Kedves Börzsönyligeti Lakosok és Telektulajdonosok!

A 2014 évi önkormányzati választás eredményeként új képviselőtestület kezdte meg munkáját Kismaroson Neubauer Rudolf polgármester vezetésével. A megújult képviselő testületbe Börzsönyligetről a szavazók beválasztották Folly-Ritvay Zoltánt, aki a Település Fejlesztési Bizottság elnöki tisztét is elnyerte. Ismét megalakult a Településrészi Önkormányzat, melynek feladata Börzsönyliget lakó és üdülő övezetének, valamint az Ó-hegy dűlő, Öregszőlők külterületen élők, nyaralók érdekeinek képviselete, a TRÖNK elnöki tisztét is Folly-Ritvay Zoltán látja el. A TRÖNK tagjai Krebsz György, Pálmai Attila képviselők, akik a korábbi években is sokat tettek a „hegylakókért” és Aradi Szilveszter, Szekeres Sándor nem képviselő, külsős tagok Börzsönyligetről. Reméljük a TRÖNK olyan eredményes lesz, mint az 1999-2004 közti időkben.
Az új faluvezetés fontos feladatának tekinti a településen lévő civil szervezetekkel való együtt működést, ezért Parragh Gábor alpolgármester feladata a kapcsolat tartás e szervezetek vezetésével. Nagy megtiszteltetés, hogy két település, Szokolya és Kóspallag képviselő testülete úgy döntött, hogy „szövetségre” lép Kismarossal és közös hivatalban, képzett szakemberekkel intézik a három település ügyeit. A Börzsönyligetiek Érdekképviseleti Egyesületének vezetése is úgy látja, hogy egy ideje akadályoztatás miatt visszafogott működése után, ismét az eredeti működését helyre állítva tud együtt működni a település új szemléletű vezetésével. Célunk továbbra is az, hogy minél szélesebb körben kapcsolódjanak be az Egyesület munkájába, főként a területünkön állandó lakosokra szeretnénk számítani. Ma már közel 160 háztartásban több mint 300 fő él Börzsönyligeten. Köztük vannak azok a fiatal családok, akik szakértelmükkel, felkészültségükkel sokat tudnak segíteni a közösség szervezésében, gondjainak megoldásában. Őket, de minden üdülőtulajdonost várunk a BÉE tagjainak sorába és vezető testületébe. Folytatni szeretnénk azokat az önerős fejlesztéseket, melyek az Egyesület 25 éves fennállása óta szervezésünk nyomán megvalósultak. A mostani település vezetés elvárja és támogatja ezeket a civil kezdeményezéseket.
Napjainkban nagy jelentőségű a gyors információ ezért fontosnak tarjuk, hogy Önök tájékoztatására minél több lehetőséget nyújtsunk.
Kismaros községnek rövidesen megújul - a ma még régi formában működő - honlapja http://www.kismaros.hu/, modern és naprakész híreket hoz a http://kismarosikikialto.hu/, hamarosan megjelenik a Kismarosi Kikiáltó nyomtatott folyóirat, melyet a korábbi terjesztési helyeken ismét meg lehet vásárolni. Érdemes a http://kisdunaujsag.hu/ térségi honlapot is felkeresni, melyen Kismarosi eseményekről is értesülhetünk. A végére maradt a majd 10 éve működő BÉE honlap a http://www.borzsonyliget.hu/ említése. Ezen a honlapon újból szívesen látnánk a Forum látogatóinak észrevételeit. Mint korábban is e honlap híreit Hírlevél formájában megküldtük elektronikus címüket megadó tagjainknak.
Szeretnénk minél szélesebb körrel kapcsolatot tartani, annak érdekében, hogy a mindennapok gondjait közösen, együtt gondolkodva és cselekedve meg tudjuk oldani. Az összefogás legyen a jövőépítés legerősebb láncszeme.
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