé-
kelni kívánja a terheket. Erre vonatko-
zóan  ez  év  során  több  elôterjesztés  is
volt,  amit  a  jelenlegi  Polgármester  Úr
nem volt hajlandó napirendre venni.

A  mostani  képviselô  testület  nehéz
munkával megállította a csôd felé veze-
tô úton haladó gazdálkodást, ésszerû és
takarékos  mûködtetéssel  stabilizálta  a
pénzügyi  helyzetet  és  elôkészítette  a
forrásteremtéshez  szükséges  feltétele-
ket.  Önökön múlik,  hogy a választások
során további lehetôséget kapjunk vég-
rehajtani  azt,  amit  elkezdtünk és  a  kö-
vetkezô  választások  elôtt  lényegesen
több eredményrôl számolhassunk be.

Az  elmúlt  két  évben  a  számtalan
egyéb döntés meghozatalát nem számít-
va, –  fentebb leírt okok miatt –  ennyit
sikerült  megvalósítanunk.  Amennyiben
négy  évet  dolgozhattunk  volna  Önö-
kért,  a  2010-es  anyagi  feltételekkel
most  nagyobb  eredményt  tudnánk  fel-
mutatni. 

Köszönettel

Varga István Csaba képviselô
a pénzügyi bizottság elnöke

Tisztelt Pilisborosjenôi Polgárok
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Lemondások

A 2010-es választáskor felállt testület a 180 mFt tarta-
lékot felélte, majd további forrás hiányában a pénzügyi és
személyi korlátokat belátva lemondott. A jelenlegi testü-
let nem a személyes ambíciókat, hanem a közösség érde-
két tartja szem elôtt, és pénzügyi válsághelyzetben is vál-
lalta a település irányítását, a megkezdett feladatok befe-
jezését, megvalósítását. A korábban lemondottakhoz  ha-
sonló személyi kör ismét hatalomhoz szeretne jutni, miu-
tán  a  jelenlegi  testület  válságkezelésének  köszönhetôen
helyre állt a költségvetési helyzet.

Mesevölgy háromcsoportos tagóvoda építés
Az  elnyert  pályázati  támogatás  200  mFt  volt,  így  az,

hogy Lökkös Krisztina 230 mFt-ot nyert volna, pontatlan
állítás.

A pályázatot a Granticon Kft. állította össze, nyújtotta
be  és  projektmenedzseli,  amiért  6  mFt+ÁFA (7.620.000
Ft)  sikerdíjat  kapott,  illetve  további  787.400  Ft+ÁFA (1
mFt) díjért  írta meg a megvalósíthatósági  tanulmányt.  A
tanulmányhoz és a pályázathoz a Polgármesteri Hivatal és
az óvodavezetô szolgáltatott minden adatot.

Az Önkormányzat és a MAG Zrt. 2013. április 26. nap-
ján támogatási szerzôdést kötött. 

A  projekt  tervezett  és  elszámolható  összköltsége:
210.526.315 Ft volt, melybôl 200.000.000 Ft vissza nem té-
rítendô támogatás (95%) volt. 

Az épület építésére az összköltségbôl 150M Ft+ÁFA
jutott. A mostani testület lefolytatta közbeszerzési eljárást
az  elôzô  testület  által  megterveztetett  épületre.  A  nyílt
közbeszerzési  eljárásban  7  ajánlat  érkezett,  a  legolcsóbb
218.651.090 Ft+ÁFA, a legdrágább 287.423.852 Ft+ÁFA
volt. A  legolcsóbb  ajánlat  is  68.651.090  Ft+ÁFA
(87.186.884 Ft) összeggel meghaladta a rendelkezésre ál-
ló keretet.

A jelenlegi testület további 30 M+ÁFA forrás kiegészí-
tést harcolt ki támogató szervezetnél az építmény megva-
lósítására.

Az  épületet  újra  terveztettük  az  ,,A”  energetikai  osz-
tály fenntartásával, a pályázatban elôírt megújuló energia-

felhasználás  betartásával.  Az  újratervezett  óvoda  nem-
csak  olcsóbban  megépíthetô,  hanem  lehetôséget  nyújt  a
szomszédos önkormányzati telek irányába bôvítésre is.

Az  építésre  a  vállalkozót  kiválasztottuk,  az  épület
alapjának kitûzésére 2014. 08. 29.-én sor került.

Szemétszállítás
A szolgáltató  felmondása  és  egy  ajánlatok hiányában

eredménytelen pályázat után a testület a közbeszerzési el-
járás keretében sikeresen jelentôsen, 16%-kal csökkentet-
te  a  szemétszállítási  díjat a  10%-os  rezsicsökkentésen
felül.

Energetikai pályázat
A pályázat keretében az iskola és óvoda (mára már el-

avult  technológiával  épült)  épületeinek  energetikai  kor-
szerûsítését (15 cm EPS hôszigetelés, nyílászárók cseréje,
LED világítás, új kondenzációs gázkazán beépítése) való-
sítjuk  meg.  Ehhez  társul  a  megújuló  energia  (napelem,
napkollektor)  hasznosítása.  A  pályázat  85%-os  támoga-
tottságú. 

A pályázaton kívül ezzel a beruházással együtt valósul
meg önkormányzati forrásból az iskola körüli dréncsöve-
zés folytatása, mely a régi épületrész vizesedését csökken-
ti, szünteti meg, mindkét intézményben a konyhai szellô-
zés felújítása, cseréje, iskolai melegítôkonyha felújítása, a
tetôborítás részleges cseréje, a radiátorok teljes felülvizs-
gálata és szükség szerinti cseréje, a felújítások utáni festé-
sek. 

A  projekt  elfogadott  elszámolható  bruttó  összköltsé-
ge: 88.957.403 Ft, melybôl 

– támogatás: 75.613.792 Ft (85%),
– saját forrás 13.343.611 Ft (15%).
A beruházás folyamatban van, a szeptemberi nyitásra

már  a  belsô  munkálatok  elkészülnek,  a  teljes  kivitelezés
véghatárideje 2014. 12. 31.

AURA
A Pilisborosjenô, külterület 0135/11 hrsz. alatti 18094

m2 intézményi terület (AURA) általános iskolaként mû-
ködött 1993-ig. Jelenleg a Magyar Állam tulajdona.

Az intézményi épületet Aura Hotel néven szálláshely-
ként üzemeltették.

Az intézményi épületet az elôzô testület tulajdonba, il-
letve ennek hiányában kezelésbe kérte, azonban az MNV
többször elutasította a kérelmet.

A jelenlegi  testület  fenntartotta  a  kérelmet,  többször
kiegészítette, kiterjedt levelezést és tárgyalást folytatott az
épület megszerzése érdekében, különösen amiatt, hogy az
iskola  épülete  szûkössé  vált  a  növekvô  gyermeklétszám
miatt, illetve az új épülettel az egyéb intézmények funkci-
onális elhelyezésére is lehetôség lenne (hivatal, családse-
gítô, védônôk).

Az Emberi Erôforrások Minisztériuma és a KLIK tá-
mogatta a tulajdonba adást, az MNV pedig felterjesztette
a Kormány elé döntésre az ingatlan ingyenes tulajdonba
adását, és a Kormány 1471/2014. (VIII. 27.) Korm. hatá-
rozatában közöltek szerint ez meg is történt.

TTéénnyyeekk ffeekkeettéénn--ffeehhéérreenn
((22001122..  ookkttóóbbeerr––22001144..  aauugguusszzttuuss  3311..))

Az újratervezett óvoda látványterve
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Terveink között szerepel a tornaterem megvalósítása
ezen az ingatlanon, melyre vonatkozó pályázati igényt a
testület már elôterjesztette, illetve megszerezte a tornate-
rem építésre vonatkozó KLIK támogatást is az AURA te-
rületére vonatkozóan.

Fejlesztési területek
Továbbra is fontosnak tartjuk beépítésre szánt terüle-

tek fejlôdésének elôsegítését.
A Malomdûlô és a Budai Tégla területének fejleszté-

se érdekében a Budai Téglával kötött megállapodás alap-
ján lejegyezhetôvé, kiszabályozhatóvá vált a Téglagyári
út, melynek egy része már ét is került az Önkormányzat
tulajdonába. A két fejlesztési terület közmûvesítésével a
rendelkezésükre álló csatornakapacitás önkormányzat ré-
szére történô átadásával a Bécsi úti településrész a Fôvá-
rosi Csatornázási Mûvek hálózatába lenne csatolható,
amivel kapacitás szabadulna fel a belsô településrészen.
A Malomdûlôvel fennálló perek a közmûvesítéssel szin-
tén megszûnnének.

A Lazaréti ingatlantulajdonosok támogatására a tes-
tület 90%-os adókedvezményt biztosít, illetve kezdemé-
nyezte a szennyvízcsatorna hálózat állami tulajdonba vé-
telét a fennálló szerzôdés tiszteletben tartásával, mivel a
Lazaréti Víziközmû Társulat több, mint 100 mFt-os érté-
ken kívánja tulajdonba adni a szennyvízcsatornát a szer-
zôdéses ingyenes átadási kötelezettség ellenére.

A Lazaréti terület és a Napsugár Lakókert szennyvíz-
evezetésének biztosítására a szennyvíz végátemelô bôvíté-
se, rekonstrukciója folyamatban van, melyet a Green
Garden Kft-vel kötött gazdasági megállapodás finanszí-
roz. A tervek elkészültek, a kivitelezés folyamatban van.
Azonban a közeljövôben lehetôség nyílik a szennyvíztelep
átfogó korszerûsítésére is. 

A 013-as és 027-es táblákban az arra felkészült tulaj-
donosi csoportokkal megkötöttük a településrendezési
szerzôdéseket.

Szennyvíztisztító
A DMRV Zrt. javaslatára a Nemzeti Fejlesztési Prog-

ramiroda Nonprofit Kft. elkészítette a ,,Pilisborosjenô
szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztés” tárgyú
projektet az alábbi jellemzôkkel:

– Az elôkészítô szakaszban a programiroda a kedvez-
ményezett, és a feladatra 100 %-os központi támo-
gatást kapott.

– 2015. nyarán várható a pályázati anyag térítésmen-
tes átadás az önkormányzat, mint a jövôbeni kedvez-
ményezett részére.

– Projekt mûszaki tartalmának összköltsége elôzetes
becslés alapján kb. 300 millió Ft, az önrész mértéke
még nem ismert, és a mûszaki tartalom is változhat.

– A jelenleg tervezett mûszaki tartalom szerint:
– a bôvítés a jelenlegi területre tervezett 15–20 m

széles bôvítéssel
– a jelenlegi 4500 LEÉ (Lakos-egyenérték) kapaci-

tás bôvítése 8000 LEÉ-re
– azonos, folyamatos üzemû technológia kiépítése a

jelenlegi folyamatos + szakaszos  kombináció he-
lyett 

– egységes, korszerû energiaellátás, számítógépes
folyamatirányítás és adatgyûjtés

– Tervezett határidôk:
– megvalósíthatósági tanulmány, 

költség/haszon elemzés 2014.11. 07.
– engedélyes tervek 2014.12. 19.
– jogerôs engedélyek 2015. 01.19.
– megvalósítás közbeszerzési 

dokumentációjának elkészülése 2015. 02. 20.
– az elôkészítési projekt 

zárójelentésének beadása 2015. 06. 15.
A csatornázáskor elmaradt szennyvízcsatorna szolgal-

mi jogok bejegyzése két éve van folyamatban, melyhez
250 szerzôdést kell megkötni, amelyek mindegyikében
több tulajdonos akaratát kell összehangolni. A szennyvíz-
tisztító telep rendelkezik üzemengedéllyel, melyet meg-
hosszabbítottunk, azonban a csatornarendszer a szolgalmi
jogok bejegyzésének hiányában a mai napig nem rendel-
kezik üzembe helyezési engedéllyel, ezért bár a szerzôdé-
sek megkötése nem látványos, égetôen szükséges.

M0 autópálya
Az M0 nyomvonallal érintett beépített, illetve beépí-

tésre szánt területek érdekében a testület kérte a védôte-
rület csökkentését, vagy elhagyását, mivel a gyorsforgalmi
út alagútban haladna.

Közmunka program
Önkormányzatunk maximálisan kihasználja a köz-

munka program keretében igényelhetô keretösszeget,
amelynek keretében 2012-ben több, mint 2 MFt, 2013-ban
több, mint 2,5 mFt állami támogatást kapott a közmunká-
sok bérének kifizetésére, aki nagyobb részben a Falu-
gondnokságon, és kisebb részben a Hivatalban dolgoznak.

Hírmondó költségcsökkentése
2011-ben párezer Ft híján 4 mFt-ba került a Hírmon-

dó, 2013-ban ez alig haladta meg az 1 mFt-ot. A szerkesz-
tô a feladatait ingyenesen látja el.

Falugondnokság
A Falugondnok Kft-nek az Önkormányzat 2011-ben 3

mFt törzstôkét és 10,7 mFt-ot nyújtott gépbeszerzésre.
2012-ben az Önkormányzat 33,4 mFt-ot adott a Falugond-
nok Kft-nek. 2013-ban a végelszámolásról szóló döntés
miatt ez  támogatási összeg 2,3 millióra csökkent, idén pe-
dig 200 eFt-ot kapott az adminisztrációs költségek finan-
szírozására.

A hó eltakarítás végrehajtására a Kft. sajnos önerôbôl
nem volt képes, így a Zeke Kft-t hívta segítségül, akivel az
elôzô testület felmondta az évek óta megfelelôen mûködô
hóeltakarítási szerzôdést. A szerzôdés felmondása és hó
eltakarításnak a Falugondnok Kft-nek átadása nem ho-
zott megtakarítást, illetve nem is volt hatékony.

Útfelújításra 2012. október óta több mint 7 mFt-ot
költöttünk.

Költségvetés kiadási oldalának drasztikus 
csökkentése

Az iskola fenntartását átvette a KLIK, ami évi 100 mFt
személyi bér költséget jelentett az Önkormányzatnak. Az
Önkormányzat továbbra is mûködtetôje az iskolának, ami
közétkeztetéstôl a rezsiköltségeken keresztül az épület
karbantartásáig minden költséget magába foglal. 

(Folytatás a köv. oldalon)
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A költségvetés kiadási oldala ezen a 100 mFt személy-
ibéren kívül további 62 mFt évi megtakarítást jelent, ame-
lyet drasztikus megszorító intézkedésekkel tudtunk meg-
valósítani.

Az  adóemeléssel  és  a  megszorító  intézkedésekkel  a
költségvetés egyensúlyba került, 60 mFt lekötött betéttel
rendelkezünk jelenleg, melybôl 15 mFt a szennyvíztisztí-
tó bôvítési pályázatra áll rendelkezésre. A Képviselô-tes-
tület nem kívánja tovább növelni az adót, a csökkentésre
vonatkozó  elôterjesztés  már  elkészült,  nem  a  lakossági
terhére szeretné megvalósítani a további fejlesztéseket.

Bécsi út gyalogátkelô
Képviselô-testületünk többször felszólította a Magyar

Közút  Zrt-t  és  a  KKK-t  az  évekkel  ezelôtt  megtervezett
2db  középszigetes  gyalogátkelôhely  megvalósítására,
melybôl az egyik idén nyáron elkészült. Az Önkormányzat
vállalta a solymári oldalon lévô közvilágítás üzemeltetését
is a Bécsi úti lakosok biztonságos átkelése érdekében. To-
vábbra  is  ragaszkodunk  további  átkelôhelyek  kiépítésé-
hez, és terveink között szerepel a Bécsi úti menti járda és
vízelvezetés kiépítése.

A Testület nevében: Paksi Imre
polgármester

A Humán Bizottság tagjainak nevé-
ben köszönöm most meg az elmúlt két
éves  segítséget  és  munkát,  azoknak,
akikkel együtt dolgoztunk.

Nagy  öröm,  hogy  intézményeink
(óvoda,  iskola,  családsegítô  és  gyer-
mekjóléti  szolgálat)  megtálalták  a  kö-
zös hangot és nagyszerûen tudnak im-
már együttmûködni.

Örülünk annak, hogy közremûködé-
sünkkel már a falunkban is elérhetô az
a diagnosztikus eszköz,  a  Polcz  Alain-
féle,un.  Világjáték  teszt,  ami  nagy  se-
gítséget jelent a korai fejlesztésben.

Büszkék  vagyunk  arra,  hogy  részt
vehettünk az óvoda belsô tereinek fel-
újításában,  az  iskola  épületének állag-
megóvásában,  eszközfejlesztésben  es
alapítványaik támogatásában. A beren-
dezési  tárgyak  (pl.:  játszószônyegek)
cseréjét a Humán  Bizottság tagjai ma-
gán jövedelmükbôl valósították meg.

Ugyancsak lehetôségünk volt támo-

gatni  a  nyári  táborok,  így  az  Indián
tábor megrendezését is.

Együtt örültünk annak, hogy évek
bizonytalansága  után  végre  kineve-
zett  igazgatója  van  az  iskolának,
Dienes Dóra személyében, akit a tes-
tület egyhangúan támogatott.

Igazgató asszony erôs elszánása pó-
tolhatatlan  segítséget  jelentett  az  un.
Zöld iskola ,,visszaszerzésére” tett erô-
feszítésekben is. Nagy várakozással te-
kintünk az épület újbóli tulajdonba ke-
rülése elé, talán megoldódik a sok évti-
zedes gond, a tornaterem gondja is.

Erôfeszítéseket  tettünk  azért,  hogy
megoldjuk a becsi úti gyermekek szer-
vezet  óvodába  utaztatását,  valamint
azért  is,  hogy  idôseinket  ne  Ürömben
lássak  el,  de  törekvésünket  még  nem
koronázta siker.

Köszönjük  segítô  észrevételeiket,
magánéletükben  es  munkájukban  to-
vábbi sikereket, jó egészséget kívánunk
Önöknek! 

Rafai  Józsefné,  Windisch  László
képviselôk, Bódy Gézáné és Majerné
Horváth Anita külsôs tagok nevében: 

Hunya Eva, a Bizottság elnöke

2014.  SZEPTEMBER  20.  (szombat)-ra  100  ÉVES
OSZTÁLYTALÁLKOZÓRA  HÍVUNK  TITEKET,  mivel
100 éve mûködik iskolánk.

Ez a kerek évforduló jó alkalom arra, hogy találkozhas-
son egymással minden Pilisborosjenôn végzett diák.

A rendezvény célja: összehívni illetve haza hívni azokat
a  falunkban  végzett  diákokat,  akik  életük  egyik  fontos,
meghatározó  szakaszában, ebben a közösségben élték di-
ákéveiket.  Találkozásra,  emlékezésre  hívunk  benneteket,
egy jó idôutazásra. Jó alkalom arra, hogy egy rövid idôre ta-
lálkozhassatok régi tanáraitokkal is.

A NAP PROGRAMJA:
,,100  ÉVES  OSZTÁLYTALÁLKOZÓK”-fenti  nap

délelôttjére  szervezik  az  osztályok  szervezôi  általában  (10
órára).  Pontos  idôpont  a  szervezôk  által  megjelölt
idôben,helymeghatározás  költségtervek  az  osztálytalálko-
zók szokásai szerint. Akit még nem értesített az osztályta-
lálkozók szervezôje (i) kérem, hogy keressétek ôket és se-
gítsetek neki (nekik) a szervezésben.

Köszönet!

(Folytatás az elôzô oldalról)

,,100 ÉVES FALU SÉTA, SZÜRETI FELVONULÁS”
15 órakor indul a Posta épületétôl (Budai  út) Mûvelôdési
ház programja szerint, amelyhez induláskor csatlakoznak a
100 éves osztálytalálkozók résztvevôi. Az itt lakó és elszár-
mazott  diáktársak  kéz  a  kézben  tesznek  egy  közös  sétát
Pilisborosjenôn.

,,SZÜRETI GÁLA MÛSOR A 100 ÉVES TALÁLKO-
ZÓ JEGYÉBEN” a TÁJHÁZ színpadán, a Mûvelôdési ház
programja  szerint.  Az  általuk  ajánlott  program  mellett
lehetôséget biztosítunk azoknak az osztályoknak illetve sze-
mélyeknek, színpadra alkalmas produkciójuk bemutatására,
amelyet  elôtte  egyeztetnek  a  szervezôkkel.  A  programok
végén élôzene a tájházban.

Akinek van valamilyen  régi,iskolánkkal  kapcsolatos  em-
léktárgya, fotója ,elsô iskola táska, bármi ami kiállításra alkal-
mas juttassa el Király Tibor részére (Fô u. 61. Ôkelme bolt.)

A  programok  részleteirôl  folyamatos  tájékoztatást
adunk.

Király Tibor
Ötletgazda–fôszervezô

KEDVES PILISBOROSJENÔI ,,VÉNDIÁKOK"!
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Pilisborosjenôi Polgármesteri Hivatal 
Jegyzôje, mint HVI vezetô
2097 Pilisborosjenô, Fô út 16.

Telefon: 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-313 
E-mail: jegyzo@pilisborosjeno.hu

iktatószám: tárgy: tájékoztatás

A  Helyi  Választási  Iroda  vezetôjeként  az  alábbi  vá-
lasztási tájékoztatót adom ki.

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
NEMZETISÉGI VÁLASZTÁSOKRÓL

A Nemzeti Választási Bizottság 2014. július 29-én ki-
tûzte  a  nemzetiségi  önkormányzati  választásokat.  Az
NVB 1128/2014.  számú határozatában rögzítette azon a
településeket, ahol kitûzésre került a nemzetiségi válasz-
tás, valamint meghatározta a benyújtandó ajánlások szá-
mát.

Ennek megfelelôen Pilisborosjenô Községben 
• a német nemzetiségû polgárok létszáma a népszám-

láláskor: 163 fô
•  a  választópolgárok  száma  a  választás  kitûzésekor:

83 fô
• a szükséges ajánlások száma: 5 fô
• a megválasztható képviselôk száma: 3 fô

Pilisborosjenô, 2014. augusztus 4.

Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea sk.
jegyzô

RENDELÉSI IDÔPONTOK AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN
Felnôtt háziorvosi rendelô

Telefon: 06-26/336-308

Hétfô 13-17 Dr. Kovács Levente 
Kedd 8-12 Dr. Kovács Levente
Szerda 16-19 Dr. Kovács Levente
Csütörtök 8-11 Dr. Kovács Levente
Péntek 7-11 Dr. Kovács Levente

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

Betegrendelés:
Kedd 15-18 Dr. Kerekes Ildikó
Csütörtök 15-18 Dr. Kerekes Ildikó

Egészséges rendelés/tanácsadás:
Szerda 14-16 Dr. Kerekes Ildikó

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

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

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

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

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

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

Ügyeleti szolgálat:
Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt.

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

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

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

Nagy Kevély Gyógyszertár
Farkas István

2097 Pilisborosjenô, Mester u. 10
Telefon: 26/336-314

(Forrás: Pilisborosjenô Község Honlapja 2014-08-04)

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK
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ÉÉPPÍÍTTÔÔAANNYYAAGG  KKEERREESSKKEEDDÉÉSS
PPiilliissbboorroossjjeennôô,,  

FFôô  úútt  001133//3311  HHrrsszz

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

mmuunnkkaa,,  hhuullllaaddéékkááttvvéétteell,,  
TTeerrmmôôfföölldd  kkiisszzáállllííttáássssaall

A Pilisborosjenô területén mûködô
vállalkozások ingyenes hírdetései az

Önkormányzat támogatásával.
T R U N K

EElléérrhheettôôssééggeekk::

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

Fax:     06-26-336-066 
www.trunk-epitoanyag.hu

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

tanácsadás.
30 éves szakmai gyakorlat.

Tel.: 06 20 423 5812

ÔKELME BOLT
PPIILLIISSBBOORROOSSJJEENNÔÔ  FFÔÔ  ÚÚTT  6611..

(Busz végállomásnál)
Papír-írószer, szigorú számadású

nyomtatványok,méteráru, rövidáru,
iparcikk, játékáru.

Felsôruházat – Lakástextil
Barkácsáru, 

Villanyszerelési anyagok,
Hulladékgyûjtô és szelektív szeme-

teszsákok kaphatók,
(Zöld Bicske Nonprofit Kft.)

Várom kedves Vásárlóinkat!
06-30-6337952

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó: 
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

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

Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.

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

jjaavvííttááss,,  rreessttaauurráállááss
06 30/274-6730

www.fanyuvo.5mp.eu

*Lakberendezési tanácsadás,
bútortervezés, virágdekoráció

06 30/315-7999 ww.kisnora.hu

termelôi áron a kaphatók!
Fekete Éva

2097 Pilisborosjenô 
Lovarda u 6.

hétköznap: 17–19 óráig,
hétvégén: 8-11-ig 15-19 óráig

szerda szünnap! 
Telefon: 26/816-051,

0620/2937377

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

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

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

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.

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

Szombat: 10–12h
www.kockakutya.hu, 

FACEBOOK: 
Kockakutya Állatorvosi Rendelô

MMûûeemmlléékk  ééppüülleetteekk  
rreessttaauurráálláássaa,,  ééppüülleettsszzoobb--

rráásszzaatt  rreeffeerreenncciiáávvaall..
Radnóti Géza

Tel.:06 20 955-66-32
email:radnotiopaion@gmail.com

Muskátlik,
virág,-és
zöldség-
palánták

AUTÓKÖLCSÖNZÉS–
KISZÁLLÍTÁSSAL

*
SOFÔRSZOLGÁLAT

* 
AUTÓBESZERZÉS 

és ELADÁS
TEL.: 06-20-502-5788, 

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

ArCo-ArCo-Mag Mag 
KftKft ..

Pilisborosjenô, 
Ilona u. 7.

Tel.: 06-70-670- 0075

Várjuk kedves vásárlóinkat!
Termény, állateledel, mirelit, díszhal-

eledel, kulcsmásolás, termelôi bor,
Linde mûszaki gázok (CO2, Ar, O2, Ac)

Nyítvatartás: Hétfô: zárva
Kedd–Péntek:  8-12 14-18
Szombat:         8-13
Vasárnap:        zárva
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A Pilisborosjenô területén
mûködô vállalkozások ingyenes

hírdetései az Önkormányzat 
támogatásával.

PILISBOROSJENôI
ASZTALOS MESTER

vállalja
egyedi ajtók, ablakok készítését,

egyéb asztalos munkák 
kivitelezését:

06-26-336-260

KEVÉLY GÁZ BT.
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG

2097 Pilisborosjenô, Tölgyfa u. 10.

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

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

csatornabekötések tervezése és
kivitelezésének megszervezése, 

hatósági eljárások és engedélyek 
beszerzése és ügyintézése. 

Anyagkivonatok és költségvetések készítése.

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelô mester

Telefon: 06-30-222-3583

GGyyöörrggyyii  BBuuttiikk
FFôô  uuttccaa  4455..  

aazz  áállllaattoorrvvoossii  rreennddeellôô  mmeelllleetttt  vváárr--
jjaa  kkeeddvveess  vváássáárrllóóiitt  

aazz  aalláábbbbii  kkíínnáállaattttaall::

ddiivvaattáárruu  ééss  kküüllöönnffééllee  
aajjáánnddéékkttáárrggyy  mmeelllleetttt  

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

06-70/282-53-25

PILISBOROSJENÔI NYOMDA
vállal mindenféle könyv, programfüzet,

brossura, szórólap, prospektus, levélpapír 
grafikai tervezését és legyártását.

Telefon: 06 20 9414-183, 06 26 816-045
E-mail: romaibt@upcmail.hu

PPIILLIISSBBOORROOSSJJEENNÔÔ
EEzzüüsstthheeggyyii  úútt  4400..

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

valamint meglévô képek Pfotoshop-os
javítását profi fotós-retusôr

Telefon: 06 20 329-4513

Ált. iskolai tanító, ált. és középiskolai magyartanár felvételire, érettségire 
elôkészítést és korrepetálást vállal. Telefon: 06-20-230-0714



Pilisborosjenôi

Hírmondó
XXI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2014. NOVEMBER

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

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

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

Polgármester Érvényes 
szavazat

Küller János Független jelölt 413

Lökkös Krisztina FIDESZ-KDNP 362 

Gergely György Független jelölt 202

Becske István Imre Független jelölt 188

Tóth Zsuzsanna Független jelölt 177

Heves László Független jelölt 416

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

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

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  vváállaasszzttááss  PPiilliissbboorroossjjeennôô,,  22001144..
Végeredmény

További jelölti sorrend

TTTTiiiisssszzzztttteeeellll tttt     PPPPiiii llll iiiissssbbbboooorrrroooossssjjjjeeeennnnôôôôiiiieeeekkkk!!!!

Képviselôk

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

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

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

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

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

Pilisborosjenô  fejlôdése  iránt
érzett  ôszinte  elhivatottsággal,
tisztelettel: 

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

Pénzügyi és Gazdasági bizottság

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

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

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

A képviselô-testület bizottságai és tagjai

Városismereti nap 
A városismereti nap alkalmából a

Budai várban található sziklakórház-
ba mentünk.

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

A városismereti napot fagylaltozás-
sal zártuk.   

100 perc sport a 100 éves 
iskolánkban

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

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

Cserediák kapcsolat
A lengyel csereprogram egy német

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

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

Segítôkutyák az iskolában
2014. november 20. Próbálunk fi-

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

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

100 perc zene a zene 
világnapján

Ilyen hosszú koncertünk tán még
sosem volt... 

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

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

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

HÍREK AZ ISKOLÁBÓL



PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ 3

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

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

Ilyen  hosszú  koncertünk  tán  még
sosem volt...

Népdaléneklési verseny
Az iskolánkban évrôl-évre megren-

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

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

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

Flash mob
A  villámcsôdület  (vagy  angolból

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

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

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk minden érdek-

lôdôt 
2014. november 28-án 17 órakor

kezdôdô 
András-napi bálunkra.

Program:
• osztályok néptáncbemuta-

tói, táncház, 
• kézmûves foglalkozások, né-

pi játékok, büfé, mese, meg-
lepetés.

A  program  szervezôje  a  Nebuló
Alapítvány

NAGYPAPÁK !
FFeellhhíívvááss  fféérrffii  nnyyuuggddííjjaass  kklluubb  llééttrreehhoozzáássáárraa!!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Metzlerné Kutvölgyi Eszter

Ôszi óvodai hírek
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GÉPJÁRMÛADÓ

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

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

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

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

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

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

ÉPÍTÉMÉNY- ÉS TELEKADÓ

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

A  mindenkori  hatályos  adórendele-
tünkrôl a honlapon tájékozódhat:

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

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

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

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

jegyzô

ADÓHATÓSÁGI
TÁJÉKOZTATÓ

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

Tisztelettel:    
Varga István képviselô,

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

tanácsadás.
30 éves szakmai gyakorlat.

Tel.: 06 20 423 5812

ÔKELME BOLT
PPIILLIISSBBOORROOSSJJEENNÔÔ  FFÔÔ  ÚÚTT  6611..

(Busz végállomásnál)
Papír-írószer, szigorú számadású

nyomtatványok,méteráru, rövidáru,
iparcikk, játékáru.

Felsôruházat – Lakástextil
Barkácsáru, 

Villanyszerelési anyagok,
Hulladékgyûjtô és szelektív szeme-

teszsákok kaphatók,
(Zöld Bicske Nonprofit Kft.)

Várom kedves Vásárlóinkat!
06-30-6337952

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

jjaavvííttááss,,  rreessttaauurráállááss
06 30/274-6730

www.fanyuvo.5mp.eu

*Lakberendezési tanácsadás,
bútortervezés, virágdekoráció

06 30/315-7999 ww.kisnora.hu

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

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.

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

Szombat: 10–12h
IGÉNY ESETÉN 

INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS
www.kockakutya.hu, 

FACEBOOK: 
Kockakutya Állatorvosi Rendelô

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

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

ÉÉPPÍÍTTÔÔAANNYYAAGG  KKEERREESSKKEEDDÉÉSS
PPiilliissbboorroossjjeennôô,,  

FFôô  úútt  001133//3311  HHrrsszz

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

mmuunnkkaa,,  hhuullllaaddéékkááttvvéétteell,,  
TTeerrmmôôfföölldd  kkiisszzáállllííttáássssaall

T R U N K
EElléérrhheettôôssééggeekk::

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

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

hírdetései az Önkormányzat 
támogatásával.

PILISBOROSJENôI
ASZTALOS MESTER
vállaljaegyedi ajtók, ablakok 

készítését,egyéb asztalos 
munkák kivitelezését:

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

2097 Pilisborosjenô, Tölgyfa u. 10.

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

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

csatornabekötések tervezése és
kivitelezésének megszervezése, 

hatósági eljárások és engedélyek 
beszerzése és ügyintézése. 

Anyagkivonatok és költségvetések készítése.

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelô mester

Telefon: 06-30-222-3583

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó: 
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

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

Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.

GGyyöörrggyyii  BBuuttiikk
FFôô  uuttccaa  4455..  

aazz  áállllaattoorrvvoossii  rreennddeellôô  mmeelllleetttt  vváárr--
jjaa  kkeeddvveess  vváássáárrllóóiitt  

aazz  aalláábbbbii  kkíínnáállaattttaall::

ddiivvaattáárruu  ééss  kküüllöönnffééllee  
aajjáánnddéékkttáárrggyy  mmeelllleetttt  

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

06-70/282-53-25

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

valamint meglévô képek Pfotoshop-os
javítását profi fotós-retusôr

Telefon: 06 20 329-4513

AUTÓKÖLCSÖNZÉS–
KISZÁLLÍTÁSSAL

*
SOFÔRSZOLGÁLAT

* 
AUTÓBESZERZÉS 

és ELADÁS
TEL.: 06-20-502-5788, 

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

AA  FFaalluuggoonnddnnookkssáágg  
kkéérrééssee

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

Révészné Marika














