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Bemutatkozás ajánlással

Az a cselekvés, amikor első találkozáskor bemutatkozuiik, vagy első
szereplést élünk meg, az a bemutatkozás. Az első fellépés mindig
feszültséget okoz aimak, aki bemutatkozik, vajon befogadják-e,
meghallgatják-e, eléri-e célját, szándékát, jó szívvél fogadják-e
azok akikhez szól?
A gondolatsort azért emeljük ki, mert a Pilisborosjenöi
HÍRMONDÖ elindításának már a gondolata is éiTelmeket, félelmet
és e§yéb megnyilatkozásokat váltott ki.
A HERMONDÓ a képviselő testület határozata nyomán kezdi meg
életpályáját. Örülünk, hogy megszületett. Mondanivalóját, célját a
Szerkesztő Bizottság határozza meg. Tevékenységét a Szerkesztő
Bizottság koordinálja, föbb szerkesztési elveit meghatározza és
végrehajtja működése során szükségessé váló pályamódositásokat.
A képviselő testületi szándékkal egyetértett a Szerkesztő Bizottság,
amikor elhatározta a havonta megjelenő lap ío feladataként, hogy a
közéleti híreket közli, tényekre támaszkodó híreket,
tájékoztatásokat tesz közzé, olyan infomiációkat rögzít lapjaira,
amelyekre a község lakósága vagy aimak egy része vélhetően igényt
tart.
Rendszeresen kőzli a közéleti eseményeket, nyitottá teszi a
képviselő testületi ü}ések történéseit. A lap közli a testületi
állásfoglalásokat, ' határo2atokat, rendeleteket. E^zel a
tevékenységével a testűlet és a Polgáraiesteri Mivatal hivatalos
lapjaként működik.
A Pilisborosjenői HIRMONDO eziiton köszönti idösebb laptársát a
Borosjenöi HIKLAP munkásságát. Megköszönjűk eddig is kifejtett
hírközlő tevékenységét. Kívánjuk, hogy a jövöben is nyíijtson
Tisztelt olvasóinak hasznos infomiációt, a község lakói nyugodt
életéhez segítséget.
Lapunk a szigorúan vett tájékoztatás mellett helyet kiván adni
különböző nevelési és szórakoztató irásoknak is. A község életében
"neglévó közös gondok és azoknak megoldására utaló lehetőségek
mellett életünk elért apró eredményeit, örömeit is megörökiti.
A fflRMONDO a Weindorfer BOTE nevet is viseli. A szerkesztök
szándéka .szerint a községben élő és innen elszármazott, a német
nyelvet is ismerö és beszélö embereknek is kíván lehetőséget adni
nyelvismeretük, szókincsük bővítésére. Egyben ismeretszerzésre is
nyújt alkalmat. Nem titkolt vágya fentieken túl a német nyelvet
tanuló gyerekek ismereteinek bővitésére is kinálatot adni. Váijuk
nyelvtanáraink segitö közreműködését.
A szerkesztők ezt a munkájukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül
vállalták. Önként felkinálták a szerkesztés . és a nyomdai
előkészítés, a lektorálás nehéz és feleiősségteljes munkáját,
meglévő technikai eszközeiket.

Ajánljiik lapimkat Kedves Olvasóink szives figyelmébe:
Csisztu Zsuzsanna, Kovács Sándor,

A/íaver Róbert, Reichardt Ferenc,
Szegedi Róbert és Windisch László

Der Weindorfer Bote Stellt sich vor

Das gemeinderat hat sich entschlossen, das Dorfblat Weindorfer
Bote heraszugeben. Es will den Deutschen in unserem Dorf eine
Möglichkeit geben ihre Muttersprache zu pQegen, indem es die
Nachrichten und sonstiges Wissenswertes in deutscher Sprache
veröffentfílchen wird.
Wir haben vor, auch den ungarischen Mitbürgem Gelegenheit zu
geben ihre Deutschkenntwisse zu enveitem, und denen, die noch.
mcht so gut deutsch können unsere Muttersprache schmackhaft zu
machen.
Es ist aber nicht weniger wichtig, den táglichen deutschen
Sprachgebrauch unserer Kinder in Kindergaten und in der Schule
zu fordem.
Die Nachrichten und die Informationen über das öfíentliche Lebea
werden stflndig gebraucht. Auch das hierige sogenannte
Weindorfer "Schwobisch soll wieder aufgefnscht werden. Texte
mit Noten aus unserem kirchlicher und weltlicher Liederschatz ,
sowie Sprüche Verschen und Anekdoten werden wohl vielen eine
Freude bereiten.

AuBerdem sollte es auch Reise - und Erlebnisberichte geben, aber
natürlich werden auch Texte aus der deutschen Litsratur und
Dichtung verötYentlicht,
Es würde uns tíeuen, wenn diese Schriften die Weindorfer im hi-
und Auslaiid verbinden könnten.
Wir wáren dankbar für jede Hilfe, Sie dürfen uns geme
literansche, kulturgesichtliche Artikeki, aber auch sonstwie
interessante, Lehrreiche und lustige Schriflen zukommen lassen.
Die' Redaktion will ihre Arbeit mit grofier Freude und natürlich
unentgeltlich tun und sie hoft dass Sie ihr Hilfe und Verstándnis
entgegenbringei) wollen.
Dürfen wir vor allem auf die Hilfe der Deutschlehrer im
Kindergarten und in der Schule hoffen
In der Zusammenstellung des deutschen Teils \virkten die Herren
Franz Reichardt, Róbert Mayer und kóbert Szegedi mit.

Die Redaktion
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Influenzajárvány és Pilisboros]'enő

Az évrol évre megismétlődő influenza jár^ány közismert.
Egészségvédelmi megoldások ismeretesek a járvány
megfékezésére, a megbetegedési ráta csökkentésére. A
járvány elleni hatásos védelem vakdnával törtéiiik. A
védekezésül szolgáló oltóanyagnak előállítása szigorú
higiéniai feltételek közepette és a legszigorúbb
működési, technológiai követelmények alapján történik.
Ez a szigorúság elsősorban az oltóanyag előállítás
védelmének biztosítására szolgál.
Az önkormányzat döntése értelmében a falun kívüli
tűzoltó szertár és hozzá tartozó területe 2129 m2
értékesítésre kerüit. Erre nyílt pályázatot írtunk ki. A
pályázatra egy potenciális érdeklődő jelentkezett, a
OMNINVEST Kft. A kft. Gyógyszer-oltóanyag
Laboratóriumot kíván felépíteni 600 m2 területen, a
már fent leírt járványt okozó vi'ms elleni vakcina
előállítására. A szőban forgó feladat megvalósítását
támogatja az Országos Gyógyszerészeti Intézet, a Johan
Béla Országos Közegészségügyi Intézet és az Országos
Tisztiorvosi Hivatal. A szerződést a céggel az
önkormányzat megkötötte kikötve a gyógyszer-
oltóanyag laboratórium létesítési jogát.
A cég építési engedélyhez a szakhatósági engedélyek
megléte és részletes kömyezetvédelmi hatástanulmányt
is mellékelve juthat.
A laboratórium 25 fő részére ad munkalehetőséget,
amely létszámból 50-60 % helyi, középiskolai és
betanftott képesítésű lakos lehet. A termelést 1995

tavaszán kívánják megkezdeni. A cég 81 % -ban külföldi
tulajdonban van 51 Mft. törzstőkével.
A laboratórium steril , szűrt levegőt használ. A
laboratóriumból sem a levegőbe sem a szennyvízbe, sem
bármely más úton szennyezö anyag nem kerülhet ki. A
technológia még a hulladékra is teljesen zárt.A
technológiában használt anyagok megmaradt elemei az
élelmiszeripari és mezőgazdasági továbbhasznosításra
kerülnek zárt körülmények között. Ha valamilyen
formában a levegőbe kerülne a vakcina anyaga, az
influenza . elleni megnövekedett védettséget
eredményezne. A2 oltóanyag injekció ill. orrcsepp
formájában használhatő. A tery megvalósulása esetén a
cég székhelyét Piiisborosjenőre helyezi át.
A laboratórium éves árbevétele jelentős adőbevételt
jelent az önkormányzatnál is.
A laboratórium csak az influenza elleni oltóanyagot
állíthatja elő, más nem erigedélyezett. A laboratórium a
szigorú feltételek mellett nem okoz kömyezeti ártalmat,
szennyezést.
Amennyiben a jelen ismertető alapján kérdések
merülnek fel a cég szakértői válaszolnak. A kérdéseket
írásban kéq'ük néwel, címmel ellátva eljuttatni a
Polgarmesteri Hivatalhoz. Keilő érdeklődés és a
hatástanulmány ismeretekor bővebb szóbeli tájékoztatást
is biztosítunk.

Szegedi Rőbert
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Figyelem!

Pilisboaxisjeno QAcimBryzata pályázatot htefefc az
Altaláaas Tclanla (R .haniiirrwp-irt-) igazgsrt-oi J<11nCTnalt
betöltésére.

Pályázati feltételek:
- felsofcku szakiráryú .végzettség,
- legalái?) ötéves szataai gyakarlat,
- szaknai vezetffl. pcogram.
Náiet nyelvtudással rarialtezok ela-Qten.
A pályázatnak tartalnaznia teU a pályázó legfartcsafcb szaiélyi
actetait, a részletes szataai cnéletrajzát, diplaiajának nasolatát,
erkölcsi hLzcnyítványát.
Az á1]ás 1994. július 1-taL tölttebo be.
A pályázat benyujtásáaak határijdeje: 1994. anjus 20.

Elhírálás határicteje: 1994. jűnius 15.
A palyázat bayujtásának helye:

RLl-Lstaacosjenő közság Etolgármsstetri Hi-uatala
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1
*1

'.''>

1
?
1
í
í
í

A Római Katólikus Egyház Képviselő
Testülete nevében köszöntöm nyugdíjba
vonulása alkalmából Szimeth Géza kántor
urat. A testüiet és a hivők nevében is

köszönetet mondunk az eddigi kántori
munkájáért.
A leghosszabb szolgálati időt - mint kántor -
ő mondhatja magáénak Pilisborosjenőn az
egyház és a hívők szolgálatában.
Igéretet kaptunk tőle, hogy nyugdíjba
vonulása után is folytatni kívánja szép
hivatását.
Ehhez kívánunk számára további sok sikert
és jó egészséget, Isten áldását.

Galambos Ferenc
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Hirdetmény
Az Országos Személyiadat- és Lakcimnyilvántató Hivatal értesíti az állampolgárokat,hogy
a polgárok személyi adatainak és. lakcímének nyilvántartásáról szóió 1992. évi LXVI. tv. végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.)
Kormányrendelet 48. § (3) bekezdése értelmében az 1992. november 30. elött létesített ideiglenes lakcimek 1994. június 30-án
érvényőket vesztik akkor, ha azokat az állampolgárok nem újítják meg. Az ideigienes lakcím (tartózkodási hely) 1994 június 29-éig
újítható meg. A megújítást a postahivatalokban kapható lakcimjelento lap kitőltésével annál a polgármesteri hivatahiál kell bejelenteni,
amelynek illetékességi területén a megújitani kívánt ideiglenes lakcim (tartózkodási hely) található. A megújításhoz a lakcímjelentö lapon
kívül a személyi igazolvány, valamint a személyazonosító jelröl (személyi számról) szóló hatósági bizonyitvány (személyi lap vagy igazolás)
szükséges.
Az 1992. november 30. elott létesitett ideiglenes lakcím 1994. június 29. után nem újíüiató meg, azt tartózkodási helyként újból be kell
jelenteni.

Polgármesteri Hivatal

Engedjétek hozzánk a telefont!

Abibliai szöveg gondolata modemizáltförmabantohd Tkén^am?ta^lI^^^Dá^^ Sé?;
SlSb^ ̂rÓ6lScosoy<al:Tgondolatcserét lehetövé ^tevo, ,kOTS2e^ldf)^"^SS;J^e^^T^^g^estvel;ként^g^stkív6antam"adn7az^
S^1l^^^^^2^Íentk^tlTa'ÍeI^^egkomo^
^Ía^zat^uésT5 ^0lOMFt'.\ir3 0J.m^FtíeüzetéséveÍis^alátámasztottuk. Így a község lakóinak befize.tése 1994 április-18-ig

E"zt^bevfeetett'pénzt az önkonnányzat igen nagy^gonddal kezelte ̂ dkmo^ttjén^én^k^A^ rplenGztól^eml eangedélyeTem.7 S^^^^
^^L^gedelye^Nem'akarok~nehanytírsközség ezzel ellentétes_sorsara^a^t^lm^l^^
felJ;e^őu^ATÁ6VURT"-nek a"'beszedett"pénzt~addig,"~amíg"egy kapavágás sem történt^O^tóm^ k^é^J^Bud^^
iS^MsszantÓrPUisszentÍvan^Solvn^ema
Sl^^tenLlEn^érdekebenle^oztaa-PILISTÁVKft-LT^ vállaltozc^al, ^"lkM^U^SS SS
50.0^.0"Oo7Ft"-o7aÍaptőkeveTelkezdte a tekfonhálózat fejlesztését előkésáteni. Erre az öt kö7séShossmeKk^ö^}1^
aMUATÁVURt-ve7ere'dme^tíen"tar^ak~s^ el magát; Reméltuk,

^ 

hogy az °"zág^^kör^tébenjlhe^nkj
M^alrAköíláLc as^gu3l mlá^^^^ 'bekeSiben foglaltak szerint "tefefonfejlesztési szándékaink

"9 § (l)Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlő
védelemben részesül. ...... . , . ___. "_i.-i""""*"

w(2")"AMagya7Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági_verseny^zabadsagat^ ̂ ^^^ ̂  ^^
Elkes^tácTS^^Jl^elkeszmteía'kivitehte^^^
S^Ó^taTS^pénz'és'a Íakossagi'pénz. Előzetes megáUapodás ̂ ületettkiv^ezövd^^^^^j^po^
^lÍítóTéggZ aÍneÍy"a"sSndrei es"am°agyar műszaki megoÍdásokra adaptálhato. Tehat^gyakorlatUagji^orojjen^
^a^Sötídepítésmmdendöfeltételemegvolt 1993. végén. E^. a.közlekedési, híAozlési^vmigyi^m^ter^
k^zsegTkatö SneI\:rasbeÍkerése~alaHán Szentendre pnmer'körzetére is kiírta a koncessziós pályázatot, a fejlesztési es
SST^S^S' érkezett a kiiró minisztériumhoz. A mimsz^ altalletrehoz. ttbírátób^sag^es^d^
fordu^ard tírárt a"ap^^okat'~A^
Mlm̂ eTumZdső'helyezettkéntYlfogadnL A döntés, a miniszter úr részéről az eredet^kurás^felt^kk^zöt^n^m
szereDeTtetett'belso'tanácsadóinakjavaslataalapján a bizottsági előteijesztést fígyelmen^ kíviil hagyva, ^ aMAlAV Kt-n
kedvezett. 'A'pÍLISTÁV Kft. a döntest a Fővárosi'Biróságon megtámadta. A tárgyalás 94 május közepére várliato.
Melyek azok a feltételek, amelyek alapján a bíráló bizottság rangsorolt és tettjavaslatot a miniszter ur reszere:

Ajánlat tárgya
l. /Egyszeri koncessziós díj (millió Ft.)

egyenértékű ajánlata
2., Évenkénú koncessziós díj (%)
3., Szolgáltatás megkezdésének időpontja

4., Fejlesztési ütem a primer körzetre
5., MATAV dolgozók foglalkoztatása
6., Lakosság felé vállalt feltételek

1. 1 Önkormányzat felé vállalt feltételek

A digitális központ tervezett kapacitása

MATAV Rt.
nem ismert

nem ismert
szerződés aláírásától
számított 12 hónap
(1997) kiirás szennt
nem ismert
beruházási

hozzájárulás 30.000,- Ft.,
szerelésidíj+1. 000, -Ft.
mncs

500 vonal

PELISTAV Kft.
517,5

1, 95
a szerződés aláírásától
számított 60 nap
2 év fejlesztési intervallum
25 év
beruházási

hozzájámlás 12. 000, - Ft.,
szerelési díj + 5. 000,-Ft:
évi nettó árbevétel 1 %-áig
pénzügyi támogatás
l. OOOvonal

A már meglévő telefon vonal és a bejelentett igény együttesen 200 + 620 =820 vonal. Mat^Rt^e^mintPjtya^p-^d
'aVálTzat"fejlTszte7mTnel"gyorsabb"kivTtelézésének feltételeiről és a megvalósítás modjáról a targvalást. Nüv^a

M^r^Rt. umég"nem~dontött a"mai°napig"a'gyorsított megvalósítás lehetőségéről és feltételem_ek_módo^arol-^^bS
tő esl megoldast'talalóVárgyalást fogok"kezdeményezni. Nagyon sajnálom, hogy ma még mindig nem kapnakapályazolí

Í'e^etös^eTa"b^oíryítas7a7gyenTő-esellyeTaszabályszerűversenvfeltételekelbírálásaal^^^^^
TeTközöÍrt metnetközten"módositott~feltételek-szerint elbírálni, ezzel az igazságtalan döntés khetőségének^kételvét

3őKÍéT. FeTek"hogy"aMATAVRt-nektovábbra sem lesz elégséges fejlesztési tőkéje a munka gyors befeJe_zésere; pedig"allota
kínIlatipiacfekétekmekTétrejöttét'ldietővéteszik, ott a fogyaizto is éra. hogypénzéért igazi versengésalakul^^ezaz^
rs 'mTrs7tílha^7ejtTi. 'lzJa'mon7poÍhdyzetbennemjohtí
leg^OTsabbaTe'ÍenTmrk örzetünkben'is azt a fejlettségi santet, hogy a MATAV^kínálni fogja_a vevone^^olgáha;^^
?^tíueTd"etemere ges^éges~e'iv7nvesítéseért/Te^ 'ez'az elv a PILISTÁV^ra is igaz. Amennyi ben a döntések

felgyorsulnak az 199~4-es esztendő meghozhatja a telefont á fogyasztóknak Pilisborosjenön is. Szeeedi Róbert
polgármester

\kstl oroijsilolJ^irmonAó 3
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Röviden a szociális ellátásokról 1993-ban.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993-ban a. III. törvényt fogadta e) a Parlament, mely az önkormányzati
szociálpolitika jelentös reformja.
A törvény meghatározza az önkormányzatok feladatainak körét.
Föbb szociális ellátási, támogatási formák:
a. / Gyermekekkel kapcsolatos kedvezmények

- rendszeres nevelési segély
- gyermekintézmények téritési dijkedvezménye
- rendkivuli nevelési segély

b. / Idöskoruak támogatása
- rendszeres szociális segély
- átmeneti segély
- egyéb szociális természetbeni juttatás
- munkanélküli jövedelempótló járadék
- ápolási dij
- lakásfenntartási támogatás
- temetési segély (köztemetés)
- közgyógyellátás
- lakáscélú támogatás

Rendszeres nevelési segély 1993-ban kifizetett ősszege: 873. 000. -Ft. volt. Ez a segélyezési forma községünkben 13 családot
érint, összesen 45 gyerek részesül havonta 1. 800, -Ft. támogatásban.

Gyermekintézmények téritési dijkedvezménye:
Az óvodába, iskolába járó gyerekek részére étkezési kedvezményt, ingyenes étkezést biztosit az önkormányzat, ha a család
anyagi helyzete ezt szükségessé teszi, és egyébként a feltételeknek megfelel. Az óvodában 32, az iskolában 26 gyermek részesül
ingyenes étkeztetésben.

Rendkivüli nevelési segély 1993-ban kifizetett összege: 1. 316. 000. -Ft. volt. Ez a segélyezési forma az átmenetileg nehéz
anyagi helyzetbe került családok segitését szolgálja, ahol föleg a gyermek érdekében szükséges az anyagi segitség. A Szociális
és Egészségügyi Bizottság dönt asegély összegéröl.
Az iskolai év kezdetén 81 f5 iskolás gyermek részére I76. 000. -Ft. beiskolázási segélyt adott.

Rendszeres szociális segély : 1993-ban kifizetesre került 228. 000. -Ft. Jelenleg négy fö kap rendszeres szociális segélyt. Evente
emelkedik a rászorulók száma.

Átmeneti segély: 1993-ban kifizetett összeg 9l6. 000. -Ft. volt. Ez a leggyakrabban alkalmazott segélyezési forma. Az elmúlt
évben 69 kérelmet teljesitett a bizottság, változó összeggel. A község 70 éven felüli, alacsony nyugdijjal rendelkezo lakosai
részére (147 fő) 584. 000. -Ft. -ot fizetett ki karácsonyi segélyként.

Egyéb szociális természetbeni juttatás. Ezt az ellátási formát akkor alkalmazza a bizottság, amikor kétséges, hogy a kézbe adott
pénzt arra a cétra forditja-e a kedvezményezett, amire kapta. Ez esetben a Hivatal vásárolja meg az élelmiszert, tüzelöt.

Munkanélküli jovedelempóttó járadék. Azon személyek részesülhetnek jövedelempótló járadékban, akiknek a Munkaügyi
Központ által folyósitott munkanélküli segélye lejárt. A kifizetett összeg 50%-a terheli az Önkormányzatunk köitségvetését.
50%-ot az állami költségvetés visszatérít. 1993-ban 34 személy részesült jövedelempótlótámogatásban.

Ápolási dij. Az Önkormányzat rendelete szerint az ápolási dij összege, a mindenkori öregségi nyugdij legkisebb összegének
130%-a. Jelenleg két személy kapja. de mindenki igénybe veheti, aki a jogszabályi feltételeknek megfelel.

Lakásfenntartási támogatást vehet igénybe az a család, aki az Önkormányzati rendelet feltételeinek megfelel. Jelenleg csupán
egy kedvezményezett család van.

Temetési segély az elhunyt hozzátartozójának adható, ha a temetés költsége a saját illetve a család létfenntartását^
veszélyeztetné. Köztemetést a polgármester rendel el, ha nincsen aki az elhunyt eltemetéséröl gondoskodna.
Közgyógyellátás:. A jogosultak körét a törvény alapján Önkormányzati rendelet szabályozza. A múlt évben 44 síemély részesült
alanyi jogon közgyógyellátásban, és 56 személynek állapitotta meg méltányosságból a bizottság ezt a kedvezményt, igy 110
rászorulónak nem kell fizetnie a gyógyszerért. Az Önkormányzat az igazolványok után személyenként 5600. -Ft. -ot fizet az
Egészségbiztositási Pénztárnak.

Lakáscélú támogatás. Üj lakás épitése esetén a jogosultak lakásépitési támogatást igényelhetnek. A múlt évben 16 esetben
összesen 1. 134. 000. -Ft. -ot osztott el a Bizottság.
A felsorolt szociális ellátásokra összesen 6. 271. 000. -Ft. -ot költött az Önkormányzat 1993-ban.

Polgármesteri Hivatal

HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy az Önkonnány22t érvényes helyi
rendeletei a következök:

10/1991. sz. rend. A köztisztaságról

11/1991. sz. rend. A lakáscélu támogatásokról

3/1992. sz. rend. A megemelkedett kölcsőntörlesztö részlet megfizetésének
támogatásáról

5/1993. sz. rend. A szoc. igazgatásról és a szoc. ellátásokról szóló 1993. évi
III. törv. végrehajtásának. átmeneti szabályairól

13/1993. sz. rend. A helyi adókról

1/1994. sz. rend. Pbj. cimeréröl és a cimerrel ellátott zászlójáról, pecsétjérol
és ezek használatáról

3/1994. sz. rend. "Pilisborosjenö Diszpolgára cim és a
.J'ILISBOROSJENÖÉRT emlékérem alapitásáról,
adományozásuk feltételeiröl

4/1994. sz. rend. Az állatok tartásáról

5/1994. sz. rend. A zajvédelemrSl

A rendeletek félfogadási idöben a Polgánnesteri Hivatalban is
megtekinthetök. A rendeletek szövegét teljes terjedelemben a Pilisborosjenöi
HÍRMONDÓ folyamatosan közölni fogja.

Polgánnesteri Hivatal

A Pitisborosjenői Polgármesteri Hivatal közleménye

Tisztelt Vállalkozó!
Az 1993. évi CII. tv. 22. § 1. bekezdés b. pontja
értelmében "az állami adóhatósághoz bejelentkezett
adózó az adószámot az egyéni vállalkozói
igazolványba való bejegyzés végett a vállalkozói
igazolványt kiállító jegyzöhöz köteles bejelenteiü a
törvény hatályba lépését követöen

legkésöbb 1994. június 30-ig.
Felkérünk minden egyéni vállalkozót - akinek
igazolványát hivatalunk állította ki - a fenti
idöpontig adószámát a Polgármesteri Hivatalban
bejelenteni szíveskedjék. Segítségét megköszönjük.

Pályázat'i felhíváe

Pes-C megye Onkormányzatának K.özniűvel^ési ss
|0ktatási Bizottsága és a F'est megyei Levélt-ár

hélytörténeti-krófiikairói pályázatot hirdet. A
Ipályázat nyilvános, azon ré&zt- vehstnek F'sst megye
tőlspüléseinek múltjával foglalkozók, helyCört-énészek,
krónikaírók, pedagógusok és a honismeretí

iszakkörök. Hivatásos kutatok, történeszek,

lisvéttárosok, muzeológusok a pályázaton nsm
Ivehetnsk risszt.

!A pályázat további felt<st<slsiről részletes
tájfikozta-fcás-fc az érdisklőíiőknek a Reichel Józssf
Mweiődési Ház veze't^js, Windisch László aá.
Bsadási határidő: 1994. augusztus 51.

A Tűzoltó Egyesület hírei

Pilisborosjenő (Weindorf ) Onkéntes Tűzoltó
Egyesülete több mint 100 éves múltra tekint
vissza.

jelenleg 22 tagja van, akik szívvel-lélekkel végzik
szükség esetén a tűzoltói feiadatok ellátását. Az
elmúlt évben is négy alkalommal vonultunk ki a
községhez tartozó erdőben okozott tüzek
oltásához. Az ityen jellegű tüzek oltásánál az
Állami Tűzoltósággal együttműködve kézi
eszkö'zökke! kapcsolódtunk be az oltásba.

Kérjük, hogy tűz esetén az Állami Tűzoltóság
értesítése mellett minket is értesítsenek.

Elérhetőek vagyunk:
Komlós Tibor Erdő U. 3.

Élelmiszerüzlet
Kucsera László Rákóczi u.2.

T: 334 - 235

Mi akkor is továbbítani tudjuk a tűzjetzést az
Állami Tűzoltóság felé, ha a telefon nem
működik, mivel rádióösszekötésünk már van.

t^tá boroí {anoi.

Lomtalanítás

Tisztelt lakók!

Környezetünk tisztántartása, szépítése érdekében a
háztartásban feleslegessé vált tárgyaikat
összegyüjtjük és elszállíttatjuk.
A kihelyezésre kijelölt pontok:
Fő út: minden csatlakozó utca tatálkozási szabad
területén.
Budai út: minden csatlakozó utca találkozási szabad
területén.
Vár utca és Várhalom utca találkozásánál.

Kossuth L.tér A kút melletti gyepes területen.
Patak utca-Szent István királyutca találkozásában
és a Víztározó köz - Patak utca sarkán.

Ezüsthegyi út: minden köz és utca
becsatlakozásánál.

Szőlő utca: Ezüsthegyi út találkozásánál.
Szent Donát út és a közök találkozásánál.
Szent Donát út-Temető út- Bor utca találkozásánál.
Kevélyhegyi út a közök találkozásánái.
Rózsa út-Templom út és a Templom tér
találkozásánál.

Templom út - Iskola út találkozásánál.
Iskola út és a csatlakozó utcák találkozásánál.
Kántor út a csatlakozó utcák találkozásánál.
Bécsi út és a csatlakozó utcák találkozásánál (nem
a Bécsi útra esö területen).
Kövesbérci utca és a csatlakozó utcák
találkozásánál.

Nem helyezhetö ki: savas akkumulátor, szennyezett
hordó, autóroncsok, festékek, hígítók,
permetezöszerek és egyéb vegyi és tűzveszélyes
anyagok.

Kihelyezési napok: 1994 május 9-11. ig.
EIszállítási napok: 1994 május 12 és 13. -a

Segítségüket köszönjük.!

VWVSA/WW^^A^AAAAA/V^AAAAAAAA/VWWV\AAAA/VVW\AAAAAAAAAAA-'

Vállalkozók és Lakók fígyelem!

Tájékoztatjuk Pilisborosjenő lakóit, hogy a Concord Invest
Körayezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. fémhulladékot is fogad a
pomázi hulladéklerakóhelyen. A hulladéklerakóhely a
fémszállítmányokat a köveücező időrend szerint fogadja:

Hétfotől-péntekig: 8 órától 14 óráig.
Díjak: - egész autóroncsok: 600,- Ft. /db. + AFA

- vegyes fémdarabok: 450, - Ft. /m3 + 10 % ÁFA (1 m3 = kb. 1
tonna)

A díjak visszavonásig érvényesek.
A Concord Invest garantálja a kömyezetvédelmi előírások szerinti
hulladékgyűjtést és elhelyezést. Kérjük ezt a lehetőséget igénybe venni.
Erdeklődni lehet a 251-2380-as budapesti telefonszámon.

A^AAAAAAAA/\AAAAAAAA/VWVV\AAAAAAA^AAAAAAA/W\AAAAAA/"^/\AAA/^AAAA/\AA/V^
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Ehrentafel

Josef Reichel - Bassist aus Weindorf

Ein Ereignis hat die Weindorfer wieder einmal
zusammengebracht. Es war noch in der Faschingszeit, als
die Singgemeinschaft am Montagabend wie üblich beim
Probeabend beisammensaB. die

Führung hatte auch prominante
Gáste eingeladen.
Doch es war ein aufierordenüicher
Anlafi, weil im Programm auch die
Enthüllung der Ehrentafel von Josef
Reichel und der Namenstag von
Frau Julianna Metzler standen.
Im Namen der Singgemeinschaft
hiefi unser Sekretár Georg Gröschl
die eingeladenen Gáste herzlich
willkommen und sprach über den
Anlafi des Festtages, námlich über
den Bafisánger Josef Reichel,
gebürtiger Weindorfer ehemaliger
Opemsánger.
Nach der kurzen Festrede wurde

Géza Hambuch gebeten, die

"tí:^4*^^>>

Beisamensein wohnte

~^^

/-

Ehrentafel im Kulturhaus zu enthüllen. Nach diesem Akt
wurde ein Ehrenkranz der Gemeinde und Singgemeinschaft
niedergelegt. Die Tafel war mit der ungarischen
Nationalfahne und der Fahne der Singgemeinschaft
geschmückt, und als SchluBakt sangen der Singkreis und die
Anwesenden die ungamdeutsche Hymne mit
Musikbegleitung von Franz Reichardt. Dem geselligen

auch der Parlamentsabgeordnete
Rudolf Szauter und Bürgenneister
Róbert Szegedi bei.
Nach Weindorfer Brauch

beglückwünschten wir alle unser
Mitglied Frau Julianna Metzler
persönlich zum Namenstag, dann
wurde auf ihr Wohl angestofien.
Chorleiterin Frau Mizi Gröschl

gab den Aufitakt zum Singen,
Raymond Schieszl begleitete den
Gesang aufdem Akkordeon.
Wir eriebten fröliche Stunden und
haben mit dem kleinen Fest eine

alte Schuld des Dorfes gegenüber
seinem Landsman Josef Reichel

gutgemacht.
Franz Reichardt

Mitglied des Singkreises

Nefflzeüségi Klub működik a Művelődési Hazban ^
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^Aus ^eírtííorf/^ptíIisÍTaro'sfE nff gíng &er am 27. 3]artuar ISÜl geÍTcrrerte ^füsef ^ReícJ^eI í^eróor.

^cínrn als ^. ín-b ferurire seín 'SIaíent ÍOT ^Sause seínrs C^ra^íiaírrs mülterlic^rseíts aitg.eaprocí^en,
?oo ÍIÍEÍ musízurí íourire. ^Aís ^ec^ze^njal^rígE r l^atíe er bereíts ím ^Btim zu ^Sffaítzen/^áx:

gesixrtgen. ^ací^ semer ^\. usíiíÍítung ín ^test traí er irart als ^assíst auf, aísÍTaíít aucí} ín

^'re^írurg/^o-zsanu, bann m ^Saítzn íreí ^3ffíen unir aucí} itartsEÍírst. ^acíj (Saatspíelen m ^Serlín

(1S24) uiür ^SiIagireírurg (1S25) sang er zeí^n ^a^re ííxng art iíer ^SofÍiü^ne itt ^arísruí^e.

^inscJ^ÍÍE^enir faÍgien tneíj-rErE ^astspíeís ín ^tuítgart, JSEíagiteíiurg unir ^lerím. ^Bffáí^renÍr eínes

3Sríauírs m irsr ̂ ímat sang er auf irer ̂ íester '^lüí^ne. ^ln 3(a^re 1S37 fcrar er zum zíoeíten ^SIaÍe
ítt (^taÍíen, íücr er ín ^oíügíta zfazí ^9tlD ttate {^{rtiturcí^ míí ^Rossíní íieisaütnxen ?oar. ^paíer ernleí^

er gra^e '^rfolge ín ^Bamírurg, ^cí^ÍDerín, ^trelítz, ^atízíg, ^öitígsírerg, ^Ríga, ^BresÍten unir

^Jfrankfurt am ^Maín- ^A. ís er itaniT íoísiter in seíner ^eijurst^eímaí ?OEÍÍÍ?, sang er ín ^st aucí^

ítt ungariscí^e ^prací^e- ^9an 1840 íiis 1S44 ferar er ín ^BarmstaítL ^Ber ^ünstler ^aíte

aÍIent^alíren ^öcí^stes ^Ioír erí^aít^tt. ^ln ̂ SÍurzliací^s ^íügrap^ísc^em ^EÍexíkott l^eí^t es üíier íí^n u.

a. ÉcriTrtíící^: "^'íci^t nur irer ^mfang seíner ^tímme - eíne 'SIünreicí^e óom QIantra-^J! írís zum

zÍDeígestricí^?tt?n^3fís mit ^rusí - foar ge&iaítig, aucl^ aem? imposante '^rscí^eíítUttg, íierírunxíen
mit eínein rtaturgE ina^ert ^píele, untersíüízíe aeítte naíürlící^en ^íííeL ^R.eící^x>I ínuríte 1S53

ísíírenir unir starír am 30. ̂ anuar 1856 ín ^Barmstaírt.

Das Lachen macht SpaB

Síehen zwei Hühner vor einem Berg
Eierbriketts. Sagt das eine: >Cuck mal, lauter
Babvs aus Afrika<

Das Krokodil lliegt mit der Linienmaschine in

seine Heimat zurück; es hált auf seinem

SchoS einen grofien Koffer aus Krokoleder
umklammert. Die StewardeS besteht darauf,
da6 der Koffer in den Frachtraum kommt.
Das Krokodil entsetzt:>Was fallt Ihnen ein?
Das ist mein verstorbener Gatte! <

Ein Regenwurm kriecht aus der Erde, sieht
einen anderen Regenwurm und freut sich

aufeinen kleinen Schwatz.
. Schönes Wetter heute, was, Kollege?(
Keine Antwort.

*0b es so bleibt'1 Hast du zufallig den
Wetterbericht gehört?<
Wieder keine Aniwort.

Verargert verschwindet der Regenwurm ins
Erdreich und murmelt: >Verdammt, ich werde
alt! Schon wieder bin ich auf meinen

Schwanz hereingefallen!<

A klub 1980-ban alahill a falu némeL nefflzeüéégií lakóiból.
Jelenleg 50 taga van. Ebből 30 fő a NenizeUség Dalkör

A klub és a Dalkör le^Öbb céljai hagrományőrzéé. a
némel nyelv g^orláss. a falu értékeinek. műeffllékeinek

A Kcm sok - sok iailföldi fellépésen szerzell rutinl és
forrl e^ségps osapatlá. NaQ%ikerű hazai koncerljeik ié
bizon)<lják létjogpsuiLságukat. A tíubíapokon ézervezett
próbákat tartanak annak érdekében. hog minél aiagpA abb

ézintet érjenek el az éneüés technikájában.
Minden hétfőn 19-óratól vehetnek r&szt a tíub fflunkájában

a falu német nefflzeti<ségi lakói.
(Szeretettel wjuk a falu lakóit a klub rendezvényein. Az

eseményekről és a tíub életéről folmiatoé tájékoztatást
ézeretnénk nyújtani.

Cröschl Cyöf0r klubvezető

A falugazdász megkezdte tevékenységét
Pilisborosjenő községben

Segítséget nyújt a környékbeli gazdáknak,
kistermelóknek, hobby kertészkedőknek az
alábbi témakörökben:
- növénytermesztés,
- állattenyésztés,
- kertészet,
- növényvédelmi szaktanácsadást tart,

különféle támogatások igénylésénél
(Mezőgazdaségi Fejlesztési Alapból
gépvásárlás 500 eFt. vissza nem térítendő
támogatás),
- hitellehetőségekkel kapcsolatosan,
- értékesítési lehetőségek,
- minden egyéb, ami a mezőgazdasághoz
tartozik.
Fogadóórája: minden páros héten szerdán 13
és 15 óra között a Polgármesteri Hivatalban.
Ezen kívül sürgős esetekben az 1-325-838-as
telefonszámon.

Emesz László
falugazdász

Sportegyesületűnk

A Pilisborosjenöi Sportegyesület 1991-ben alakult meg, hogy
összefogja a községünkben 1968 - óta müködö karate csoportot, és a
még régebbi múltú labdarógó csapatot.

1993-ban csatlakozott hozzánk a serdülö leány kézilabda csapat,
Miskolczi Béláné vezetésévet.

Jelenleg is ez a három szakosztály működik az egy-esület keretein
belül. Sportoióink lelkesen dolgoznak az egyesület bovitésén és
eredményeikjavitásán.

Sikeresen vesznek részt a hazai bajnokságokon, és nemzetközi
versenyeken.

Szeretnénk elémi, hogy az eddiginél is több lehetSséget, alkalmat
biztositsunk községünk. sportszeretö lakóinak a versenyszeru illetve a
szabadidös sporttevékenységekhez.

Szakosztályainkkal kapcsolatos infonnáció: I^. Kucsera Lászlótót
kapható, ciime: Pbj. Rákóczi u. 2. T:334 - 235

ft {. ídborodif'noi ̂ /-/t/'m

t
Krónika

S^ Az elmult évben. 1993-ban:
ÍAI

(S^ 30 újézülöttnek öriilhettünk a Azülőkkel e^ütt. Jó
^, eg&saségpl kívánunk a Qrerekeknek és <sok örömöt

szüleiknek.
t
^ 7 fiatal pár kötött háza&ségpt PiltóboroAjenőn. 6ok
^o éZerencAÓL &s boldog^agpt kívanunk.

u 35 lakónk hait meg a mult évben. A hozzátarlozók
gyászábari oszlozunl;.

^
^ A köz.ség^ien: 70 év felelU korl 101 lakónk éli. meg, 80 év feleLü
^ korral 72 lakónkat áldotla meg az élet.
^s' Kíwnuni; egssaséyl mindann)iíutai ak. és <sok öröfflöt g?erekeii?el.
^ unokáikkal és dédunokéikfcal tovabbra ié.

^ CsalédtaQaibiak Lűrelmet éfi szeret.etet a rólul; vaJó töród&shez.

t^^^^^^^^ ^r^ ̂  ^ <t^^ ^t t

Nyugdíjas Klub híradój'a

Értesítjük a falu lakosságát, hogy a Nyugdíjasok

Klubja - amely még a 80-as években alakult - ma

is létezik. Szeretettel várjiik a nyugdíjasok

jelentkezését. Gyertek közénk heti egy

alkaloiimial csütörtökön 14 - l6 óra között a

Művelodési Há2 földszmti helyiségébe.

Programuiikat a szőrakozás, a nyugdíjast érdeklö

problémák megbeszélése és kirándzilások teszik

változatossá.

a Klub Vezetősége

Bemutatkozik az Onképzőkör

1994 januárjában alakult a falu Önképző Köre, a pilisborosjenői
Reichel József Művelödési Házban. Lehetőséget kínál a falu fíatal
lakóinak szellemi, fízikai képességei fejlesztéséhez szórakoztató
körülmények között. A Kör önirányító. Saját programmal
rendelkezik melyet a tagság készitett és fogadott el. Választott
vezető: Lengyel Ottó.
Ezennel megköszöni a Kör teljes tagsága az előző vezető Gyimesi
László lelkiismeretes munkáját.
A Kör céljairól, munkájáról tájékozódhatnak a falu fíataljai minden
héten kedden és csütörtökön 18-21 óráig a Művelődési Házban.
Ezeken a napokon tanja összejövetelét a Kör.

Fiatalok gyertek közénk! Irányítsiik mi saját jövőnket és teg^aink
falunkért amennyit csak tuduiilí.

Lengyel Ottó
körvezetö

, 994. mdfliS



A Pilisborosjenőért Alapífrvány hírei KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCÖ!

Tisztelt Pilisborosjenői Polgár!

A ,J'ilisborosjenóért"' alapitvány 1992. februárjában lett
bejegyezve.
Az alapitvány nyilvános, a2t bárki támogathatja és bármikor
ellenőnzheti. és elszámoltaüiató az adományok felhas2iiálásával
kapcsolatban.
Aki az Alapítványt támogatja, névre szóló igazolást kap, a -
kulturális, kőmyezetvédebni,; hátrányos helyzetűekkel
kapcsolatos, gyógyító és megelóző, közrend védelmi - célra
átadott pénzösszeg befizetéséről vagy dologi adomány értékéről
s ez az igazolás adóalap csökkentő.
Az alapitvány céljaira rendelt vagyon felhasználásáról a
Kuratórium gondoskodik, melynek tagjai mimkájukat dijazás
nélkül végzik.
Az Alapítvány az 1994 -es esztendőben két konkrét feladatot
tűzött ki célul:

1. Az iskola oktatási eszközemek fejlesztése
2. A kézilabda csapat munkájának segitése

Az elmúlt két évben már megvalósultak az alábbi célok:
- A községi Könyvtár bővítése ( 1039 darab könywel)
- Az óvoda felszerelése egy viztisztító berendezéssel
- A nyugdíjas korosztály támogatása AFESZ

utalvánnyal ( 1992-ben)
- Az óvoda udvar fejlesztése

Ha bámúlyen kérdése, ötíete van, kérem forduljon bizalommal
az alapitvány titkársá^ához:
Bereczkiné Szendrei Éva Pilisborosjenö Budai u. 30.
T:( 06-26). 334-144 és (06-26 )-334 - 141

OTP számlaszám : 504 - 005097 -1
MNB - átutalás : 218 - 98031

Várjuk javaslataikat minden olyan kérdésben, amely énnti a
falu életét, lakóit. Ossza meg gondolatait velünk az
Alapitványon keresztül!
Kőszönöm, hogy tájékoztatómat elolvasta s remélem, hogy a
közeljövóben is tudunk kapcsolatot tartam.

Tisztelettel: Bereczkiné

relhivás:
A PllisbcrosíenCért Aiaoitvány pál^ázatot hlrdet "
1994. a Csalátlck éve " cimmei.
l-!árcm lerületen várunk oályamunkákat. EbbCI az
elsCt Ismertetfük. a PlllsbcrcsienCI ^ÍCMCNDÓCAN.
réoi meaielenités, üármely ábrázotósl technikával
a TenU témában. rcrftatár O - 18 év.
l^atáritíC: 1994. tónius 1. szerda
riállitós mefinyltéi. eredményhlrdetés: iúnius 5.
Szakzsűri birálla el a oályázatokat. A leejcbbak
értéKes Jutalcmban részesülnek.

S3eadási cim; Aiaoitványf Ircda Plllsbcrcsjenfi
Cudai u^O.

- CYEDMEKNy\P - CSALADI VAdADNAP
Június 5 -én Vasámap

9 - 19 óréig non - st-op műsorok !
(SzereLettel varjuk a falu lakóit !

A Pilisboroajenői BÍBMONDÓ-ban leadott hirdatéa azövege
minden érdekelthez eljilt a faluban. A Itirdetések anyagát
a Boicbel Jóssef Művelődési Bázban kérjük leadni: 2097
Pilisboroalenó f6 -át 16. Telefon / Fax: 26-334-313
1/1 olda.i 16. 000. -Ft. 1/2 oldal 3. 000. -Ft.
1/4 oidal 4. 000. -Ft. 1/8 oldal 2. 000. -Ft
1/16 oidal l. OOO. -Ft. + 25 t AFA A hirdetéselc ára
ábrával: 30t-al drágább.
KövetkezÓ számunklzoz a szerkesztéshez szánt anyagot a R. J.
Muvelodési Házban k.ér^ülc leadm. 1994. aájus 13. -ig.

Tisztelt lakók!
A múlt év novemberében közzétettűnk egy feihivást, melyben kértűk
a lakosságot, hogy az utca néwáltozást és házszám változást irassák
át. Nagyon kevés lakónak tudtuk átvezetni a váitozást. Kérjük, hogy
aki meg nem vezettette át, a Polgármesteri Hivatalban félfogadási
idöben jelenjen meg az adatok rendezésére.
Fontos. hogy az ingatlan helyrajzi számát és személyi igazolványát
hozza magával.

Polgármesíeri Hivaíal

HÍRDETÉSEK

RIASZTÖK
Telefonrendszerbe kiöthetS típusok
üzletek, családí házak védelmére.
ANTENNA; PARABOLA
több muhold vételére több megoldás
TELEFON, KAPUTELEFON
Telefonkészülélcek, alközpontok,
telefaxok, kaputelefonok. beszerzése,
felszerelése, programozása.

RAFAI JÓZSEF
2097. PUisborosjeno

Kossuth tér 1. T: (06-26) -334 -001

itjlilaiKl - Star " [ciiiid
Tibet MastifF

Antalffy Katrina
tenyésztő

H-2097 Pilisborosjenő
Ezüsthegyi út 2374 T: 06-(20)-342-724

Bencsik József
karosszérialakatos mester

Pilisborosjenö
Téglagyári út 9. Telefon: 06-60 347-250

'J^O'MLÓS 'Mi^-'Discouy^r
CPiís6orosjenő Tfdo u. 3.)

^jánlatunf^óC:
'}üzi ̂Tu/er S5, - 7t. Sympfumia. ágaretta. 60, - Tt:
Úcíítő^ 'ZL 'Pepsi 109, - 'J't. ̂ ői fwvm/amu6-ág; S9, - Tt
'3v(árl<asitaIo^pL:'}olwy 'WaJJ^r {RedLa6ei 1. 500, - Tt.

Tcwd66d/^pfiató tej, tejtermé^feCvdgott, Jvfire&te-árú, tisztítószerel^
Vtúmwii tö66 száz más árúcif^

Pilíshofosjenói

HÍRMONDÓ
.4; Önkormánytat lapja

Atapitotta a? Önkonnányzat Képwselö Testülete Kiadja: az Őnkormányzat. Felelős kiadó: Szesedi Róben polgármester Swrkesztósig cime: 2097
Pilisboros,enó F-ö u. ! 6. Telefon: 06-26-334-377 Fax: 06-26-334.31 3 KizirMl,adás, hirdMsekfahilele a ^rlwzKSrígbM >'ind"ch Laalo XO"A;OW

Számííógépes íypográfiai szerkeszlés: Számílásíechnika Pilisborosjenö Vár u.
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Híreink röviden

Telefon
- A PILISTÁV Kft. kontra MATÁV Rt. bírósági per első
tárgyalása a Fővárosi Bíróságon megtörtént. A védekezés
benyújtásának elmaradása miatt a bíróság további
kiegészítéseket kért a MATAV Rt. alperestől és a Közlekedési,
Hü-közlési és Vízügyi Minisztériumtól. A legközelebbi
tárgyalást 1994 szeptember 23 -án 10 órára tűzte ki a bíróság.
- A MATÁV Rt. a gerincvezeték építését Püisborosjenőn 1994.
július - augusztus hónapban kívánja elvégeztetni. A
generálkivitelező a PIRELLI cég. Az üvegszáloptikai hurok
építésénél felvetésünk alapján a MATAV Rt. tervező egységei
június hónapban tisztázzák a kábel kiépítés végpontját, a
központ végleges helyét. A meglévő tervek alapján a digitális
központ a Reichel József Művelődési Házban kap elhelyezést.
Ezt a hálózat és központ tervező részleggel egyeztetni kell
műszaki okok miatt.

- A pilisborosjenői hálózat kiépítés a meglévő PILISTAV Kft.
tervek MATÁV Rt. részéről történő megvizsgálása után

egyeztethető. Ez esetben a MATÁV Rt. illetve az önkormányzat
venné meg a terveket és szerződne kivitelezővel a hálózat
építésére. A tervek ellenőrzésére ismét várnunk kell. A hálózat
építéshez a MATÁV Rt. -nek nincs jelenleg pénze. Ezért lenne
szükséges más konstrukciót elfogadtatni a MATAV Rt-vel, hogy
a hálózat építés is készüljön párhuzamosan a faluban a
gerincvezetékkel. Reméljük , hogy a folyamatos tárgyalások
előbb - utóbb a vevő és az önkormányzat vezetése érdekei sze-
rint megoldást hoznak.

Közös iskola
Pilisborosjenő Önkormányzata és Üröm Önkormányzata
hosszas egyeztetés és véleménycsere alapján a közös általános
iskola tulajdoni megosztásában megegyezett. Ennek
értelmében PiUsborosjenő tulajdoni hányada 60%, Üröm
tulajdoni hányada 40%.

(Folytatás a 3. oldalon)

Pilisborosjenő Önkormányzat 4/1994.
(II.15. )sz.
rendelete

Az állatok tartásáról

Általános rendelkezések

l. §.
(1) A rendelet hatálya kiterjed Pilisborosjenő
község közigazgatási területén valamennyi
a./ nagyhaszonállat (16, szarvasmarha,
szamár, öszvér, sertés, juh, kecske)
b./ kishaszonállat ( baromfi, posta- , sport-
valamint dísz- és haszongalamb, házinyúl )
c./ méhcsalád
d./ az ingatíanon ül. lakásban tartott áüat (eb,
macska, díszmadár, aranyhörcsög, díszhal, stb.)
tartására szolgáló épületek és építmények
létesítésére, használatára.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya az
egészségügyi okokból rászoruló által tartott
vezető- és jelzőkutyákra, továbbá az alkalmi
drkuszi rendezvényekre és áUatkiállításokra.
(3) A rendeletben fel nem sorolt állatok (pl. róka,
ezüstróka,borz, vaddisznó, szarvas, 6z, kígyó és
más vadállatok) tartásához a Polgármesteri
Hivatal előzetes engedélye kell.

2. §.
(l)Az állattartás szempontjából Pilisborosjenő
község területén belül:
a. /A község belterületén és természetvédelmi
területen nagyhaszonállatok közül legfeljebb 3db.
tartható

Az ingatíanon (portánként) tartott áUatok közül
eb, házőrzés céljából legfeljebb 3 db. tartható.

(Folytatás a 2. oldalon)

Országgyűlési választások Pilisborosjenőn
1994-ben

Első forduló: nájus 8.
Második forduló: május 29.
Mindkét fordulo érvényes választási eredményeket hozott.

Első forduló Második Forduló

Választók száma: 1948 1956
Ervényes
szavazatok száma: 1389

1388
Leadott szavazatok:

MSZP

SZDSZ

MDF

FKgP

KDNP

FIDESZ

Közt.Párt

395
412
283
310
193
174
135
130

85
86

100
81
74
62

(28, 46 %,
(29, 68 %,
(20, 37 %,
(22, 33 %,
(13, 89 %,
(12, 54 %,
(9, 72 %,
(9, 37 %,
(6, 12 %,
(6, 20 %,
(7, 20 %,
(5, 84 %,
(5, 33 %,
(4, 47 %,

(71, 3 %, egyéni) 1133
(71, 25 %, listás)

egyéni) Nikolits István
listás)
egyéni) Dr. Schneider
listás) Magdolna

egyéni) Szauter Rudolf
listás)

egyéni)
listás)
listás)

egyéni)
egyéni)
listás)
egyéni)
listás)

(57,

451

385
297

92 %)

(39, 84 %)

(33, 98 %)
(26, 21 %)

A választásokon a részvételi arány mindJcét fordulóban nagy erdek-
lődésre és akaratnyilvánitási készségre utal.
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Számun^tartafmáBóC:
- <KswíeCet a zajvédeCémrőt
- Tájékffztató az O&óanyag La6oratóriummí
-^2. iskgta fárei
-Jtpo(gárőrség, a tűzoCtóegyíet eseményei
- 'Maííara^és 'Fá^'N'apja
- Wemzetiségi oüaC
- 'Kozérd'ekuinformáció^,
- ffircíetméfye^ re^Camo^



b. / az a. / pontban meghatározott
területeken kívül az állattartó épület
létesítésére vonatkozó védőtávolságok
betartása mellett, az 1. §. (1) bekezdésében
felsorolt valamennyi kis és nagyhaszonállat
korlátozás nélkül tartható.

(2) A község területén kishaszonállat,
méhcsaládok és az ingaüanon, valamint a
lakásban tartott állatok - az eben kívül -

engedély nélkül tarthatók.
(3) A többlakásos lakóház udvarán és közös
használatú kertjében méhcsaládot, ebet, kis-
és nagy haszonállatot csak valamennyi
érdekelt hozzájárulásával lehet tartani.
(4) tilos az állattartás a község egész
területén az élelmiszert elöáUító és értékesítő

egységekben, továbbá az egészségügyi és
gyermekintézmények területén.
(5) Belterületi állattenyésztés csak a
szomszédok beleegyezésével
engedélyezhető.
(6) Az állatok legeltetése a község
belterületéhez tartozó közterületein tilos.

(7) Az e rendeletben meghatározott
állattartási tilalom alól kérelemre a

Polgármesteri Hivatal felmentést adhat.
Az állatok elhelyezése

3. g.
(1) Az áüatok tartására szolgáló
létesítményeket és azok környékét az
állattartó köteles naponta legalább egyszer
takarftani és szükség esetén fertőtíeníteni.
(2) Az állatok tartására szolgáló
létesítményekben és azok környékén a
kártékony rágcsálókat és rovarokat az
állattartó köteles rendszeresen irtani.

(3) A trágyát szivárgásmentes
trágyagyűjtőben kell tárolni, ahol a
trágyatelepnek vízhaüan aljzatúnak kell
lenrúe, vagy a trágyatelep körül peremtöltést
és árkot kell létesíteni.

(4) A trágyalé gyűjtésére szivárgásmentes,
zárt ü-ágyalégyűjtőt kell létesíteni, amelyet
szükség szerint ki kell üríteni.
(5) Az elhullott állatokat elszállításig zárt,
csurgásmentes göngyölegben (műanyag
zsák, tasak) kell elhelyezni. A közterületen
elhullott állatok tetemének elszállftásáról a

Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
(6) Az állattartó az állat megbetegedését,
illetve annak gyanúját az emiatt történt
kényszervágást, vagy elhullást azonnal
köteles az állatorvosnak és a Polgármesteri
Hivatalnak bejelenteni.

Az ebtartás szabályai
4.§.

Utcáink elnevezése....

Szent Donát utca

Donát hitvalló + 660.
Unnepe augusztus 7.
A burgundi grófi szülők gyermekének,
Szent Kolumbán a keresztségben Doná-
tus nevet adta, mert Isten ajándékául
adta szüleinek.

Donát a papi pályán, mint püspök,
híveinek minden vallási, szellemi és
anyagi ügyében valóságos ajándék lett.
Donátus jelentése a latinban: ajándékul
kapott.
A szölősgazdák védőszentje.

(1) A község területén a három hónapos
kort betöltött eb tulajdonosa nyilvántartás
céljából köteles kutyáját a Polgármesteri
Hivatalban bejelenteni. A tulajdonos
köteles továbbá az eb elhullását, eladását,

tartáshelyének megváltozását 30 napon
belül, eltílnését pedig haladéktalanul
bejelenteni.
(2) A többlakásos lakóházakban az eb
tartásához a közvetlen szomszédok

hozzájámlása szükséges. A 2.§. (1)
bekezdése szerint engedélyezett ebek
szaporulata kéthónapos korig tartható az
ingaüanon, illetve a lakásban.
(3) A tulajdonos köteles gondoskodni
arról, hogy az eb közterületre felügyelet
nélkül ne juthasson ki. Közterületen csak
pórázon vezetett ebbel szabad közlekedru.
Harapós, vagy támadó természetű ebet
szájkosárral is el kell látni.
(4) Bekeritetíen ingaüanon ebet szabadon
tartarú tilos. Harapós, vagy támadó
természetű ebet megkötve, vagy zárt
helyen kell tartani és a lakóház bejáratán
jól látható helyen a harapós kutyára utaló
figyelmeztető táblát keU elhelyezni.
(5) Egészségügyi intézményekbe,
élelmiszert ámsító kereskedelmi

egységekbe továbbá vendéglátó helyekre,
bölcsődékbe, óvodákba, iskolákba eb nem

vihető be, kivéve a szolgálatban levő
hivatalos, illetve közfeladatot ellátó

személy kíséretében lévő ebet.
(6) Az ebtailajdonos köteles ebét úgy
tartani, hogy az a házban, vagy annak
szoinszédságában a lakók nyugalmát ne
zavarja, kárt ne okozzon.
(7) Ebet vemi, kínozni tilos!

5. §.
(1) A veszett, vagy veszettségre gyanús
ebet a hatósági állatorvosnak, vagy a
Polgármesteri Hivatalnak kell bejelenterú.
(2) Az embert mart eb vagy macska
hilajdonosa köteles a marás megtörténtét a
megmart ember személyi adatainak
közlésével a körzeti állatorvosnak

haladéktalanul bejelentei-ú.
(3) Annak az ebét el kell kobozru, vagy ki
kell irtaru, aki a tartásra vonatkozó

rendelkezéseket súlyosan, vagy több ízben
megszegi. Pilisborosjenő közterületein,
gazdáüanul levő ebeket a Polgármesteri
Hivatal megbízása alapján a szolgáltatást
végző gyepmester rendszeresen befogja.

6.§.
(1) A hazánkban nem honos, továbbá a

A falugazdász megkezdte
tevékenységét PUisborosjenő

községben
Fogadóórája: minden páros
héten szerdán 13 és 15 óra
között a Polgármesteri Hi-
vatalban.

Ezen kívül sürgős esetekben a
26-325-838-as telefonszámon.

Emesz László
falugazdász

természetvédelem alatt álló állatok

tartásának engedélyezését egyedi elbírálás
alá kell vonni.

(2) Az egyedi állattartás engedélyezése
iránti kérelmek elbírálása a Polgármesteri
Hivatal hatáskörébe tartozik. Ezen engedély
nem pótolhatja a természetvédelmi hatóság
jogszabályban előírt, engedélyét, vagy
hozzájárulását.

7.§.
(1) Az állattartást meg kell tiltani, ha
a. / Az állattartáshoz szükséges feltételek
nem biztosíthatók (férőhely,védőtávolság)
b. / az állattartó az állattartás feltételeit
előzetes figyelmeztetés ellenére sem
biztosítja,
c. / Az állattartás a kömyék lakóinak
nyugalmát zavarja,
d. / az állattartó nem rendelkezik az
állattartáshoz szükséges jogszabályban
meghatározott engedéllyel.
(2) Az állattartás megtiltásáról a
Polgármesteri Hivatal dönt.
8.g.
(1) Ha az állattartás a rendelet szerint
engedélyhez kötött - meglevő állat esetében
- az állattartási engedélyt ezen rendelet
hatálybalépésétől számított 60 napon belül
kell megkémi.
(2) Az áUattartó az állattartást, ha azt a
rendelet szerint tiltott helyen, vagy meg nem
engedett módon folytatja, köteles azt a
rendelet hatálybalépésétől számított egy
éven belül megszüntetni, illetve az előírt
mértékre csökkenteni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott
határidőt a Polgármesteri Hivatal az
állattartó kérelmére indokolt esetben

legfeljebb 6 hónappal meghosszabbíthatja.

Szabálysértési rendelkezések
9.§.
Amennyiben a cselekmény súlyosabb
rendelkezések alá nem esik, szabálysértést
követ el, és lO. OOO. -Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható az, aki ezen rendelet
2.g. (1) és a (3) - (6) bekezdésekben, 3.§. 4.§.
5. §. 6. g. és S. g. -ban foglaltakat megszegi,
vagy elmulasztja.

lO. g.
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Pilisborosjenő, 1994. február9.

Bogár Lászlóné
jegyzö

Szegedi Róbert
polgármester

ÁLLÁSHIRDETÉS

A pilisborosjenői Altalános Iskola
(Pilisborosjenö, Fö u. 30., 2097)
pályázatot hirdet:
- testnevelés-történelem, rajz szakos tanári,
illetve tanítói,

- napközis tanitói állásra
(határozott idötartamra).

Az állás betöltésének
határideje: 1994. augusztus22.

Papp Józsefiié
igazgató

(Fotytatás az első oldalról)
Ezzel a lépéssel elkerülhető volt egy birósági döntés
szükségessége.
A tulajdoni hányadban való megegyezés előfeltétele volt a
telekkönyvi rendezésnek, a bejegyzések elvégeztetésének.
A két fél ezután az értékesítésben, hasznosításban kell, hogy
megállapodjon. (A tulajdonfelosztást pontosan körbehatárolt
szerződés rögzíti.)
Ez a szerződés az érintettek további jogát és feladatát is
meghatározza a vagyoni osztozkodás további kérdéseiben.

A Kőfuvaros utca kialakítása
Az Ezüsthegy és Nagykevély oldalában elhelyezkedő ingatlanok
jobb megközelíthetősége érdekében az önkormányzat
képviselő testülete tudomásul vette a szőlőskertekkel határos
elhanyagolt közlekedési út visszaállítását használható
formába.
Ennek az intézkedésnek a jogosságát megerősíti, hogy az
"árokba megkezdett ellenőrizhetetlen hulladék elhelyezés is
megszüntethető lesz.
Sajnos ez az állapot már súlyos fertőzést is okozott egy 3 éves
gyereknél. Az árok tisztítására a faanyag megszerzése
ellenében vállalkozót keresünk.A létesülő utcával a Szőlő és
Tölgyfa utcákon át a hegyoldal megközelíthető , a falun
keresztüli forgalom csökkenhet.

A játszóterek ügye
A lakók egy részével, a gyermekes szülőkkel
együttgondolkozva a Képviselőtestület a Lovarda mögötti
területet nem engedélyezte eladni. A falu tulajdonát képező
területen játszóteret, közösségi területet engedélyezett
kialakítani. Intézkedés született a területen elhelyezkedő
betongyári házelemek elvitelére úgy, hogy azt ingyen átadjuk a
jelentkezőknek térburkolásra és egyéb célokra. A felhasználás

és elszállitás saját költségre és felelősségre történhet.
A terep rendezését és berendezését kertépítő bevonásával
tervezzük. Kérjük a község azon lakóinak segítségét, akik
ebben szakképesítésük révén feladatot tudnak vállalni.
A Temető utcában évekkel korábban kialakított játszótér
sajnálatos módon elhanyagolt és nem használják a lakók által
felszerelt eszközöket sem. Érdemes lenne a gyermekek
számára ezt a terepet ismételten rendbe hozni és benépesíteni.

Utak, utcákjavítása
Előkészítjük a Fő útnak a Kossuth téren túli szakaszát, a
Templom, a Rózsa utcát, a Híd utcát, a Budai útnak a Híd
utcától Budapest felé eső részét, az Erdő utcát javításra,
felújításra. Ajánlatot kértünk a Kövesbérci utca karban-
tartására, a Tücsök utca szilárd burkolására és javítására is.
Ezeknek a szilárd burkolatú útszakaszoknak a javítását a nyár
folyamán kívánjuk elvégeztetni a rendelkezésre álló pénzügyi
keret határáig.
További útépítés és javítás nincs tervezve a telefonkábel és a
csatornahálózat földbe kerülése előtt.

Az agyagbánya gödör rekulüvációja
A bányagödör töltése az eddigiekben engedélyezett feltételek
mellett történik. A szabálytalanságokat (például kábelégetést) a
rekultivációért felelős vállalkozás megszüntette helyszíni
intézkedés alapján.
A bányagödör további töltési sorsa a szakhatóságok
kezdeményezése alapján döntés-előkészítési szakaszban van.

Szennyvízkezelés
A csatornahálózat és a szennyviztisztító mű építésének
előkészületeiról, a már megtett intézkedésekről legközelebbi
számunkban adunk részletes tájékoztatást.

Osszefoglaló
a Gyógyszeroltóanyag Termelő Laboratóriiim

környezeti hatásvizsgálatáról

Előzo számunkban már közöltük, hogy
az OMNINVEST Kereskedelmi és
Ipari Szolgáltató Kft. Pilisborosjeno
DK-i határában, a volt tuzoltó szertár

területén oltóanyag eloállító laborató-
riumot kíván létesiteni. A Polgár-
mesteri Hivatal a terület-felhasz-

nálási engedélyt kiadta, amelynek
alapján a beruházási munkák
elokészítését megkezdte a kft.
A beruházás meginditásához a kft. a
szükséges szakhatósági engedélyeket
megkérte és a 86/1993 (VI. 4) sz. Korm.
rendelete alapján környezeti hatás-
vizsgálatot készíttetett. A hatás-
vizsgálatról egy összefoglaló készült.
A környezeti hatásvizsgálatban foglal-
takat közzétesszük azzal, hogy a té-
mával kapcsolatos kérdésekre a
választ megtalálják. Amennyiben
további kérdések és kiegészítési
igények felmerülnek, azokat a
közeljövoben megválaszoljuk. (A Pol-
gármesteri Hivatalba kérjük az észre-
vételeket leadni június 15-ig. ) A ter-
vezett laboratóriumi tevékenységre
vonatkozó hatásvizsgálatot az
EDICON Kft. (Bp. Határor út 39.)
készítette. A hatásvizsgálat kiterjed a
létesítmény megvalósítása elotti kör-
nyezettanulmányra, (a terület föld-
tani, vízföldtani, vízrajzi, növény - és
állattani, meteorológiai, település-

szerkezeti és kultúrtörténeti adott-

ságainak vizsgálatára) az alkal-
mazásra kerülo gyártástechnológia
környezetvédelmi vizsgálatára, a
környezetbe történő energia - és
anyagkibocsátások meghatározásá-
ra, a környezetszennyezés elke-
rülését célzó műszaki megoldások
felülvizsgálatára , a környezetvédel-
mi műszaki és jogi szabályozások
figyelembevételével.

A Gyógyszer - Oltóanyag Termelo
Laboratórium A, B fertőzés elleni

humán oltóanyagot fog eloállítani. A
termék inaktivált influenza vakcina
lesz. Mint ismeretes, minden évben-
a téli és tavaszi hónapokban hazánk-
ban is rendszeresen megjelenik az
influenza megbetegedés járvány for-
májában és szedi áldozatait. A
társadalom különösen veszélyez-
tetett rétegei: a súlyos betegségben
(szív, keringési, légzoszervi és
anyagcsere) szenvedok, az idos (65
év feletti lakos-

ság) és a csecsemo
korosztály.
Ezekben az ''
esetekben a vírus

fertőzés végzetes . '*,

lehet. Egyes fog- l
lalkozási ágak

dolgozói (egészségügyi, közlekedési
dolgozók, stb. ) pedig fokozottan
vannak kitéve a fertozés veszélyének,
megbetegedésük esetén a munkából
való kiesés és a gyógykezelés
társadalmi méretu problémát je.
lenthet. Az influenza járvány,elleni
egyetlen védekezés hatékony eszköze
a vakcinálás, mely révén a különösen
veszélyeztetett egyének megvédhetok
a vírusfertozéstol.

Az oltóanyag egyik típusa az u.n.
inaktivált influenza vakcina, mely
oltóanyagot világviszonylatban kb. 50
éve állítják elő. Magyarországon, a "
Johan Béla Országos Közegészség-
ügyi Intézet Vírusosztályán több mint
30 éve gyártanak influeaza elleni
inaktivált oltóanyagot Budapesten.
Az oltóanyaggyártás igényessége és az
Intézet adottságai miatt az eloállított
oltóanyag mennyisége és a tech-
nológiai fejlesztés lehetoségei korlá-
tozottak.

A Laboratóríum homlokzoii kialaküása

.
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A Pilisborosjenon épülő új oltó-
anyagtermelo laboratórium lehe-
toséget ad a korszerű technológia
bevezetésével és kapacitásával a
hazai influenza járványok okozta
egészségügyi problémák csökken-
tésére.
A beruházás országos szinten is jelen-
tos és élvezi az Országos Köz-
egészségügyi Intézet szakmai
támogatását.

A létesítmény mintegy 600 m2
alapterületű részben alápincézett
épület lesz, megjelenését a mellékelt
ábra szemlélteti a Fő útról nézve, a

tájba illeszkedik a homlokzat és a
tetofedés is. A telek tereprendezett és
parkosított lesz.
Az alkalmazott technológia: a labo-
ratórium inaktivált influenza vak-
cinát állít elo. Éves mennyiség kb. 500
liter. A tevékenység idoszakos jellegű.
Az oltó-anyagtermelés mintegy 3
hónapos idoszakban történik. Az ezt
követo .. formulálás" , kb. 2 - 3 hó-

napos idoszakot ölel fel. A létesít-
ményben foglalkoztatottak száma
mintegy 15 fo lesz.
Az inaktivált influenza vakcina eloál-
lítása az e célra több évtizede világ és
hazai viszonylatban is kifejlesztett és
alkalmazott alaptechnológia szerint
történik.
A WHO évenkénti ajánlásának
megfelelően összeállított vírus-
törzseket az aktuális hazai izolá-

tumokkal kiegészítve sterilizált, elo-
keltetett tyúktojásba oltva, megfelelo
inkubációs körülmények között
szaporítják. Az u. n. alantoisz (tojás
fehérjeállomány) folyadékban fel-
szaporodott vírusokat a tojások
leszívásával összegyűjtött folyadék-
ban, az összeszívást követően igen

gyenge formalinoldattal rövid idon
belül inaktiválják. Ezt követően az
inaktív szuszpenziót cukor ill. kony-
hasóoldatban beágyazva ultra-
centrifugálással és ezt követo dialízis-
sel ( cukorleválasztással ) tisztítják
és koncentrálják. Az így nyert tisztí-
tott szuszpenzió a termelési ciklus
alatt hűtött tárolásra kerül. A ter-

melési ciklus ( 3 hónap ) befejezését
követően az inaktiv szuszpenziót

gyógyszertisztaságú adalékvegysze-
rekkel ( vivőanyaggal ) humán célu
felhasználásra alkalmassá teszik. Ezt

a folyamatot "formulálásnak" neve-
zik. Az így nyert anyagot 10 literes
kiszerelésben letöltésre elszállitják.
Az igen nagy tisztaságot, gondosságot
igénylő eloállítási technológia a WHO
TRS 814. 1991, az inaktívált influenza
vakcina előállításra vonatkozó

követelmények valamint a Szabályos
Gyógyszergyártás irányelvei ( GMP )
figyelembevételével, az Országos
Gyógyszerészeti Intézet és az Orszá-
gos Közegészségügyi Intézet jóvá-
hagyásával került kialakításra, amely
a munkavédelmi és biztonságtech-
nikai szempontokat is tartalmazza.
Az Országos Közegészségügyi In-

tézettol kapott tájékoztatás szerint
és a vonatkozó szakirodalom feldol-

gozása alapján az influenza vírus a
legalacsonyabb veszélyességi osz-
tályba sorolt mikroorganizmus mind
az Európai Közösségi irányelvek,
mind az USA Járványügyi Központ,
valamint a svájci és a német minő-
sítés szerint.
A laboratóriumok munkavédelmi és

biztonságtechnikai eloírásait világ-
szerte ezek figyelembevételével
alakították ki.

Az influenza A, B és C vírustörzsek
csak megfelelo körülmények között
életképesek.
Az emberi (és egyes állati ) nyálka-
hártya-váladék közeg párosulva ala-
csony hofokkal és levego páratar-
talommal kedvező közeg ill. feltétel
a vírus életben maradásának, így
terjedésének kedvez. Más közegben
( pl : víz, levego ), vagy kedvezotle-
nül magas (37°C felett) hofokon az
influenza vírus életképtelen és el-
pusztul.
Az inHuenza fertozés a vírus fent

közölt természete miatt gyakorlati-
lag csak cseppfertozés (köhö-
gés, tüsszentés, stb. ) révén terjed,
hatótávolsága igen kicsi (esetleg
méternyi).
A vírus tehát hőérzékeny és fehérje-
szerkezete kemikáliák hatására

könnyen sérül. Hosszú ideju lap-
pangása még az ember (ill. állat)
szervezetében semlehetséges. Fenn-
maradásának oka a vírushordozók
által továbbadott fertozés amely a
földnek mindig azon a pontján
jelentkezik járvány formájában, ahol
a vírus számára kedvezo életfeltétel

(hofok, páratartalom, immunállapot)
együttesen adott.
Az influenzavírus földkörüli cirkulá-

ció utján marad fenn.

A hulladék ill. szennyezoanyagok
kezelése és elhelyezése és azok
hatása a környezetre.
A 11 méter magas kürtokön kibocsá-
tott gáz és gőznemű anyagok
mennyisége nem lépi túl a megen-
gedett határértéket. A formaldehid
viszonylag kis mennyisége ellenére
is (0,555 kg/hét), egy 98 %-os
hatásfokú aktív -szén adszorpciós
légtisztító egység kerül beépítésre.
Az aktív helyiség levegojét nagy
hatásfokú steril levegoszűrőn
keresztül tisztítják, s csakis ez a
sterilizált levego juthat ki a labor
egyéb helyiségeibe, ill. a szabad
légtérbe.
Az influenzavírus természetérol és

életképességérol leírtak , továbbá a
szigorú technológiai eloírások be-
tartása miatt élo vírus a szenny-
vízben nem lehet jelen.
Mindezek ellenére a laboratórium-

ban dolgozók és a környezet maxi-
mális biztoaságú védelme érde-
kében biztonsági szennyvízkezelő és
elhelyezo rendszert alkalmaznak.
A szennyvizeket (szociális és tech-

nológiai) 20 m -es vasbeton gyűjto-
medencében gyűjtik és onnan szál-
lítják el. A fertotlenítés formaldehid-
del történik a szennyvíztisztító-
telepre szállítás elott , vírusvizsgá-
lattal.
A községi szennyviztisztítótelep
elkészültével, valamennyi szennyvíz
-szükséges elokezelés után- a bioló-
giai tisztítóba kerül.
A felhasznált, majd sterilizált tyúk-
tojásokat az e célra engedéllyel ren-
delkező ATEV Rt. továbbfeldolgo-
zásra átveszi (tápkészítésre).
A hatásvizsgálat végso következteté-
seként megállapították, hogy a
Gyógyszer -Oltóanyag Laboratórium
megvalósítása és muködése során az
élő és élettelen környezetre kifejtett
hatása a környezetvédelmi táj és
természetvédelmi, valamint a köz-

egészségügyi szabályozásoknak és
eloirásoknak megfelelő mértékű. A
környezeti hatásvizsgálat a meg-
valósítás és tevékenység folytatása
ellen szóló körülményt nem tárt fel. A
részletes hatásvizsgálaton alapuló,
teljes terjedelmű hatástanulmány
1994. június 6-tól a Polgármesteri Hi-
vatalban betekintésre a lakosság
részére hozzáférheto.

További független szakértőt a Polgár-
mester írásban bírálatra és vélemény-
hozásra felkért, a véleményét majd
közétesszük.

(Az EDICON Kfk. anyagának felhasználásával
összeállítiotta Szegedi Róbert polgármester.)
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A szövegben eloforduló

"inaktiuált"
szó értelmezése

A vírusok szaporodását a többi
élolényhez hasonlóan a bennük lévő
nukleinsav irányítja. A nukleinsav
természetes, vagy mesterséges sérülése
esetén semmiféle élolény, íigy a vírus
sem képes szaporodni, ínkativálódik,
"meghal".
Az influema vírus elleni oltóanyag
eloállításakor a termelok mestersége-
sen, alacsony koncentrációjú forma-
linnal roncsolják a vírus genetikai
kódját hordozó nukleinsauakat. Ennek
következtében a vírus életképtelenné
válik. Ez az életképtelen, inaktivált
vírus-szuszpemió képezi a vakcina
alapanyagát.
Ennek az életképtelen vírus-szuszpen-
ziónak a fehérje alkotórészei kerülnek
kapcsolatba a szervezet immunapará-
tusával a vakcináció során. Az

immunaparátus felismerve az idegen
fehérjéket, ellenanyagtermeléssel
válaszol, niely ellenanyagok képesek
meguédeni a szervezetet a késobbi ter-
mészetes eredetü vírusfertozésekkel
szemben.
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Dr. Horti Szilvia Üröm, Ady E. u. 6.
Telefon: 334-162

1, 8, 10, 11, 12, 22

Dr. Veneszllona Pilisborosjenö, Mária u. 13 7, 14, 17, 18, 19, 21, 28
Telefon: 334-215

Dr. Meggyesi Tünde Pilisborosjenő, Rózsa u. 6. 15, 23, 24, 25, 26
Telefon: 334-255

Dr. Kovács György Üröm, Honvéd u. 24. 6, 13, 20
Telefon: 334-297

Dr. Péterfíy László Üröm, Dózsa Gy. u. 18. 2, 9, 16
(a Patika épületében) Telefon: 334-162

Dr. Kormos JózsefÜröm Ady E. u. 6.
Telefon: 334-162

3, 4,5

00
s

Közérde űtelefons ámo
Mentök: - központi: 04

- Pilisvörösvár: 330-188
Tűzoltók: - központi: 05

- helyben: 334-235
Rendőrség:- központi: 07

- Pilisvörösvár Kapitányság: 330-130
- körzeti megbízott: 334-247

Polgármesteri Hivatal Fő út 16. : 334-028,
telefon/fax: 334-313

Művelődési Ház Fő út 16. : 334-377
Orvosi Rendelő Fő út 18. : 334-308
Orvosi lakás, Mária u. 13. : 334-215
óyógyszertár Mester u. 10. : 334-314
Posta Budai út 4. : 334-201
Elektromos Művek Pilisvörösvár: 330-166

TIGÁZügyelet (Szentendre): 310-032
Vízművek ügyelet (Szentendre): 310-796
Óvoda Fő út: 334-013
Iskola Fő út: 334-370

Plébánia Hivatal Templom tér 1. : 334-277
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ilok, intézmények nyitvatartása,
múkodésűk rendje

tfotöl péntekig 8-16 óráig, pénztán

' óráig
r működése 12 -13 óra között szüne-

zövetkezet (Üröm):
rfo-18uo Pénztár:800-17°°
740 - 16UUPénztár: 800 - 1400
74>-140('Pénztár:800-12<)(l
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idás: Hétfól3°o-1800
Szerda 8°° - l6w

-mester

tórája:Hétföl6<"'-180<>
;si Ház: alkalmi rendezvényekhez
kedden, csütörtökön 1800 - 2100
nemzetiségi dalkör 19°o-tól
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léntek 1700 -^l0 0 Sportegyesület

rtár: Hétfótől csütörtökig
800-121"'ésl3008uuközött
Pénteken 800 -1200
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ÉrtesTtjük a község lakosságát, hogy a Vi-
soken Kft. s korabbi évekhez hasonlöan

1 994. június 1 I -én (szombat) B -
1 5 óráig

elvógzi a lakosság látásvizsgálatat
a MQvelődési Héz parkolöjéban.
A látésvizsgalö autöbuszon computeres
majd ezt követöen szubjektTv látásvizsgalat
történik.

A vizsgálat díja 300,- Ft./fö, mely dTjat vis-
szatépítik abban az esetben, ha az
autöbuszon szemüvegkészítésre is son
kerül.
Szemüvegkeret: 550, -Ft-töl
Szemüveglencse : 249, -Ft/db-töl [üveg]

451 .- Ft/db -töl
[muanyag]

MunkadTj : 300. -Ft/szemüveg
Egyéb szolgőltatös : pl. szTnezés : 1 9B, -Ft.
MON-X bevonat 1 400,-Ft; [egy db. szemüveg
estén]

Nyugdíjasoknak a szemvizsgálat
ingyenes.

A vizsgálatot követöen a szemüveg
elkészTtésének ideje :30 - 40 perc.
A látásvizsgálat.ot 1 4 éves kortöl végzik.

\\^

Hirdetmény
Az Országos Személyiadat- és Lakcímnyilvántató
Hivatal értesíti az állampolgárokat,hogy
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilván-
tartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. végrehajtására ki-
adott 146/1993. (X. 26.) Kormányrendelet 48. § (3)
bekezdése értelmében

az 1992. november 30. előtt létesített ideiglenes
lakcímek 1994. június 30-án érvényüket vesztik
akkor, ha azokat az állampolgárok nem újítják
meg.
Az ideiglenes lakcím (tartózkodási hely) 1994
június 29-éig újítható meg.
A megújítást a postahivatalokban kapható lakcímje-
lentő lap kitöltésével annál a polgármesteri hivatalnál
kell bejelenteni, amelynek illetékességi területén a
megújítani kívánt ideiglenes lakcím (tartózkodási
hely) található. A megújításhoz a lakcímjelentő lapon
kívűl a személyi igazolvány, valamint a személya-
zonosító jelröl (személyi számról) szóló hatósági bi-
zonyítvány (személyi lap vagy igazolás) szükséges.
Az 1992. november 30. előtt létesített ideiglenes
lakcím 1994. június 29. után nem újítható meg, azt
tartózkodási helyként újból be kelljelenteni.

a Polgármesteri Hivatal

HITÉ L E T

Pilisborosjenői Római Katolikus Egyház
1994 Júniusi miserendje

03. -án
O4.-én
05. -én
06. -án

O7. -én
10. -én
11. -én
12. -én
13. -án
14. -én
17. -én
18. -án
19. -én
20. -án
21. -én
24. -én
25. -én
26. -án
27. -én
28. -án
Június

Június

Péntek:
Szombat:
Vasárnap:
Hétfö:

Kedd:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:
Hétfő:
Kedd:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:
Hétfö:
Kedd:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:
Hétfö:
Kedd:

este 6 órakor

este 7 órakor (vasárnapi szentmise)
délelött 10 órakor

reggel111 9 órakor Kaiser György és neje
Resch Annáért

reggel 1 /2 9 órakor
este 6 órakor

este 7 órakor (vasárnapi szentmise)
délelőtt 10 órakor
reggel 1/2 9 órakor
reggel 1 /2 9 órakor
este 6 órakor + Szegedi Ferencért
este 7 órakor (vasárnapi szentmise)
délelőtt 10 órakor
reggel 1 /2 9 órakor
reggel 1 /2 9 órakor
este 6 órakor + Lukinich Dezsöért
este 7 órakor (vasárnapi szentmise)
délelőtt 10 órakor
reggel 1 /2 9 órakor
reggel 1 /2 9 órakor + Süveges Istvánért

05. -én URNAPJA. Krisztus Szent Teste és Vére ünnepe.
d. e. 10 órakor ünnepi szentmise, utána körmenet.

12, -én Templomunk búcsúja.
A pilisborosjenőipilisborosjenői templom és Egyházközség,
Szent Vid ünnepe.
Délelött 10 órakor ünnepi szentmise

Szent Vitiis vértanú + 305 ̂ orüf.

Vogány szű&'^gyerme^e, a^it (Ccy'^aja IQress-
cencia ̂ ereszteít meg, és tanított T^risztus
tiitére. Szicí[w6ó[^omá6a ^eriiCt, afioímeg-
gyógyította <Dioc[ecíán császár 6eteg, rán-
gatózófíát...
'Hitét Gátran megtartva nyerte e[a vértanú
fuiCaCt. SúCyos vfeg6aj e[kn íiív/u^segítségűí.
^ piGs6orosjenoi tempCom és 'Egylwz^ozség
véifoszentje, ünnepejúnius

^^-^
A Református Egyház hírei

A pilisborosjenői reformátusok temploma az
ürömiekével közös.
Hétközi és vasárnapi alkalmaik a
következők:
Óvodai hittanóra: szerdánként 1/4 10 -kor
a tanév ideje alatt.
Iskolai hittanóra: kedden az 5. órában a tan-
év ideje alatt.

Házi bibliaóra: kedden Cyarmati Lajos gond-
nokék házánál 18 órakor.
Istentisztelet és gyermek-istentisztelet: az
ürömi templomban vasárnaponként 10 órai
kezdettel egyidőben.
A lelkész felesége ezen kívül meghívás es-
etén háznál szívesen tart családi bibliaórát
minden igére vágyó testvérünk otthonában.

Tisztelt lakók!

A múlt év novemberében közzétettünk egy fel-
hívást, melyben kértük a lakosságot, hogy az utca
névváltozást éa házszám változást írassák át.

Nagyon kevés lakónak tudtuk átvezetni a változást.
Kérjük, hogy aki még nem vezettette át, a Pol-
gármesteri Hivatalban félfogadási idoben jelenjen
meg az adatok rendezésére.
Fontos, hogy az ingatlan helyrajzi számát és szemé-
lyi igazolványát hozza magával.

Polgármesteri Hivatal

A Plllsborosjenői Polgármesteri Hivatal közleménye

Tisztelt Vállalkozó!

Az 1993. évi CII. tv. 22. § 1. bekezdés b. pontja
értelmében "az állami adóhatósághoz bejelentkezett
adózó az adószámot az egyéni vállalkozói igazolványba
való bejegyzés végett a vállalkozói igazolványt kiállító
jegyzőhöz köteles bejclentenl a törvcny hatályba lépését
követően

legkésőbb 1994. június 30-ig.
Fclkcrünk mindcn cgycni vállalkozót - akinek iga-

zolványát hivatalunk állította ki - a fenü időpontlg
adószámát a Polgármesteri Hlvatalban bejelentcnl
szíveskedjék. Segítségét megköszönjük.

J

Glückwünsche

Zum 65. Geburtstag an unseren Lieben Herrn
Prof. Dr. Cornelius Mayer

Ein Weindorfer feierte seinen 65. Geburtstag in DeutscMand in
GieBen. Zur dieser Angelegenheit wünschen wir alle zuhause
gebliebenen Weindorfer alles Gute, Gesundheit und viel Erfolg,
auch weiterhin Gottessegen.
Als Theologieprofessor hast Du nun den 65. errcicht. Dein Gdwrts-
áaif, deine erste Heimat ist stolz aufalles, was Du errcich hast
Der Heiüge Augustinus vw das Hauptthema deiner Foischungen.
Das Leben und das Wüken des HeiUgen Augustinus ist - wie wir es
laienkennen-vongroBerBedeutung fürunserkaÜiolischesDasein.
Du hast in Wdndorfdie Volksschule besucht. Dein Lehen hat sich
infolgederVertreibungausderHeimat, wssentíichverandert.
Fleifi und Glaube haben Dú- geholfen, in der neuen Heünat Fufi zu

fassen. 20 Jahre alt warst Du, als Du die Reifq)rüfimg abgelegt hast
und in den Augusünerorden eingetreten bist Würáburg war dein
Aufenthaltsort von 1950-1955. Deine Priestenwihe fand am 26.
Marz 1955 inderBischofestadtWürzburg stadt DieZtítander Sor-
bonne hat dir gpholfen als Etoktor der Theologie zu promovieren.
Du warst der wissenschaftüche Initiator mid Haupüierausgeber des
Augustinus-Lexikons und emer umfassenden Zusammenstellung
der Sekundarliteratur zu Person und Weik des Augustínus.
Dafiir hast Du u. á. das Verdienstkrcuz am Baiide des Verdüistor-
dens der Bundesrepublik Deutschland bekommen. Gottessegen und
Gesundheit wünschen wir Dir fiir die kommenden Jahrzehnten, und
bleibe fiir mis ein fiommer Priester und ein guter Freund. Im Na-
mendeinerehemahügen Mitschüler

R. Szegedi
Bürgermeister



Nationalitáten Treffung in Weindorf
Iskolai Hírek

Von schönen Erlebnissen kann man
nicht genug haben. So war es bei
uns in Weindorf. Am 30. April trafen
wir mit der Gestizer (Várgesztes)
Singgemeinschaft bei unserem Na-
tionalitáten Tag, wohin wir die
Gruppe eingeladen haben. Es war
ein sonniger Tag, als die Singge-
meinschaft, Nachtmittag um 16 Uhr,
mit ihrem Autobus eingetroffen war.
Unser Singkreis des deutschen
Clubs Weindorf hatte die Freunde
mit grofier Erregung empfangen. Die
Führung des Singkreises hatte bere-
its Wochen vorher die Veranstaltung
des Nationalitáten Treffens, planen
zu begonnen.
Dazu kam auch die gute Angelegen-
heit, der 1. Mai, "Tag der Műtter und
Tag der Arbeit", die das Treffen und
Termin zu bestimmen , entschei-
dend beeinflufiten.
Nach dem sie angekommen waren
im Kulturhaus "Josef Reichel" haben
sie die Kulturgruppen miteinander
vermischt und sich kennengelernt
und in einer kurze Pause war es
möglich ein Glásel Wein zu trinken.
Jeder der Teilnehmer hat einen
Gespráchspartner gefunden.
Die Bekanntschaft, zwischen den
beiden Singgemeinschaften, begann
bereits im vorigen Jahr, als wir ein
paar Ehepaaren, mit der Gemein-
schaft "Jakob Bleiyer" aus Budapest,
bei einer Zusammenkunft, in Gestiz
beiwohnten. Ein nettes Dörflein im
Raum des Schildgebirges. (Vértes
hegység)
Nach der kleine gesellschaftlichen
Plaudereien gingen wir gememsam
in die Kirche und ihre Umgebung zu
besichtigen. Unser Herr Gröschl hat
den Gásten die Geschichte der
Gemeinde erzáhlt, das der Schutzpa-
trone der Kirche, der heilige VITUS
ist und sein Festtag am Kiritog, jedes
Jahr am 15. Juni ist. AuSerhalb der
Kirche im Kirchengarten steht das
Ehrendenkmal der Gefallenen der
zwei Weltkriegen. Die Folge des

Krieges hat auch Weindorf nicht
geschont, erzáhlte Frau Mizi Gröschl.
Gerade am 2. Mai war es 48 Jahre,
da& der Transportzug im Jahre
1946, mit vertriebenen Weindorfern,
aus dem Bahnhof Schaumar ausge-
laufen ist. Es war schrecklich, und
für die Zurűckgebliebenen blieb
auch kein besseres Schicksal, be-
tonte Frau Gröschl.
Von der Höhe des Hügels, wo die
Kirche steht, haben wir noch ein
Blick dem schönen Weindorfer Tal
gewidmet. Das Wetter war ausgeze-
ichnet. Programmáfiig haben wir um
17 Uhr mit unseren Gásten ein

gemeinsames Jausen gegessen, dazu
gab guter Wein und Bier und viel
Gebáckereien.
Um 17 Uhr hat sich der Kulturpro-
gramm begonnen. Zuerst sind die
Weindorfer auf die Bühne gestiegen.
Die Sánger waren in Weindorfer
Volkstracht angekleidet. Mizi
Gröschl, Chorleiterin begrülSte vor-
erst prominente Gásten, Herrn Josef
Hartinger Bürgermeister aus Gestiz
und Herrn Róbert Szegedi Bűrger-
meister aus Weindorf, und machte
einen kurzen Oberblick der Weindor-
fer Geschichte, űber den Schicksal
der deutschen Ansiedler vom 17.-ten
Jahrhundert und űber die grausame
Folge des zweiten Weltkrieges und
was die zurückgebliebene Minderheit
erleben mufite.
Danach hat unser Singkreis einen
Volksliedstraui2. vorgetragen. Wir
sangen die jenige Lieder, die wir in
unserer Jugendzeit liebten. Dann
trat die Singgemeinschaft mit der
Fűhrung, Chorleiterin Frau Elisa-
beth Hartinger auf die Bühne. Frau
Hartinger betonte, da6 sie alle sich
um die Einladung bedanken und
da6 sie mit groSer Freude nach
Weindorf gekommen sind. Sie gab
einen kurzen Oberblick, űber ihre
kleine Gemeinde Gestiz, 60 Km. ent-
fernt von Weindorf und erzáhlte die
Geschichte Ihrer Vorahnen.

Die Vorahnen kamen aus dem
Schwarzwaldgebiet im anfangen des
IS.-ten Jahrhundert und liesen sich
als Neusidler im Raum des Schildge-
birges nieder. Die Vorahnen waren
berufsmáfeig Bauern, Handwerker,
Forstarbeiter und heute záhlt die
Gemeinde 500 Einwohner. Ihr
Singgemeinschaft hat bereits im ver-
gangenen Jahr deutschlands Kon-
takte geknűpft und sie waren einmal
bei Ihrem Partner in Deutschland.
Zum Schlufi reichte Frau Hartinger
mit Grüfiungsworten begleitet einen
Blumenstraufi aus Gestiz für Frau
Gröschl über und begrüSte alle an-
wesenden Müttern und Grofimüt-
tern, wie es sich am Tag der Mütter
anpafit.
Der Gestizer Chor trat zweimal auf
die Bühne und sang schöne far uns
unbekannte Volkslieder. Sie ern-
teten grofien Applaus. Wir bewun-
derten die schönen bunten Volkstra-
chten, die nach Gestizer Gebrauch
angefertigt waren. Es folgte dann
eine Gesellschaftliche Unterhaltung,
wir haben dann nach schöne Musik-
begleitung/Harmonikazieher Herr
Johann MOSER. Herr Raimund
Schieszl und ich selbst/Volkslieder
gemeinsam gesungen. Wir haben in
der drei Stunden die Problemen und
Sorgen vergessen.
Der Abschied ist immer schwer und
genau so war es auch dieses-Mal.
Wann treffen wir uns wieder, war die
Frage? Ja, zur Ade, zur gute Nacht,
verabschiedeten wir uns von den
Gestizer mit dem Lied ... "Ware Fre-
undschaft soll nicht wanken". Hand
in Hand formten wir einen Ring und
sangen. Man hat nur freundliche
Gesichter gesehen. So war es einfach
und wunderschön, wenn sich ware
Freunde begegnen.

Bis auf ein Wiedersehen in Gestiz!!!

Weindorf, am 8. 05. 1994

Franz Reichardt

Verehrte Frau Helena Wührl!

Herzlichen Dank för Ihre netten Zeilen. Wir alle in der Redaktion
wünschen fehlerlos zu Schreiben. Das Verbessern der Fehler ist

eine grofie Hilfe fíir imsere Zusammenarbeit. Ihre Bemerkungen
nehmen wir dankend an. Eine Antwort bekommen Sie bald in
einem persönlichen Brief.
Bitte helfen Sie uns in unseren Bestrebungen auch weiterhin!

Die Redaktion

Sajnálatos módon a lap elsó' számából ki-
maradt az iskolai eseményekről szóló tudó-
sítás. Tavaszi legkiemelkedőbb ered-
ményelnkről tájékoztatjuk ezúttal a Tisztelt
Olvasót.
Az iskola tanulói idén is részt vettek a Pátyon
rendezett körzeti próza és szavalóversenyen.
Mészáros Szilvia és Janza Péter 4. osztályos
tanulók helyezést értek el a rangos mezőny-
ben próza, ill. vers kategóriában. Gratulálunk!
Szépen szerepelt és dicséretet érdemel :
Antonovits Dániel l. o. ,Radnóti Blanka 2. o.,
Bereczki Antal 4. osztályos tanuló.
Felkészítő tanáraik: Dillmont Eva , Szabó
Izabella , Veres Gusztávné.

Leány kézilabda csapatunk kiválóan sze-
repelt a Diák Olimpia versenysorozatában.
Nagy iskolákkal mérték össze tudásukat,
számtalan győzelmet aratva. A legnagyobb
viadalon Gödöllőn mindössze a bajnoktól
szenvedtekvereséget, ígya III. helyezést érték
el Pest megyében. A felkészülés nehézségei-
hez képest ( nincs tornaterem ) kitűnő szerep-
lésükhöz szívből gratulálunk!
A csapat tagjai :Dillmont Eva, Kmetz Ildikó,
Czihlár Krisztina, Szécsi Edit, Varga Adél, Vig
Krisztina 8. 0., Vig Melinda 7. o. tanulók.
Felkészítő tanárok: Miskolczi Béláné , Czigány
Ferenc .

Papírgyüjtést szerveztünk a községben.
A nagy sikerre való tekintettel és ha igény lesz
rá, az akciót szeretnénk megismételni a
későbbiekben. Az elszállítás megoldásában
szívesen fogadjuk bárki segítségét hiszen úgy
véljük az egész község javára szolgál ez a
megmozdulás. Ezúton is köszönjük minden
közreműködő segítségét!

Akadályversennyel emlékeztünk meg a
Föld Napjáról április 22-én. Tanulóink
előzetes feladatokat kaptak, gyűjtőmunkát
végeztek osztályonként.

Iskolánk "nyílt órákat tartott május 4-én.
Alsó tagozatban megbeszélési lehetőségeket
biztosítottunk 1 - 1 óra megtekintése után.
Felső tagozatban külön órarend szerint
látogathatták a tanórákat az érdekló'dők.

Hagyományainkhoz híven megem-
lékeztünk az Anyák Napjáról.
A napokban fejeződött be az egész éven át
tartó fogászatl kezelés. Ennek során a gye-
rekek fogait egy újszerű fogvédő anyaggal
vonták be, késleltetve ez által a szuvasodást.
Az anyag költségeit az iskola fizette, a
szállításban a Pilisborosjenő Alapítvány,
szülők és pedagógusok vettek részt. Köszönet
a segítségért!
A lap hasábjain keresztül is megköszönjük
Meggyesi Tünde doktornő lelkes és fárad-
hatatlan munkáját! A doktornő szervezte meg
többször is a gyerekek szállítását, a fogászati
rendelő biztosítását és magát a kezelést
ingyen végezte el.
A szüló'k és a gyerekek nevében megköszön-
jük nagyszerű munkáját!

Tanév végi programjainkra szeretettel várjuk
a kedves szülőket, családtagokat:

Ballagás : 1994. június 10. 17óra
Tanévzáró ünnepély : 1994. június 16.

l7óra

Papp Józsefné
megb. igazgató

Ovjuk a természetet!
A temiészet megóvása az élet megóvását jeknti minden élőlény számára. Ember, állat,
növény összetartozik, mint egységes egész a Kld élővilágához. Ha védjük a természetet, az
élővilág egészséges életfelteteleit védjük az emberi létfeltetelekkel együtL Ennek a gondolatnak
a jegyében rendezzük meg minden évben a Madarak és Fák Napját Ez évben május 22-én a
kövesbérci erdőben találkaztak a természet barátai, hogy e téma fontosságára embertársaik
fígyeknét felhívják. A kövesbérd risztásra népes közönséget sikerült kicsalogatnL A Reichel
JózsefMuvelődési Ház előtt a Strachl Fúvószenekar toborzójának hangjaira népes közönség
jelent meg, s indult sétálva a rendezvény helyszínére.
Sofcsok vetélkedő várta a fiatalokat és klosebbeket egyaránt. Volt kötélhúzás, kpényevés, zsák-
ban íütás is. Sor keriilt a lányok és asszonyok foa-páAajára, majd a "nagyok", a ferfiak
küzdelmén is izgulhattunk. A füvószenekar hangulatos muzsikája kisérte végig a ren-
dezvényt
Ezúton köszönjük meg asz Qnkormányzatnak, Szegedi Róbert polgármester úmak a
kbonyolitáshoz szükséges anyagi támogatást Kütön köszönetet mondunk a lelkes szer-
vezésért Galambos Ferencnek és a technikai segitségnyújtasért Küllerjános úmak.
Reméljük minél több hasonló rendezvényrc sikerül a falu lakóit a jövőben is eksábitani.

Wmdisdj Lasló

műv. ea.
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Játszóház Pilisborosjenőn
A Reichel József Művelödési Ház szervezésében
munkálkodunk mint Kézműves Játszóház.
Működésünket 1993 október 1-től folytatjuk a
szövés, nemezelés, fonás, varrás, hímzés, faragás,
barkácsolás mesterségekben. Aki alkotni szeretne a
gondolatait megvalósíthatja. Nagyon lelkesen jön-
nek és szeretnek itt leimi és alkotni a gyerekek. Sok
szülő örül, hogy van hova menni a gyerekének, ahol
nem csavarog, és megbecsülik a munkajával együtt.
Felszabadultan jönnek mennek mintíia otthon
lennének.
Minden pénteken 14-17 óráig tartanak a
foglalkozások. Bármilyen hasznosítható anyagot
elfogadimk.

.^. Szeretettel vanmk "unáen gyermeket akit az ilyen
lalkozás érdekel.

Sági Józsefné
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Az újonnan megalakult Polgárőrségünk
bemutatkozik

Megalakult és működik Pilisborosjenő Polgárörsége. Az in-
dulás az eddigi két sikertelen kísérietet tekintve szinte
zökkenőmentes volt. Köszönhető ez annak az egyértelmű
erkölcsi támogatásnak is, amely megnyilvánult többek közt a
Polgármesteri Hivatal, a Képviselőtestület, a Rendőrség és
mindazok részéröl, akik a szervezésben részt vettek, de döntő
volt annak a lelkes társaságnak a tenni akarása, akik vállalták
a nem kevés áldozattal járó feladatot.
A Polgárörség teljesen önkéntes alapon szerveződött
egyesület, vállalt feladatát ellenszolgáltatás nélkül végzi.
Tagjait az alapszabály szerint fényképes igazolvánnyal,
karszalaggal és/vagy jelvénnyel látjuk el. Az egyesület tagjai
a munkájukat a rendőrséggel, az egyéb polgári sz-
erveződésekkel karöltve végzik, de szívesen veszik a falu
többi lakójának rendszeres, vagy akár alkalmi
közreműködését is.

Az egyesület egyik célja a hivatalos szervek (Rendőrség, Tű-
zoltóság, Polgármesteri Hivatal) munkájának segítése
anélkül, hogy azok feladatát átvállalná, illetve, hogy jo-
gosítványaikkal ren-
delkezne. Az egyesület tag- PILBBOROSJENÖ
jai rendszeresenjárják a fa-
lut és környékét. Fellépnek
(elsősorban a meggyözés
erejével) azokkal szemben,
akik szemmel láthatóan
megsértik az alapvető
közösségi normákat, sittet,
szemetet borítanak út-
jainkra, erdőink szélére,
lopott kocsikat szednek szét
vagy roncsokkal csúfítják el
kömyezetünket, vagy eset-
leg ittasan randalíroznak,
zavarják mások nyugalmát.

sorszám

Az egyesület működéséhez szükséges anyagi eszközöket az
alábbi forrásokból reméljük előteremíeni:
- az aktív tagok és közvetlen környezetük hozzájámlásából
(pl. : saját gépkocsi)
- a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből, a Képviselő-
testület hozzájárulásával;
- az erre a célra kiírt pályázatokon kívánunk részt venni a
Polgármesteri Hivatallal közösen;
- pártoló tagságot szeretnénk magunk köré gyűjteni azon pol-
gártársaink közül, akik ugyan aktívan nem tudnak
munkánkban részt venni, de azt nem nagy összegekkel, de
rendszeresen kivánják támogaüii.

Természetesen köszönettel vesszük az egyszeri anyagi hoz-
zájámlásokat is, melyeket a "Pilisborosjenőért alapítványon
keresztül lehet részünkre eljutatni.
Az egyesület alapító létszáma várakozáson felüli, ezen belül
is igen nagy a lelkes fíatalok száma. Mindemellett szívesen
látunk sorainkban bárkit, aki céljainkkal egyetért és
munkánkban részt kíván venni. A felvétel feltétele a tagság
egyhangú döntése.

Munkánkról, eredmé-
nyeinkröl rendszeresen
fogjuk Önöket tájékoztatni
és mi is kérjük a vissza-
jelzéseket, véleményeket,
javaslatokat.

Pálinkás Miklós
elnök

A PILISBOROSJENOI
(WEINDORF)

POLGÁRŐRSÉG TAGJA

Weínbori

NÉV

polgánnester polgárőrség parancsnoka

Középm láthatópolg/ímreinkhi-
vatalos tgazohiwiyának a
külalalg'a.

A Pilisborosjenői Képviselőtestület
5/1994. (lll. 1.)sz. rendelete
a ZAJVÉDELEMRŐL

Pilisborosjenő Önkormányzat
Képviselőtestülete a zaj és
rezgésvédelemről szóló
12/1983. (V. 12.) MT számú
rendeletben foglalt felhatalmazás
alapján a következőket rendeli.

Altalános rendelkezések

1. §.
a./ A rendelet célja, hogy a
lakókörnyezet és az emberi
egészség megóvása érdekében
megállapítsa az azokat veszé-
lyeztető zajok és káros rezgések el-
leni védelem alapvető szabályait.

b. / A rendelet hatálya kiterjed: min-
den helyi szolgáltató tevékenységet
ellátó (üzemi) létesítményre

2. §.
E rendelet alkalmazásában
a. l A veszélyes mértékű zaj, a
levegőnek az emberi környezetben
észlelhető olyan mértékű és
minőségű nyomásingadozása,
amely meghaladja a megengedett
zajterhelési és zajkibocsátási
határértéket.
b./ Veszélyes mértékű rezgés a
szilárd testek olyan mértékű és
minőségű ismétlődö rugalmas
alakváltozása, amely meghaladja a
megengedett rezgés terhelési illetö-
leg kibocsátási határértéket.
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Helyi zaj - és rezgésvédelem
szabályozása
3. §.
A helyi zaj és rezgésvédelmi
határértékeket az Önkormányzat az
egész községben éjjel (este 22.00 -
reggel 6.00) 40 dB -ben állapítja
meg.
4. §.
Zajt, illetve rezgést előidéző új
üzemi létesítményt, berendezést,
technológiát, telephelyet és egyéb
helyhez kötött külső zajforrást (a
továbbiakban egyűt: üzemi létesít-
mény) csak otyan módon szabad
tervezni, létesíteni, üzembe
helyezni, meglévőt pedig bővíteni,
felújítani, korszerűsíteni, vatamint

építési munkát végezni, hogy azok
rendeltetésszerű használata illető-
leg, az építési munka végzése
során keletkező zaj a területre, il-
letve rezgés a létesítményre
megengedett zaj- és rezgésterhelési
határértéket ne haladja meg.

5. §.
A Hivatal, meglévő üzemi létesít-
ményre - a 3. §. meghatározott - zaj-
kibocsátási határértéket állapítja
meg és előírja annak teljesítési
határidejét.

6. §.
A zajkibocsátási határérték megál-
lapítása után minden olyan vál-
tozást, amely a kibocsátási
határérték túllépését eredményezi,
illetöleg a túllépés mértékére jelen-
tős hatással van (a technológia
megváltoztatása, zajos gépek
üzembe állítása, áthelyezése, vagy
leállítása, stb.) 30 napon belül be
kell jelenteni a Hivatalnak.

7. §.
Aki e rendeletben szabályozott
határértéket üzemeltetése során

megszegi, továbbá, aki a 6. §. -ban
jelölt bejelentési kötelezettségét et-
mulasztja 10.000.-Ft -ig terjedő
pénzbírsággal sújtható, és
tevékenysége is megszüntethető.

Záró rendelkezés
E rendelet 1994. március 1. napján
lép hatályba.

Pilisborosjenő, 1994. március 1.

Szegedi Róbert Bogár Lászlóné
polgármester jegyző

Karate Sportkörünk eseményei

1994 május 8-án a Magyarországi
Goju Ryu Karate Szövetség szerve-
zéseben megrendezésre került az ez évi
zárt Goju Ryu Karate országos bajnokság.
A kb. 300 résztvevő között a Pilisboros-
jenó'i S.E. spórtolói is képviselték
Egyesületüket nyolc fővel. Az egész na-
pos verseny nagyon jó hangulatban zajlott
le, szerencsére komolyabb sérülések nél-
kül. Karatésaink a több korcsoportra bon-
tott formagyakorlat és küzdelem ver-
senyszámokban nagyon jól szerepeltek.

Kiemelkedő teljesítményt nyújtott for-
magyakorlatban elért első helyezésével
Rábai Gábor és Nagypál Ferenc. Rábai
Gábornak ez élete első karate bajnoksága
volt.

Eredményeink:
Rábai Gábor I. hely formagyakorlat

(gyermek)
Nagypál Ferenc I. hely formagyakorlat

(felnőtt)
Nagy Lajos II. hely formagyakorlat

(serdülő)
Veres Ádám II. hely küzdelem

(felnőtt)
Nagypál Ferenc III. hely küzdelem

(felnőtt)

(t~

Szépül a tuzoltó-
szertár

Lassan, de
azért biztosan

fej 1 ödi k
községünk
önkéntes tű-
zoltósága. Akik
j ár t ak
mostanában a
Művelödési Ház

környékén
tapasztalhat-
ták, hogy ked-
vezó' átalakulá-

son megy
keresztül a vele

szemközt levó', eddig telje-
sen elhanyagolt épület,
melyet a tűzoltók kaptak

meg használatra. Az
épületet bevakolták és nem
kis anyagi áldozattal, em-

beri eröfeszítéssel

igyekeznek a
közösség céljaira
alkalmassá tenni.
Ebben a
munkában élen-

jámak Komlós Ti-
bor parancsnok,
Béuiyai József és
Szabó Árpád
önkéntes tűzoltók.
Köszönet érte !
Tííz esetén újabb
személy képes in-
formációt továbbí-

tani (tuzjelzést) az Állami
Tíízoltóságra: Csobán
György Ezüsthegyi út
2385. hrsz.

Ncmzctközi tájfutó vcrscny BudapC St Kupa Pilisborosjcnőn

Ragyogó napsütés, álomszép
környezet fogadta Pünkösd vasár-
napján és másnapján a hatszáz
fölötti létszámban rajthoz álló táj-
futó mezőnyt.
A Nagykevély meredek oldala, s a
Kövesbérc által határolt völgyben
látványos küzdelmet folytattak a két
nap alatt összesen 63 kategóriában
a természet szerelmesei.

A felnőtteknél a sprintet Domonyik
Gábor a MEAFC és Bokros Andrea

a Szombathelyi Tanárképzo ver-
senyzoje nyerte. A felajánlott serle-
geket Szegedi Róbert Pilisborosjenő
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polgármestere adta át.
A résztvevők szívükbe foglalták Pilis-
borosjenő festói környezetét, olyan
eredeti élményekkel tértek haza,
mint a hegyi tarsoka felismerése,
mely csak itt található és felidézi a
letunt korok emlékét.

Mit is fogadhattak volna meg a szer-
vezok, mint jövőre Veletek ugyanitt
Pünkösdkor, csak több sportág
összefogásával, ahova valamennyi
zöldsportágat meghívunk.
Hisz elvégre jövőre a Tájékozódás
éve lesz.....

Tonkáné Sávaz Mária
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BOROSJENÓ,
SZÖLÖ U. 2451.

VÁLLALOMÖNNEK-TER-
VEZÉSTÖL A KIVITELEZÉS16 - EM-

BLÉMÁK, NYOMTATVÁNYOK,

EGYEDl ÜRLAPOK, NÉVJE6YEK,
SZÓRÖLAPOK, ÖNTAPADÓ MAT-

RICÁK, LEVÉLPAPlROK,

BORITÉKOK ÉS EÚYÉB NYOMDAI
TERMÉKEK ELKÉSZÍTÉSÉT

pilisborosjenoi óvoda jó
ájlapotu földgáz üzemu 200 literes
ételfozó' Üstöt kínát ejadásra.
Erdeklodni a26-334-013.as
telefonon íehet.

Cím: Pilisborosjeno, Fo ut 41.

DD

Tetfifedés-, esőcsatorna-,
épületjavítás, felújítás

Révész Arpád
2097 Pilisborosjenő Búza u.

7.
Tel: (06)-26-334-010
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Xapható!

On+apadós Pilisborosjenő/Weindorf feliratú színes címer (50
Ft/db. ], kitűző (90 Ft. /db, ) valamint Pilisborosjenő turistatérképe

(160 Ft. /példány) vásárolható meg a Művelődési Házban
Wlndisch László úrnál,

Árusí+ás rendezvények idején és hétköznapokon 8-12 óráig,

y

A PilieboroejenSi HÍRMONPÓ-ban
leaáoU hirdetes szövege mináen érdekelthez eljut a faluban. A hiridstesek
anyagát a Reichel Jozsef MtífvelJi dissi Házban kerjük leadni:

2097 f7 ilisborosjen5 Fő út 16.

Telefon / Fax: 20-554-515

Arak:

1/1 oláal 16000.-Ft. 1/2 oldal SOOO.-Ft.
1/4oláal 4000.-Ft. 1/8 oláal 2000.-F1;

1/16oldal 1000, -Ft.

Hirdetesek ábrával: 507o-al árágábbak.
A megadott árakhoz 257> AFA-t kell fizetni.

D ] DD

^-.
Alapitotta ca Önkormányzat Képviselö Testulete Kiadja: az Önkormányzat, Felelős kiadó: Szegedi Róbert polgármester
Szerkesztöség cime: 2097 Pilisborosjeno Fö u. 16. Telefon: 06-26-334-377 Fax: 06-26-334-313 Kézlraileadás. hh-deiések

felvéíele a szerkesztöségben Windisch Lásztó gondnoknál.

Számítógépes typográfiai szerkesztés: Kovács Számítástechnika Piüsborosjenó Vár u. l.
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^
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1994. július

Hírek, információk röviden

Hol intézhetjük munkaügyi gondjainkat?
A Budaörsi Munkaügyi Központ vezetőjével egyeztet-
tük azt a kérdést, hogy lehet-e például a budapesti
kerületi munkaügyi központokban is elintézni
munkaügyi problémáinkat.
A válasz: van lehetőség Budapesten munkaügyi
kérdéseket rendezni, ha az ügyfélnek van ideiglenes
lakásbejelentése a fővárosban, illetve munkahelye ott
van. Pilisborosjenő lakossága egyébként Budaörsön in-
tézheti csak munkával kapcsolatos gondjait, ügyeit.

*******

Rendőrségi igazgatásrendészeti ügyek intézése
helyben Borosjenőn

Levélben megkerestük Máté Urat, a Budaörsi
Rendőrkapitányság vezetőjét a rendőrségi igazgatás-
rendészeti ügyek helyben történő intézésének
feltételeivel kapcsolatosan. Máté Úr szóban ígéretet tett
- amennyiben adunk ügyintézőt - lehetségessé válhat
ezeket az ügyeket a Polgármesteri Hivatalban intézni.
Ez azt jelenti, hogy Pilisborosjenő lakói például a
személyi igazolvány adatainak módosítását helyben in-
tézhetik és nem kell Budaörsre utazniuk. A
Rendőrkapitány levelének megérkezése után tájékoz-
tatjuk a Tisztelt Lakókat a megoldási lehetőségekről.

Vendéglátóhelyek éjszakai nyitva tartása
Elterjedt a híre, hogy Ürömön a község vezetésének
intézkedése eredményezte, hogy csak 22"" óráig tar-
tanak nyitva a szórakozóhelyek.
Üröm közigazgatási vezetője, a Jegyző Ür kijelentette,
hogy hivatali intézkedésre nem került sor. A
vendéglátó egységek vezetőinek önkéntes elhatárowsból
történt önkorlátozása révén nincs éjszakai nyitva tartás.
Indokolt lenne Pilisborosjenőn is a vendéglátó helyek
vezetőinek az ürömihez hasonló döntése. Nagyon sok
felesleges atrodtástól mentesülnének az érintett
üzletek és a lakosság is.
További intézkedések megtétele előtt kérem minden
érintett üzlet vezetőjét ajavaslat megfontolására.

Papp Józsefiié az iskolaigazgató!
A pilisborosjenői Képviselő Testület Papp Józsefnét
választotta az Általános Iskola igazgatójává. Ezzel 5
évre szóló igazgatól megbízatást lát el kinevezett igaz-
gatóként Papp Józsefné. Gratulálunk sikeréhez! A pá-
lyázaton hárman vettek részt. Az Iskolaszék, a Tan-
testület és a Képviselő Testület Oktatási Bizottsága a
nyertes Pappnét ajánlotta a Képviselő Testületnek
beadott programja, elképzeléseinek figyelembe vétele
alapján.

Levélffáltás..

A Közlekedési, Hírközlési és
Vízűgyi Minisztérium válaszolt.

Az MO-val a pilisborosjenői önkor-
mányzat képviseló'testűlete már
foglaUcozott és állásfoglalása a bemu-
tatott nyomvonalvázlatokat tartal-
mazó tanulmánytervre, a
hatáskörébe tartozó Pilisborosjenő-
Üröm közti megoldásra elutasító
volt. Sajnálatosan erről a KHVM-től
érkezett válaszlevél nem tesz említést.

(Folytatás a 3. oldalon)

Értesítjük Önöket, hogy Pilisborosjenő gázhálózatának tervezett TMK kar-
bantartási munkálatai miatt: 1994 Július hó 13.-án O órától 1994 Július hó

14. -én 24 óráig a GÁZSZOLGÁLTATÁS SZŰNETEL.
Ezen idő alatt olyan munkálatokat kell elvégeznünk, amelyek csak
gázszünettel valósíthatók meg. A gázszünet ideje alatt Szentendrén a 06-26-
310-032 telefonszámon lehet a munkálatok befejezésének idejéről érdeklődni.

TIGÁZ

tartálomüöf:.

;-:lii|<;óföi;::<yi/6<;ta):::
'-:Ren(;)étftt::9::Kelyi :íic<^krot::
-;N^étÍ^gt;ö!c{a):;;;:::;:::;
-::Egyház::::::::::::::::::::::::::::::
-:Attechatfv:tetefori!ehefoiség:

: - :G:rvosi::ugyelet,:: nyit.vatartési::idök



Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselőtestületének
13/1993. (XII. 21.)számú

Rendelete

A helyi adók megállapításáról

Ezúton tájekoztatásul közöljük az Onkormányzatunk és
a KHVM Közúti Főosztálya közötti levélváltást szó sze-
nnt.

I. fejezet
Általános rendelkezések
1. S.
/1/A helyi adókról szóló rendelet halálya kiterjed az
önkoimányzat teriiletén.
a. / székhellyel, telephellyel rendelkező, vagy
egyébként gazdasági tevékenységet fdytató jogi
személyre,
b/ lakóhellyel, taitózkodási hellyel rcndelkező magán-
személyre,
c/vagyonnal rendelkező, vagy bevétel), jövedelmet
elérő magánszemélyre, jogi személyre és egyéb
személyre.
2. S.
/l/ A helyi adót, az adótartozást az önkormányzati
adóhatóság (jegyző) méttányosságból, egyedi
kérelemre4 mérsékelheti, vagy elengedheti.

II. fejezet
A bevezetésre kerülő adónemek
3. §.
A Magyar Köztársaság alkotmányában, a helyi önkor-
mányzatoktól szótó 1990. évi LXV. tön/ényben, az
adózás rendjén51 szóló 1990. évi XCI. tavényben,
valamint a helyi adókról szóló többször módosftott
1990. évi C. törvényben foglalt jogszabályi felhatal-
mazás alapján önkonnányzatunk határozatlan kj<5re az
alábbi hetyi adókatvezeti be:
/1/avagyoni típusú adők körébenaz ép'tményackStés a
telekadót
/2/ a kommunális típusú adók köfében: a vállalkozók
kommunális adójál
/3/tot/ábbá a helyi ipanlzési adót
4. §.
Azépibnényadó
/1/ Ép'bnényadó köteles mindazon adóalany: akinek
Pilisborosjenőn akár bettertileten, akár külterfileten
(kleértve a zártkertet is) a lakás forgalmi körébe nem tar-
tozó építménye van: raktár, miíterem, magánrendelő,
garazs, üzlet, zártkerti ép'tmény (hélvégi pihenésre szol-
gáló építmény) valamint műhely, iroda stb.
/2/Mentes az építményadó hatálya alól:
/a/A társadalmi szervezet, az egyház, az alapílvány, a
közszolgáltató szervezet és a köhségvetési szeiv abban
az évben, amelyet megelőző évben folytatott
tevékenysége után társasági adókötelezettsége - kött-
ségvetési szeiv esetében a központi köhségvetésbe be-
fízetési kötelezettsége - nem keletkezett. E feltetel
meglétéről az adóalany írasban köteles nyilatkozni az
adóhatáságnak.
AVA lakáshoz lartozó kiegészítő helysége: tüzelőtér,
salaktáiüló, száriló, padlás, szerszámkamra, szín, pince.
/C/a szociális, egészségügyi és gyemiekvédelmi, illető-
leg a nevelési - oktatási intézmények céljára szolgáló
helyiség,
/cfa müemléképítmény,
/e/ a költségvetési szeiv, a közszolgáltató szavezet,
valamintaz egyház (ulajcfcróban állóépímiény,
A/ Az állattartást szolgáló épület, valamint az ahhoz
kapcsolódó raktárak, tárolók, továbbá a növényter-
mesztéshez kapcsolódó tároló épületek (pl. miilragya-
tárolók, magtárak stb.)
^/ minden magánszemély, ha 1990 -tőt kommunális
bemházást hajtott végre, vagy ilyen bemházásra be-
fizetéstteljesít (és ezt igazolja) a befízetés mértekéig.
/3/
/a/ az adó alanya ( magánszemély, jogi személy, jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság, magánszemé-
lyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi

egyesülés) az, aki a naptári év ekő napján az épíbnény
tubjdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok
tubjdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyi-
ben az épíünényt az ingatlannyilvánlartásba bejegyzett
vagyoni értékű jog teiheli, az annak gyakorlására jogo-
sult az adó ahnya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog
jogosítottja, a tmábbiakban együtt tulajdonos.)
A/valamennyi tulajdonos áttal i'rasban megkötütt és az
adóhatósághoz benyújtott megállapodásban az /a/.
pontban foglahaktól el lehettémi.
/4/Az adókötelezeUség keletkezése, megszilnése:
/a/ Az adókötelezettség a használatbavételi, illeh'e a
fennmaradási engedély kiadását követő év ebő napján
keletkezik.
/t/az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba
vett építmény esetében az adókötelezeteég a tényleges
használatbavételt követő év első napján keletkezik.
/c/ az adókötelezettség megszilnik az építmény
megszúnése évének utofeó napján. Az ép'tménynek az
első félévben történő megszíinese esetén a II. félévre
vonatkozó adókötelezettség megszilnik.
/5/ Az adó máléke: az ép'tmény négyzetméteiben
számított hasznos alapteriilete szerinti számítís alapján:
100FlAn2évenkénl
5. S.
Tdekadó
/1/Telekadó köteles Pilisborosjenő illetékessegi teriiletén
kvő beép'tetlen belteriileti fötírészlet
/2/Adómentes:
/a/A tírsadalmi szavezet, az egyház, az alap'tvány, a
közszolgáttató szavezet és a köhségvetési szeiv abban
az évben, amelyet megek5ző évben folytatott
tevékenysége után társasági adókötelezettsége -költ-
ségvetési szerv esetében a központi köhségvetésbe be-
fizetési kötelezettsége- nem kektkezett. E feltétel
meglétéről az adóalany írásban kötetes nyilatkozni az
adáhatóságnak.
AVaz ép'tísi tilafom alattálló telek a tilafom ideje alatt.
/C/ a közhasználatí közlekedési tevékenység céljára
szolgálótelek,
/cyaz épülethez az épületnek nem minősükS épíbnény-
hez nyormonal jellegll létesítményekhez tartozó -
jogszabályban, vagy hatósági elá'rasban megállap'tolt -
védő(biztonsági)tetiilet
/e/az erelő milvelési ágban nyilvántartotttelek.
/T/ minden magánszemély, ha 1990161 kommunális
bemházást hajtott végrc, vagy ilyen beniházásra be-
fizetést tetjesít (és ezt igazolja) a befizetés mértékéig.
^/ minden önállóan lakóházzat be nem ép'thető fötí-
részlet,
/W az épütettel beépített telkek a telek nagyságától
függedenül.
/3/Az adó alanya (magánszemély, jogi személy, jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság, magánszemé-
lyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi
egyesülések), aki a naptári év első napján a telek tulaj-
ckxiosa. Többtulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni
hanyadaik aranyában adóalanyok. Amennyiben a telek
az ingatlannyilvántartásba bejegyzettvagyoni értékűjog
terfieli, az annak gyakorlására jogosutt az adó alanya. (A
tulajcfcncs, a vagyoni értékil jog jogosítot^a, a
twábbiakban együtt tulajdonos).
/4/ - a telekadó méitéke: a telek négyzetméteifaen
számított területét az adó alapjául véve: 2 Ft/m2
évenkénl

6. S.
Ahelyiipariizésiadó
/1/ - adóköteles az önkoimányzat illetékességi teriiletén
végzett vállalkozói tevékenység (a twábbiakban

iparűzési jövedelemszeiziS tevékenység).
- az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az
adóalany az adóköteles tevékenységet a székhelyén,
vagy a telephelyén (részlegében), vagy azon kivül
végzi.
- az acb alapja az értékesitett termék, ilk'töteg végzett
szolgáttalás nettó árbevétele, csökkentve az eladott
áiuk beszerzési éitékével és az alvállalkozói teljesítések
értékével.
/2/Mentességek:
/a/A lársadalmi szeivezet, az egyház, az alap'tvány, a
közszolgáltató szeivezet és a köhségvetési szeiv abban
az évben, amelyet megelőző évben folytatott
tevékenysége után társasági adókötelezettsége - költ-
ségvetési szerv eseteben a központi köhségvetésbe be-
fizetési kö(eleze<sége - nem keletkezett. E feltétel
megléténS az adóalany írásban köteles nyilatkozni az
adőhatőságnak.
A/Minden magánszemély, ha 1990-t(5l kommunális
bemházást hajtott végre, vagy ilyen beiuházásra be-
fizetést tetjesi't (és ezt igazolja) a befaetés mértékéig.
/c/ Minden egyéni vállalkozó, a vállalkozása
megkezdésétől számított két évig, kivéve pénznyerő és
játékautomaták üzemeltet<^ét,valamintaz italámsítást
Kedvezmények:
50% -os ked^ezményben részesül minden pilisboros-
jenői állandó bejelentett lakosú nép-, ipar- és
képzőművész, és aki sajátelőállítású termékétértékesíti.
tíl Az adó mértéke: az adóalap 8 ezreléke (max. 8
ezrelék). Amennyiben a kivetendő ipanlzési adó
magánszemély esetében az 500 Ft-ot nem éri el, nem
keriil ekS'rásra.

/4/ Ha a vállalkozó az iparilzési tevékenységét több
önkormányzat illetékességi területén végzi és az adó
alapja az egyes illetékességi területen elkülönítetten
nem áll rendelkezésre, akkor azt - a tevékenység
sajátosságaira leginkább jellemzően - a vállalkozónak
kell megosztania.
7. S.
A váUalkozók kommunáfc adőja
/l/ Kommunális adó köteles minden vállalkozó
adóalany, (magánszemély, jogi személy, jogi személyi-
ségnélküli társaság, magánszemélyek jogi személyi-
séggel nem rendelkező személyi egyesülése) aki Pilis-
borosjenő illetékességi teriiletén ( bel- , vagy kül-
teriileten) székhellyel, vagy telephellyel rendelkezik.
/2/Adómentes:

/a/A társadalmi szervezet, az egyház, az alap'lvány, a
közszolgáható szetvezet és a köhségvetési szen/abban
az évben, amelyet megelőző évben folytatott
tevékenysége után társasági adókötelezettsége - költ-
ségvetési szerv esetében a központi költségvetésbe be-
fizetési kötelezettsége - nem keletkezett. E feltétel
meglétéről az adóalany írásban köteles nyilalkczni az
adóhatóságnak.
AYMinden magánszemély, ha 1990-től kommunális
beruházást hajtott végre, vagy ilyen bemházásra be-
fizetestteljesít (és ezt igazolja) - a befizetés mértékéig.
/VAz adó alapja: az adóalany áhal az önkoimányzat
illetékességi teriiletén foglalkoztatoBak konigátt átlagos
statisztikai álkimányi létszáma.
/4/Az adó mértéke: 600.-Ft/f6 évenként

III. fejezet
ZárómideBtezések
a§.
/l/ E rendelet 1994. január 1 -én lép hatályba.
/2/egyklejíileg azl991-ben, a helyi ipartizési adóról
szóló rendelet hatályát veszti.

Közlckedésl, Hírközlési cs
Vízügyi Minisztérium rcszérc

Buáapcst
Dob u. 75-81.

Tárgy: Tájckoztatás kcrcs az
MO autópálya fejlcsztési űgyébcn

Pilisborosjenőn ismctcltcn nyugtalankodás tapasztalható a
lakosság körcbcn az MO autópálya fcjlesztcse és építése
ügyébcn.
Az autópálya vczetésének nyomvonaláról a további cpítés
ütemc ügyébcn, valamint az északnyugati ívnck a 10 és 11-cs
utak köztl szakasszal kapcsolatos tervckről kcrcm szívcs tájckoz-
tatásukat.
A tájckoztatással a lakosságunkat is scgíük helycs informá-
ciókhoz jutásában.
Scgítscgűket czúton is megköszönöm.

Plllsborosjenő 1994. 06. 06.
Szegcdi Róbcrt

polgármester

Közlekedési, Hirközlési és Vizügyi
Minisztérium
Budapest
Közúti Főosztály
456331/1994

S z e gedi Róbert úr
polgármester

Pilisborosjenői Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Pilisborosjenő

Tisztelt Polgármester Úr!

Az MO autóút déli, Mlés a 6. sz. főút közötti
szakasza épitésének ez év októberi befe-
jezését követően várható, az északi szektor
megvalósitásával kapcsolatban kért informá-
ciókról az alábbi tájékoztatást adjuk.
Amint az Önök előtt is ismeretes, az MO déli

szakasza épitésével párhuzamosan, a teljes
gyűrűre elkészitettük az autópálya nyomvonal-
vizsgálatát. Az MO autópályával érintett
települések önkormányzataival, a hatóságokkal
és a lakossággal folytatott egyeztetések
alapján jelenleg csak az MO északi szek-
toránál - M3 autópálya és 11. sz. főút közötti
szakaszánál - alakult ki egyetérté5 a
nyomvonallal kapcsolatosan. Ennek megfelelően
a beruházó, az Autópálya Igazgatóság az MO
északi szakaszára készitteti el az engedé-
lyezési terveket, amelyek tartalmazzák az 1,8
Km hosszú új Duna-hidat is. Az engedélyezési
tervek elkészültét és az engedélyezési
eljárást követően - az Útalap felhasználására
vonatkozó döntés ismeretében - kerülhet sor
majd a megvalósitásra.
A jelenleg készülő engedélyezési tervek tehát
nem tartalmazzák a 10. sz. és a 11. sz. főútak
közötti szakaszt, melyre korábban csak tanul-
mányterv szintű nyomvonalváltozatok készültek
el. Az MO autópálya Ürömöt dél-keletről elke-
rülő szakaszát a település lakossága és az
Önkormányzat sem támogatta. A másik lehet-
séges változattal kapcsolatosan, amely Üröm
és Pilisborosjenő között vezetne át, szük-
séges az érintett önkormányzatok részéről a
nyomvonallal kapcsolatos egyetértés kinyil-
vánitása.
Megbizásunkból az Autópálya Igazgatóság
képviselői ismételten fel fogják venni a
kapcsolatot az MO autópálya Üröm és Pilis-
borosjenő között átvezető szakasza nyonwona-
lával érintett önkormányzatokkal (Pilisboros-
jenő, Üröm, Budakalasz, Budapest III. kerü-
let). A közösen kialakitásra kerülő nyomvon-
alra megkisérlik megszerezni az önkormányza-
tok hozzájárulását azzal, hogy a továbbter-
vezésnél javaslataikat figyelembe vehessük.
Tájékoztatjuk, hogy Budakalász és Budapest
III. kerület öiikornányzatánaJc Képviselő
Testületei indokoltnak, célszerűnek és szlüc-
ségesnek tartjáJc - aaaellyel m? is Bnessze
egyetértünk - az MO északi szektora
épitésével egyidejűleg, a 11-10. sz. főútak
közötti szakasz megvalósitását is.
Budapest 1994. június 22.

Üdvözlettel
Regős Szilveszter

főosztályvezető

A kébelhölözattal kiépülS
telefonra vén6k széma a

községünkben közel S50. A
hálözatkiépítésnél egyen-
\Qre még nehézségek me-
pülnekfefa MATÁV Rt kon-
cessziös szerzödés
késedelme és valöszTnQen

beruhézési költségfedezeti

nehézségek miatt. Ezért a
MATÁV Rtt. üovfibbra is
keresleti piacot tarü fenn,
pedig minden lehettöség és
feltétel adoüt, hogy még
.I 934-ben kislakulhatna a

kínSlatí piac.
Addig is, amTg a kSbelhátö-
zat ki nem épül, az alébbi

t rn "v

megoldés kTnőlkozik a
vezeték nélküli rendszen it-
teni meghonosTtéséval azok
pészéne, aklk üzlet;i
tevékenységük miatt; a tele-
font nélkülözni nem tudjék.

[FolytatSs a 1 1. oldalon]



Iskolai hírek

m rendszeresen megtartott kato-
)rmátus hittanórák a gyennekek
iét szolgálták.
nondunk a tisztelt hitoktatóknak
na nővémek áldozatos
Ikért.
irveztttak tanulmányi kirándulá-
szetjárásokat, sportnapokat, pa-

kömyezetvédelmi akadály-

rajzpályázatokon, szavaló-
, sportbajnokságokon szerepel-
i/esen. Részt vettünk a nagy sike-
yi esteken, a Madarak és Fák
e a Gyermeknap rendezvényein.
;t nevében is megköszönöm a
1 a község lakóinak azt a támo-
iz iskolának nyújtottak.
itből három kolléga nyugdíjba
' pedagógusi pályafiitását fejezi
1 Tüiamémé, Szántó Mária
gány Ferenc pedagógus.
um adományozta kitüntetéseken
; nevében a Képviselőtestület

000

díszoklevéllel és pénzjutaloinmal köszönte
meg a sok éves közéleti tevékenységet,
melyet Polgármesterünk adott át. a ballagá-
son.

Mindannyiunk nevében köszönjük több év-
tizedes fáradtságos munkájukat és kívánunk
boldog, békés nyugdíjas éveket, jó
egészséget!
Az iskola a szülök több éves óhajának eleget
téve nyári tábort szervezett, megkönnyítve
ezzel a gyerekek szünidei felügyeletét. A kol-
legák igen változatos programokat szer-
veztek. A nyári napközi végeztével az iskola
bezárja kapuit. Megkezdődik a következö
évre való felkészülés. Az épület belső állagá-
nak javítása, szépítése kezdődik el az anyagi
lehetőségek függvényében.
A személyi feltételek biztosítása is folyamat-
ban van, az egyeztetések miatt a végső dön-
tést várhatóan augusztusban tudhatják meg a
szülők és a diákok.
Végezetül kellemes és élménydús nyarat
kívánnak az iskola dolgozói és

ipp Józsefhé

iz ővodai

zésre és

ithez. Az

fégeztek,
izítésétöl
; minden
an.

gondok.
megléte

:özben 3

;ák miatt
voltak a

igen ko-

A jelent-
inek a 6

1 férohe-
.ultak. A

vagy an-

Minden pedagógus tudja, hogy a zsúfoltság a nevelo-oktató munka
rovására megy, rontja a felvett gyerekek esélyét. Nem szeretnénk, ha
az óvoda visszaminffsülne gyermekmegórzffvé, ezért az óvodába járást
szabályozni szeretnénk. Igyekszünk olyan megoldást találni, hogy min-
áen rászomló gyermek bekerülhessen az óvodába.
Végül megnyugtatásul a kedves Szülöknek: nehézségeink ellenére
mindent megtettünk a nevelff-oktató munka szinten tartásáért.
Köszönjük és várjuk továbbra is segíto' közremuködésüket gyer-
mekeink érdekében.

Tiwábbi hireink

Szentesi Kinga a Rendorség által meghirdetett "Család és Közlekedés"
címff rajzpályázaton megnyerte az elso díjat. Büszkék vagyunk rá.
Ezúton köszönjük meg azoknak a szüloknek a munkáját, akik az óvoda
udvarának feltöltésére foldet hoztak, iUetve részt vettek a terepren-
dezési munkában.

Évzáró ünnepélyünket és a hatévesek búcsúztatását augusztus utolsó
hetére tervezzük, az iskola évnyitójának idopontjától függoen.

Pilisborosjenő' 1994. o6. 15.
Hobl Béláné
ővodavezeto'

enig

ind

ÍRdETÉS
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NEMET NyE lvET ÍSMERŐ MUNkATÁRSNŐT.

JelENTkEZNÍ khET AZ ÓVodAVEZETŐNÉL

PÍUsboROSJENŐ, FŐ Ú. 41.
TEl:26/??4 - 01?,

??4/060
o e, o.
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Dr. Horti SzilviaÜröm, AdyE. u. 6. 6, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 27, 28
Telefon: 334-162

Dr. Venesz Ilona Pilisborosjenő, Máriau. 13. 5, 11, 12, 18, 19, 22, 23, 24, 26
Telefon: 334-215

Dr. Meggyesi Tünde Pilisborosjenő, Rózsa u. 6. 29, 30, 31
Telefon: 334-255

Dr. Kovács György Üröm, Honvéd u. 24. 4, 25
Telefon: 334-297

Dr. Péterffy László Üröm, Dózsa Gy. u. 18. 7, 8, 9, 10, 14
(a Patika épületében) Telefon: 334-162

Dr. Kormos JózsefÜröm Ady E. u. 6. 1, 2, 3
Telefon: 334-162

Közérdekű tele onszámo
Mentők: - központi: 04

- Pilisvörösvár: 330-188
Tűzoltók: - központi: 05

- helyben: 334-235
Rendőrség:- központi: 07

- Pilisvörösvár Kapitányság: 330-130
- körzeti megbízott: 334-247

Polgármesteri Hivatal Fő út 16. : 334-028,
elefon/fax: 334-313

Művelődési Ház Fő út 16. : 334-377
Orvosi Rendelő Fó út 18. : 334-308
Órvosi lakás, Mária u. 13. : 334-215
Gyógyszertár Mester u. 10. : 334-314
Posta Budai út 4. : 334-201
Elektromos Művek Pilisvörösvár: 330-166
TIGÁZ ügyelet (Szentendre): 310-032
Vízművek ügyelet (Szentendre): 310-796
ÓvodaFőút: 334-013
Iskola F6 út: 334-370

Plébánia Hivatal Templom tér 1. : 334-277

Hivatalok, intézmények nyitvatartása,
működésük rendje

Posta: hétfótöl péntekig 8-16 óráig, pénztári
órák8-15óráig

Takarékszövetkezet (Üröm):
Hétfó: 740 - 1800 Pénztár: 8°° - 1700
Szerda: 74° - 1600Pénztár: 800 -1400
Péntek:74<>-140<IPénztár:80<l-12<l(l

Ebédidő: 12°° - 1230 között

Polgármesteri Hivatal
Félfogadás: Hétfó 13°°-18°°

Szerda800-16°°
Polgármester
fogadóórája:Hétfol6()<)-18°°

Művelődési Ház: allcahni rendezvényekhez
igazodva: kedden, csütörtökön 18°° - 2100
Hétfokön nemzetiségi dallcör 1900-tól
Csütörtökön 1400 -1600 Nyugdíjas Klub
Szerda - péntek 1700 - 2100 Sportegyesület

Gyógyszertár: Hétfótöl csütörtökig
80(l-120<'ésl3<)<>8(>oközött
Péntekeng0 0-!^00
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isztelt lakók!

A múlt év novemberében közzétettünk egy
feUiívást, melyben kértük a lakosságot, hogy
az utca névváltozást és házszám változást

írassák át. Kérjük, hogy aki még nem
vezettette át, a Polgármesteri Hivatalban
félfogadási időben befáradni sziveskedjék az
adatok rendezésére.

Fontos, hogy az ingatlan helyrajzi számát és
személyi igazolványát hozza magával.
Az adatok rendezésének hiánya a hivatalos
ügyek intézésekor nehézségeket okozhat.

Polgármesteri Hivatal

A Budakörnyéki Földhivatal
egységeinek címe, telefonszáma

és ügyfélfogadási rendje:

Budapesti egységek:

V. Sas u. 25.
telefon-telefax: 1 312-365,

1 112-244

V. Sas u. 19.
telefon-telefax: 2 694-570

VI. Bajza u. 52.
telefon-telefax:2 695-730,2104

mellék

Félfogadás egységesen:

hétfö: 8.30-16.00 óra
szerda: 8. 30-16. 00 óra

péntek: 8.30-12.00 óra

A falugazdász megkezdte
tevékenységét Pilisborosjenő

községben

s s
R Fogadóórája: R
i . -. . ' . . ... -.. -. i
gminden páros héten szerdán 13 és 15 óraR

IB
R között a Polgánnesteri Hivatalban. @

Sl
@ Ezen kívül sürgős esetekben a 26-325-83 8-as @
i^1^"-"."-.. i

lon. g)
i

Emesz László falugazdász g

01 . -én Péntek:
02. -án Szombat:

03. -án Vasárnap:
09. -én Szombat:

10. -én Vasárnap:
11. -én Hétfő:
12. -én Kedd:

15. -én
16. -án
17. -én
18. -án
19. -én
22. -én
23. -án
24. -én
25. -én
26. -án

Péntek:
Szombat:

Vasárnap:
Hétfő:
Kedd:
péntek:
Szombat:

Vasárnap:
Hétfő:
Kedd:

29. -én Péntek:
30. -án Szombat:

31. -én Vasárnap:

A Pilisborosjenöi Római Katolikus Egyház

1994. júliusi miserendje
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Elsőpéntek, este 6 órakor szentmise
Sarlós Boldogasszony ünnepe, Szűz Mária látogatása Erzsébetnél
este 7 órakor Vasárnapi szentmise
d.e. 10 órakor szentmise

este 7 órakor Vasárnapi szentmise
d. e. 10 órakor szentmise

reggel 1/2 9 órakor szentmise - Szt. BenedekApát, Európa védőszentje
reggel 1/2 9 órakor szentmise az elmúlt hónapokban Németországban
elhunyt volt borosjenői hívekért
este 6 órakor szentmise

este 7 órakor Vasárnapi szentmise - Kármelhegyi Boldogasszony Ünnepe
d.e. 10 órakor szentmise

reggel 1/2 9 órakor szentmise
reggel 1/29 órakor szentmise
este 6 órakor szentmise - Szent Mária Magdolna emléknapja
este 7 órakor Vasárnapi szentmise
d.e. 10 órakor szentmise

reggel 1/2 9 órakor szentmise - Szt. Jakab apostol ünnepe
reggel 1/2 9 órakor szentmise - Szt. Joahim és Szt. Anna

a Boldogságos Szűz Mária szülei
este 6 órakor szentmise - Szt. Márta ünnepe
este 7 órakor Vasárnapi szentmise
d.e. 1 O órakor szentmise

Hírek a Nyugdíjas Klub életéról

A községi Nyugdíjas Klub összejöveteleinek időpontja az évek
óta hagyományos csütörtök du. 2 óra. Évek során
osszekovácsolódott a klub törzstagsága. Legszívesebben azok
a nyugdíjas társaink kapcsolódnak be a klub életébe, akik sze-
retik a kötetlen baráti beszélgetéseket. A tagok érdeklodési
körének megfeleloen beszédtéma akad bőven. Lehetőség van
szemétye's problémák, élmények, tapasztalatok, gondok
megbeszélésére,tanácsadásra. Szó esik persze közéleti, tár-
sadalmi problémákrót is, érdekes sajtószemelvényeket is-
mertetünk, melyek során szóba kerülnek a politikai, gaz-
dasági és kulturális élet eseményei, az országos szövetséggel
való kapcsolatunk. Nagy reményekre jogosított fel bennünket
a Nyugdíjasok Pártjának megalakulása. Csalódást okozott vi-
szont az a körülmény, hogy az országos parlamenti választá-
sok során ez a párt nem kapta meg a kello támogatást ahhoz,
hogy képviselőt küldhessen az országgyűlésbe.
Időnként meglátogatja klubunkat Szegedi Róbert pol-
gármester úr és tájékoztat bennünket az önkormányzat
munkájáről, gondjairól, terveiröl. Tagságunk érdeklődéssel és
szívesen hallgatja a polgármester úr tájékoztatóját melyet

élénk beszélgetés követ. Örülünk, hogy ilyen módon is alkal-
munk van kapcsolatba kerülni a község életének problémái-
val.

Népszerű és kedvelt programja tagságunknak a kirándulások.
A klub tagjai szívesen vállalják az utazással járó fáradságot,
fizikai igénybevételt. A kedvező idojárás beálltával máris tet-
tünk néhány kellemes, élményekben gazdag kirándulást:
május 24.-én a Felvidék két szép városát Lévát és Nyitrát
tekintettük meg. A hónap végén sort kerítettünk régóta ter-
vezett utunkra, Bécsbe látogattunk el.
Június 4.-én egy zenés hajókirándulás során Zebegényben

voltunk. további programunkban szerepel a Szarvasi arboré-
tum megtekintése, egy városnéző kirándulás Pozsonyba és a
nyári Sümegi Várjátékok megtekintése.
Kirándulásainkon éppen úgy mint klubösszejöveteleinken is
szívesen látunk minden érdeklödő és a klub életébe
bekapcsolódni szándékozó nyugdíjas társunkat.
Tájékozódási lehetőség minden csütörtökön du. 2 órakor a
Művelődési Házban.

( T. G.)



Dcutsch Unterricht In unserer Schule

In unserer schule hat der Sprachunterricht elne Tradl-
üon, trotzdem haben wlr das Gefühl, da^ wlr auch auf

dlesem Geblet elne Verándemng brauchen. In unserem
Dorf haben alle lünder dle MögUchkeIt dle deutsche

Sprache zu lemen, sogar auch engllsch In der 4. und 6.
Klassen. Aber dle Ergebnlsse stad sehr verschleden.
Dessen Ursache llegen zumelst In dem Indlvlduum, aber
wlr műssen auch dle Unterrichtsmetoden verándem.

In der ersten Llnlen denken wlr hler an dle Klelnen, die

wlr nur splelerisch, abwechslungsrelch und nlcht unbe-
dlngt aus elnem Buch unterrichten dürfen.

Wlr problerten schon In dem vergangenen Schuljahr zu
Ihrem Alter passende Bücher besorgen, aber dle wlr von
dem Verlag ta Wlen nur zu Teuer bekommen können.
Natürlich möchten wlr auch bessere Ergebnlsse
haben, aber auch dle flnanzlellen Umstánde be-

hlndern dle bessere Arbelt sehr oft.

Zsuzsa Taskovics

Német oktatás iskolánkban

Iskolánkban a nyelvoktatásnak hagyományai
vannak, ennek ellenére úgy érezzük, hogy
ezen terűleten is szükség van változtatásokra.
A falunkban minden gyermeknek meg van a
lehetősége, hogy a német nyelvet tanulhassa,
sőt a 4. és 6. osztályban még angolt is. Az
elért eredmények azonban nagyon változóak.
Ennek okai nagyrészt az egyénben rejlenek, de
az oktatási módszereken is változtatnunk
kell.
Itt elsősorban a kicsikre gondolunk, akiknek
csak játékosan, változatosan és semmi esetre
sem egy könyvbőllehet a nyelvet oktatni.
Már az elmúlt tanévben is próbálkoztunk a
korosztályuknak megfelelő könyveket biztosí-
tani, de a bécsi kiadó csak magas áron tudná
azokat a számukra leszállítani.
Természetesen szeretnénk mi is jobb ered-
ményeket, ám a színvonalas munkát gyakran
az anyagi körülmények is akadályozzák.

Taskovics Zsuzsa

Der Weindorfer , JGrítQg" auch in der
wöchentíiahe Heünaízeiízung'
. ^lbuchBote".
Wir sind auf die Besdéhungen stolz,
und hoffen einen standígen Auf
sohvnmg der Kontakte der Patantíö^
ferSteinhedm undPilisboaro^enö.

Weindorfer feierten ihren

>Kiritog<
űSsfe lcamen sogaraus Übexsee -
Besuch des iingaxiscben General-
Isonsuls

Zu einem grofien Familienfest
wurden die Weindorfer Kul-

turtage, die in diesem Jahr
wieder in der Albuchgemeinde
abgehalten wurden. Alle zwei
Jahre treffen sich dort die aus

Weindorf/Pilisborosjenő stam-
menden Vertriebenen zur
Wiedersehenfeier. Auch diesmal
sind wieder viele Weindorfer aus

der ungarischen Heimat an-
gereist. Eine besondere Note ver-
lieh dem Fest die zeitweilige An-
wesenheit des Bundestagsab-
geordeten Georg Brunnhuber
und des Generalkonsuls der Re-

publik Ungam, Sándor Regős.
Schon zur eindrucksvollen Kiil-
turmatinee am Samstagmorgen
im Neuen Saal, die vom
Akkordeonochester der Musik-
schule unter Lothar Behounek

gekonnt musikalisch umrahmt

wurde, kamen 200 Weindorfer,
einige sogar aus Übersee.
Alfons Bauer, der Vorsitzende
des Weindorfer Heimatkomitees,
sprach von der völkerverbinden-
den Wirkimg dieser Heimattítge,
dieauch die guten Kontakte zwi-
schen Patengemeinde Steinheim
und der früheren Heimatge-
meinde Pilisborosjenő weiterver-
tiefen. In einem interessanten
Kurzreferat vermittelte er die

Geschichte des nahe Budapest
Uegenden Dorfes seit dessen
Gründimg durch deutsche
Siedler vor 300 Jahren.
Mit Beifall aufgenommen wurde
der Vortrag von Mizzl Welsch
über alte Weindorfer Sitten und
Bráuche - genauso wie das von
ihr verfafite Gedicht, das Kathrin
Koller gekonnt zum besten gab.
Bürgermeister Dieter Eisele erin-
nerte in seinem Grufíwort an das
historische Ereignis der Grenz-
öffnung durch den ungarischen
Staat vor fünf Jahren, an die Ab-
schaffimg des Visazwangs und an
den in Ungam vollzogenen Wan-
del zur Demokratie. MdB

Brunnhuber sieht in derartigen
Treffen einen wichtigen Beitrag
zur Völkerverstandigung, gehe es
doch auch darum, der jungen
Generation das jimge Erbe weit-
erzugeben und die Geschlchte
nahezubringen. Roman Stampf
dankte namens seiner Weindor-

fer Landsleute für die Unter-

stützung, die immer wieder spvi-
bar würde. Den Festgottesdienst
in der Heilig-Geist-Kirche feierte
man mit dem Weindorier Lands-

mann Prof. Dr. Comelius Mayer
OSB. Mit dem Kiritog-Tanz in der
vollbesetzten Albuchhalle klang
das groBe Fest der Weindorfer
aus. Für prachtige Stimmung
sorgte der Musikverein Stein-
heim unter Stabfühnmg von
Franz Schilk und Manfred
Hanert.
Aufmerksam lauschte man der

Rede des ungarischen General-
konsuls Sándor Regős, der die
Grüfie seiner Regierimg über-
brachte und den Anwesenden

versicherte, daB der Weg Un-
gams zur Demokratie bzw. der
vollzogene Wandel unumkehr-
bar seien. Gesangsvortrage des
DeutschMubs aus Weindorf, der
Weindorfer Singgemeinschaft
vom Kj-eis Heidenheim und eine

Tanzvorführung der Neudorfer
Kindertanzgruppe rundeten das
reichhaltige Kulturprogramm
ab.
Bine Überraschimg hatte Georg
Gröschl vom Deutschklub Wein-

dorf für Bürgermeister Eisele
parat: Er ernannte ihn unter
Übergabe einer Urkunde zum
Ehrenmitglied und hatte dazu
auch gleich die Trachtenweste
mitgebracht!

Tisztelt Lakó!

zerezte a közterületen elhelyezett fémkonténereket azzal a szándékkal, hogy
hol a szűk közök miatt a hulladékgyüjtő kocsi nem tud behajtani, a háztartási
nelék , kerti hulladékok és minden egyéb veszélyes hulladék, lomok nem
>sére. Másrészt a faluba látogató kirándulók is el tudják helyezni a visszaúton
<at.
kókat, az összes ingatlantulajdonost, hogy ehhez a rendhez nyújtsanak segít-
figyelmét, akik ettől eltéröen cselekszenek.
gyűjtése kötelező a kukák felhasználásával. Ha nem kukával gyűjtik a ház-
n tudjuk elszállíttatni. Az utcára műanyagzsákban vagy más gyűjtőben hul- |
>. Minden ingatlantulajdonos köteles a köz-területfenntartási díjat kifizetni. 1
m.

Szegedí Róbert\
polgármester l

ájékoztató a rendőrségi igazgafásrendészeti és
gépkocsival kapcsolatos ügyek

Intézési lehetoségeiről

Pilisvörösvár-i Rendőrórs
(Pilisvörósvár Y6 u. 62. sz. T: 26 330-130)

A személyi igazolffány ügyintézését megszüntették.

Cépkocsi átíráshoz szűkséges:
Vev<3 nevére szőlő kötelez3 felelőségbiztositás.
(A helyszínen is megköthető.)
Adás-vételi szerződés 1. példánya.
A forgalmi engedély,köbcentínként 6 Ft.
Személyi igazolvány.

Rendszám leadás, forgalomből kivonás:
Intézéséhez szükséges:

Forgalmi engedély, szemelyi igazolvány.
Csak a tulcydonos( forga.lmi engedélyben
bej'egyzett személy) intézheti.

Vezetői engedély csere:
Szűkséges:

2. db. fénykép. 4x4. -es, lejárt,
betelt vezetői engedély,

érvényes orvosi igazolás. személyi igazolvány.
Csak személyesen lehet íntézni.

Ugyintézési id6pontok:
Kedd: 13. 00 - 16.30-ig
Péntek: 08.30 - 1200-ig

end<5rkapitányság
;abadság u. lóO.sz. ,
)-1-166-90-55)
>lvány űgyintézés, gépkocsi
vezetői engedély csere

szükséges:
3p (lehet színes is),

gált esetén 500Ft)

; és 13. 30-17. 30-ig
0-ig

s 13. 00-17. 30-ig

a község lakóit, hogy kellő számú jelentkező esetén lehetőség van ebéd igénylésére.
Egy vállalkozó naponta házhoz szállítaná a megadott címre az ebédet, ehhez váltó edényre van szükség.
Egy ebéd ára 129 Ft., a szociálisan rászorulóknak az Önkormányzat részben vagy egészében kedvezményt ad a költ-
ségekhez.
Szociálisan rászorulónak kell tekinteni, azt aki:

- önmaga ellátására nem képes
- eltartója, közvetlen tartásra kötelezhető hozzátartozója nincsen
- havi jövedelme a 12. 000Ft-ot nem haladja meg.

Kérem postafordultával jelezzék a Polgármesteri Hivatalban ha igénybe kívánják venni ezt a szolgáltatást.
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Kézművee Tábor Gyerekeknek

Eljött a várvavárt vakáció, a gyerekek nagy örömére. Sok
szulőnek ezek mégís gondterhes pillanatok. hiezen nehez
megoláást találni a gyerekek nyári elhelyezessre. Sze-
rstne mindenki biztonságban tuáni gyermetét, hogy ne
csavarogjon, ne unatkozzon és egyen valami
mslegot. amíg 6 dolgozik.
A Műve\8dés'i Ház kezdemenyezeeére F'ilisborosjenőn ez
a protíéma mego\d6dni látszik. Egy hónapon át, júlíus 1-
51-ig olyan (kézmffv<ss)tábort; szervezünk, ahola gye-
rekek erfcfilmes elfoglaltságot találnak fc'arátságos ot.t-
honos környezetben tölthetík napjaikat. barátaik tár-
saeágában. Ez a már lassan egy eves játszoház foly-
t.atásaténtjön látre. Sok új ötiet.tel és programmal indu-
lunk. Fúrás, faragág, szövég, nemezelés. gyékényfonás,
agyagozás. gyöngyfffzés, bőrö^es szercpel elképzeléseink
közöt.t.

Egy hétsn egyszer. vagy kétszer kirándulni megyünk.
Fontos, hogy a gyerekek jobban megismerjék
környezetüket, a tisrmeszetet. Ezek celja tshát a ter-
mészet., növények es állatok megismerése illetve véáelme.
Egy másik utícsl a Szentenárei Skanzen lesz, ahol megis-
merkeáhetnek a gyerekek népi hagyományainkkal,
ötletsket meríthetnek saját munkáikhoz es elleshetik az
ottani mesterek t;it-kait. Öröm volt (átni péntekentént,
milyen lelkesen es nagy kézügyességgel tészítették

arate

1994 Junius 11. -én kerult megren-
dezésre az Ausztriában lévo Steyr város-
ban az 1994 -es Goju Ryu Karate Torna.
A rendezvényre 12 ország jelezte
részvételi szándékat. A Magyarországi
6oju Ryu Karate Szovet$ég ot
versenyzot válogatott ki a szövetséghez
tartozó klubokból, iskolákból. Ezek koze'
sikerult bekerulnie a Pilisborosjenoi
S. E. versenyzojének Nagypál Ferencnek
is. A nemzetkozi mezony igen eros volt,
de sportolónk a 140 résztvevo kozöl
formagyakorffltban az elokelo 4. helyet
szerezte meg.

Sterben már 20 éve mukodik 6oju Ryu
Karate Klub a 7. danos Talcegi Ogawa
mester vezetésével, aki egyben az Auizt-
riai Karate válogatott edzoje is. Sikerult

^
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munkáikat. Igy feloláóíiva a készítós örömében - hogy
kifejezzek önmagukat, szints kinyílnak. ragyog a kis arcuk.
A nyári tábor alatt sokkal hosszabb id^ áll ren-

delkezásükre, így hossza bblélegzetó munkákba is
beliskezáhetnek.

A tábor költségeit kalkulálva kb. 1000 Ft-ot számoltunk
fejenként, hetente. A többgyerekes c&aládok
természistesen kedvezményben részssülnek. Ebben a
napi egyszeri melegistel is szerepel, amit bográcsban
keszítünk el. Óriási élmeny a gyerekeknek a tábort&ön
főzött ÁS közösen elfogyasztot.t ebéíl is.
A messzebfcT e tervezett kirándulások költségei ebfc^l

nem fisdezhetŐk, azok külön kiaááekent szerepelnek. Egy
szu\8i segítségünk lesz munkánkban. Azt vállaljuk fel.
hogy a gyerekek hasznosan és kellemesen töltsisk vaká-
ciájuk egy nagy reszét es. hogy ezzel sok szülő válláról
levegyük a gonáot;.
Kcllemes környezetben, nagyonjó elfoglaltságokkal várj'uk
az 5 -14 i^ves kor közöt-ti gyerekeket.
Remeljük olyan nagy örömmel fogaáják majd a szülők.
amilyen lelkesen készülünk mi is a fslaífatra.

Ez a tábor sokaknak segít majá <sg a gyereksknek sgy
örömteli. hosszú iáőre szóló nyári elmenyt ad.

Jelentkezni lehefc

Sági Józsefné (K.at.i Néni)
F'ilisborosjen^

fetőfi u. 15.

elérniink, hogy a hazai Szovettég
által szervezett augu$ztu$i
nemzetkőzi edzoláborunkon Ogawa
mester i$ réizt vegyen. Bizto$
vagyok benne, hogy tokat tudunk
tanulni tole, é$ jelenrótével nagyban
fogja emelni rendezvényunk
színvonalát.

A steyeri verienyen 5$$ze-
ismerkedtiinlt, elbeszélgettunk a
kőrnyezo országok 6oju karatéval
foglalkozó edzoivel, sportvezetoivel.
Tobb meghívást i$ kaptunk
edzotáborokra, versenyekre. Sajnot
szukSt anyagi lehetotégeink iniatt
nem tudunk niinden rendezvenyen
rótztvenni, de amelyikre eljutunk ott
igyektzunk meltóképen képviielni
koztégunket, Sportegyetuletunket.

^

.
-<.>

.\

1

.<

R

.4 .4 4 . -Q) O . .4 )^>
A leány kézilabda csapatunk nyári

tervei

1994 július 13 - 17-ig résztveszűnk a Kunhegyesen idén
is megrendezett Nemzetközi Kézilabda Fesztiválon.
Tavaly szép sikerrel jöttünk haza, ugyanis korcsopor-
tunkban a III. helyezést szereztük meg.

Idén is szeretnénk éremmel hazajönni, bár most a 16
évesek közé neveztünk, s csapatunkban csak három ilyen
korú van a többi fíatalabb, ezért talán nehezebb lesz, de
küzdeni fogunk.

Július 20 - 30 -ig Erdélybe , Marosvásárhelyre utazunk egy
kézilabda csapathoz. A baráti kapcsolat felvételét tartjuk
ez esetben a legfontosabbnak. Jövő évben szeretnénk mi
vendégül látni az erdélyieket.

Miskolczi Béláné
edző

^^ 8> ^ 8)^)8>R ^^^

VÁLIALKOZÓKÉS LAKÓK FIGYeLEM!
TÁJÉKOZTATJUK PIUSBOROSJ6NŐ IAKÓIT. HOGY A CONCORD INVCST KÖRNY ZeTVéD LMI éS HULlADéKHASZNOSÍTÓ KFT.
FÉMHULLADÉKOT 15 FOGAD A POMÁZI HULlADéKL RAKÓHeLYeN. A HULlAD KLeRAKÓH LY A FÉMSZÁLŰTMÁNYOKAT A KÖVCTKCZŐ
IDŐR6ND SZ6RINT FOGADJA: H TFŐTÖL-PéNT KIG: 8 ÓRÁTÓL 14 ÓRÁIG.

DÍJAK: - 6GÉSZ AUTÓRONCSOK: 600,- FT./DB. + AFA
- V6GY6S FÉMDARABOK: 450.- FT./M3 + 10 % ÁFA (I M3 = KB. 1 TONNA)

A DUAKVISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYeseK.
A CONCORD iNVeST GARANTÁUA A KÖRNY ZeTVéD LMI 6LŐIRÁSOK SZ RINTI HULLADéKGYŰJTÉST ÉS eLH LY ZéST.

KÉRJÜK 6ZT A L6H TŐSéG6T IGÉNYBe VCNNI.
éRDeKLŐDNIL?HeTA S51-SBO-AS BUDAPCSTI TeLeFONSZÁMON.

^. ic$era Látzló

[FolyCatés a 3. oldalról] -

Akár étmeneti megoldösként ---
is meg lehet; oldani a tete-
fonigényt kTnélati piaci viszo-
nyok között. -
Ez a Pannon GSM mobil-
telefon hélözat kTnélata. Pilis-

borosjenS és kömyéke a jö el-
IfitottsSgi körzetekhez tar-
tozik a mobil telefonhalözat
révén.

A PANNON GSM Rt. kTnSlatta "Optímum"
tarifa rendszemel :

A szolgétoatás a "Csak a hTvö fél fízet" elvne
épül. Ez alöl a külföldön lebonyolTttott
telefonhTvősok [bolyongés] kivéteiek.
Költségek: Belépési dTj:

25.000 Ft. [egyszerí dTj]
EIOfízetési dTj:. 2. 500 Ftt. /hö
Beszélgetések percdTjs:

Magyanorszögra irényulö forgalom ese-
tén: [A percdTjak a MATÁV Rt. vezetékes
dTjait is tartalmazzfik]
csúcsidöben: 2'7. -Ft.

csúcsidön kTvül: 1 7.-Ft.
^,

A PANNON GSM hálözatán
belüli forgalom esetén:
csúcsidöben: 21 . -Ft.
csúcsidön kTvül: 1 1 .-Ft
Csúcsidö: hétköznap 07.- 1B
örfiig
CsúcsidOn kTvül: hétköznap 1 B
- 07 önaig, és szombat, vasén-
nap valamint munkaszünetti
napokon.

PercdTj külföldre iranyulö for'gatom ese-
tében: 1 1 Ft. plusz a MATÁV Rt.
nemzetközi dTja.

Aténsaság tovébbi szolgőltatósairöl, költ-
ségekrSI és kedvezményekrSI: Balla Attita
úr ad felvilégosTCSst a OB -30 - 41 O -06E
telefonon .
[ LevélcTm. : 2097 Pilisborosjenö Pacsirta
U. 1.]

A rendszer pilisborosjenöi etoenedéséhez
indokolt; tenne legalébb 200 jelentkezS, ez
esetben ellétottsági fetoételek is felülvizs-
gfilaüra kerülnének.
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r. aszap éla ügyvéd

Pilisborosjenő Patak u. 25.

Fogad: hétfö - csütörtök
délután 14. 00-18. 00-ig

-n-n-n. n-jni-n-^-n-Ti-j^-jn>-j

-^ ̂  -^ -^ -i- -^ -fr -? -S- -^ -í- . * -;- ̂  -í- . * -í- -?
v|/ /i>

,,/ evessünk is néha! ^'
')/ ^

'!/ Középkor /i>
'!/ - Vádlott! Bizonyítékok hiányában felmentjük a ^
vi/ boszorkányság vádja alól. /i'
^' . Hát ez csodálatos, Főinkvizítor Úr! Akkor, ha 'i^

,
^ visszakapom a seprumet, haza is repülnék. /!\
^ ..^_ , . . . ^

^Malldők _ ^ .... " ,^
'^- Aztán, legkésőbb tízre itthon légy, Kislányom! ,'
^ Hogy melyik nap, abba nem szólok bele. /1^

Öntapadós Pilisborosjenő/Weindorf fellratú színes címer (50
Ft/db. ), kitűző (90 Ft. /db. ) valamint Pilisborosjenő turistatérképe

(160 Ft. /példány) vásárolható meg a Művelődésl Házban
Wlndlsch László úrnál és a Polgármesterl Hivatal emeletén, a

pénztárban.
Árusítás rendezvények Idején és hétköznapokon 8-12 órálg,

^

-M |III;SZ|:A||:l.l.
ÍDDPON^BANIÍ

l;;ü;i:i;:fö:e1;l::e:rüi1^eten
GS:ut;o;rit:o:kon;:, i;

:|m:enl:;én:i|p ;nt:eke;n||

v

. ^- ̂ - -s- -s- -> s- ̂ - .5- -;- .s- -.- ^' -;- y - -s-

A P'ilislyorosjeno'i HÍRMONPÓ-ban
leadott hirdetes szövege mináen éráekelthez eljut a faluban. A hiráete&sk anyagát a Reichel József
Műve[ődGS\ Házban kerjük leadni:

2097 F'ilisborosjenő Fő út 16.
Telefon / Fax: 26-554-515

Árak:
1/1 oldal 16000.-FÍ. 1/2 oldal &000.-Ft.

1/4oldal 4000.-Ft. 1/& oUal 2000.-Ft
1/16oláal 1000, -Ft.

Hirdetések ábrával: 50%-al drágábbak. A megadott árakhoz 257. ÁFÁ-t kell fizetni.
^övetí^ezg számunkhoz a szerkesztéshez szánt anyagot a Reichel József Müvel^desi Házban kerjük leadni a

tárgyhó 13. -ig.

Alapitotta az Önkormányzat Képviselo Testülete Kiadja: az Önkormányzat, Felelös kiadó: Szegedi Róbert polgármester
Szerkesztőségcíme: 2097 Püisborosjenö Fö u. 16. Telefon: 06-26-334-377 Fax: 06-26-334-313 Kézlralleadás. hirdelesek

felvétele a szerkesztőségben WindischLászló gondnohtál.

Szánutógépes typogmfiai szeikesztés: Kovács Szánritástechnika Pilisborosjenó Vár u. 1. T: (X-26-334-236
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1. évfolyam 4. szám 1994. augusztus

Hírek, információk röviden

442. 356 m pilisborosjenői föld....

Pilisborosjenő Önkormányzata szeretné tulajdonát
visszakapni. A 067 és 069 hrsz. ingatlanok területe a
község illetve a lakóinak tulajdonában volt
évszázadokon keresztül. Az 1945 utáni években létre-

jött törvénysértések és az emberl jog semmibe vétele
állami szinten megfosztotta a községet és lakóit jog
szerinti ingatlanuktól. Az ingatlanok mezőgazdaságilag
művelt területek voltak már régen. A gyönyörű völgyi
földeket műveletlenül hagyták az akkoriban létrejött
gazdaságok (termelő szövetkezetek)
Illegálisan megjelentek, vagy hallgatólagos bele-
egyezéssel a hazánkban ideiglenesen tartózkodó
külföldi hadsereg katonái, csapatai és lőtérnek
használták. Ropogtak a fegyverek, páncéllövedékek
robbantak. És, hogy még jobb legyen a terület ki-
használtsága megjelentek 1956 után a munkásőreink és
a belügyi alakulatok. Amióta az idegen csapatok
kivonultak hazánk területéről és a munkásőrök is letet-

ték szolgálatukat béke és nyugalom honolt a tájon. A
területre ellenőrizhetetlen módon kezelőként a hat-

vanas évek végén a Belügyminisztériumotjegyezték be
a telekkönyvbe.

Ezt a területet a község vissza akarja szerezni. Ennek
érdekében a BM.-el kezdeményezett egyeztetések

eredménytelensége miatt, valamint a BM.-nek
hasznosítási (eladási) kezdeményezése kényszerített
minket bírósághoz fordulni, követeléseink
érvényesítése érdekében. A bírósági tárgyalás első for-
dulója megtörtént. A tárgyalást dec. 6. -ára elnapolták.
Célunk, hogy a községjogosjussát kapja vissza.

Rendőrségi igazgatásrendészetí ügyek intézése
a Polgármesteri Hivatalban.

Lapunk júliusi számában hírt adtunk
kezdeményezésünkről, amely segítséget ad lakóinknak
a tárggyal kapcsolatos ügyeinek helyi rendezésében.
A Budaörsi Rendőrkapitányságtól érkezett elvi állás-
foglalás alapján mód nyilik Pilisborosjenőn igazgatás-
rendészeti ügyfélfogadást megszervezni. Részletes
egyeztetést a rendőrkapitány úr kezdeményezésére
megkezdjük. Remélcm, hogy a jövő számunkban már
hírt adhatunk arról, hogy mit és mikortól ren-
dezhetünk helyben a szóban forgó ügyek közül.
Részünkről siettetjük a végleges rendezést és az
ügyfelek ellátását.

Polgármesteri Hivatal

Telefon hírek

A MATÁV megbízásából épül az optikai
kábel a ^özségünkben. A kivitelezö vál-
lalat részben géppel, részben kézi
erövel ásatja az árkot a vezeték

számára. A kábel az országos gerinc-

hálózat részeként épül.

A helyi hálózat kiépítése ügyében meg, várhatóan 1995 l. negyedévében.

Leány kézilabdaceapatunk híreí
^ BUDAF'ESTI SERDÜLŐ BAJNOKSÁG, ^
gl 1995. ősz-1994. tavasz Ql
^ 15 mérk&ésbJI: 5 yereség, 1 döntetlen, 9 ^
3> gy&elem, 19 pontot szereztünk ami a II. @l
R helyezésre volt elegená3.
R (Fo\ytatáa a 4. oMafon... } ^
R ^ _ __ ___^

eröfeszítéseket tesznek a PILISTAV által

érintett községek önkormányzatai a

soron kívüli kiépítés érdekében.

A cél: 1994-ben épüljön meg a hálózat.
A község telefonközpontja, amely 1000-
es lesz, külön egyezség értelmében épül

^^'Í -^'í'

s....

Az érintettekkel közöljük, hogy a
kiépítést teljes egészében kívánjuk a
lehetö leggyorsabban elérni.

Szegedi Fióbert
polgármester

A:tórtátomöo/;:::::::
::::-:lskölai:hrrék::::::

:::;. :Rénáet&t::á::kozseg::GÍmaF8rot

<3^ew>*<^fa^^&

::;-:NemzeÍEÍsegi:tiffek.:
:;:-:Égyházi::Qtdál:::

:;:.-;;Anya:konyvj::h( k:;:::
:::::::-:Qfvosf::u:gye(et^:

eseitiényék

hyrtvatsrtá:sj::id6k



1/1994. (1. 25. ) sz. Önkormányzati Rendelet
Pilisborosjenő címeréről és a címerrel
ellátott zászlajáról, pecsétjéről és ezek

használatáról

Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi
LXV. törvény 1 §. (6) bekezdés a. pontja alapján biztosított
jogkörében, figyelembe véve Pilisborosjenő legrégebbi 1696-
ban alkotott, pecsétlenyomaton és levéltárban megörökített
rajzolatot címerjelképnek elfogadja és az alábbiak szerint az
53/1993. (IX.15.) sz. Képviselőtestületi határozatának
megfelelően rendelkezik.

l. §.
A címer leírása

"Oldalt domború háromszög alakú pajzs kék mezejében
lábát terpesztő jobbra lépő, jobbra néző kettőzött farkbojtó
arany oroszlán lebeg, mellső jobb lábával kacsos szárú
szőlőfürtöt tart."

2. §.
A címer feliratozása

Az 1. §.-ban meghatározott címerhez az alábbi felirat
használható a helység megjelölése céljára. A címerpajzs felső
élével párhuzamosan latin bettível: PILISBOROSJENŐ : a
pajzs csúcsánál a felső éllel párhuzamosan gótbetűkkel:
WEINDORF község neve helyezhető el az eredeti címerkép
szerint.

Arányos nagyítás, ill. kicsinyítés megengedett.

3. §.
A címer használatának köre

l. / Pilisborosjenő címerét díszítő és utaló jelképként
használni lehet:

a./ Pilisborosjenő körpecsétjén, amely pecsétnyomó, ill.
gumibélyegzó. Pecsétnyomó esetében legkisebb 40 mm.
gumibélyegző esetében legnagyobb 35 mm átmérőju,
megfelelő körirattal ellátva. (Pl. Pilisborosjenő Polgár-
mestere, alpolgármestere, jegyzője, stb.)
b. / Pilisborosjenő zászlaján és annak változatain.
c. / Pilisborosjenő önkormányzat szerveinek, polgár-
mesterének, jegyzőjének készített levélpapírök fejlécén, ill.
borítékjain.
d./ Pilisborosjenő Önkormányzata által kiadott dísz-
okleveleken, emléklapokon, kitüntető, vagy emlékérmeken.
e. / A községháza, önkormányzati hivatal épületének
dísztermében, az épület homlokzatán és más hivatalos célt
szolgáló helyiségeiben.
f./ Pilisborosjenő önkormányzati intézményei és az általuk
megjelentett kiadványokon.
2., Pilisborosjenő címerével ellátott körpecsét a község
önkormányzatának és más bel -, ill. külföldi önkormányza-
tok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg
szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az
Önkormányzat belső működésével és szervezeti
felépítésével kapcsolatos rendelkezések hitelesítésekor
használható.

4. §.
A címer használatának egyéb feltételei

l. / A 3. g. l. /bekezdés f. pontjában meghatározottakon kívül
más jogi személy számára, az általa készített kiadványokon,
vagy jellegzetes termékén a község címerének használatát -
kérelem benyújtásával - a jegyző javaslata alapján a pol-
gármester engedélyezheti. A meghatározott célra való
használatért díjat kell fizetrú, amelyet a polgármester határoz
meg.
1. 1 A község címerének kicsinyítése csak olyan mértékű
lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.
3., Amennyiben a község címerének eredeti színeiben való
ábrázolásra rúncs lehetőség, akkor az csak a hordozó tárgy
anyagának ( fém, fa, kerámia, bőr, stb.) színében, de a
heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek meg-
tartásával történhet.

5. §.
A község címerének jogosulatlan használatáról

Aki a község címerét engedély nélkül, vagy a használatra
vonatkozó engedélytől eltérő módon használja fel, szabály-
sértést követ el, és 3.000.-Ft.-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható.

6. §.
A község zászlajának használata

l./ A zászlólap - arányában a zászlórúd felöl nézve 1:2
arányú téglalap - középen vágással egy felső kék és egy alsó
arany (sárga) mezőre osztott, rajta az első harmad vona-
lában, mint tengelyen foglal helyet a község címere, amelyet
a község nevét feltüntetó felirat fog közre alulról - felülről. A
címert a kék mezőben arany (sárga) hímzés (szegély)
határol. A zászló rúd kékkel - arannyal (sárgával) csiga-
vonalban festett, a zászlócsúcs aranyozott fémből készült. A
község zászló esetében az arányt meghatározó téglalap
rövidebb oldala 1 méter. A község zászlaja a községháza
dísztermében kerül elhelyezésre.
1. 1 A község zászlaja lobogó formájában is használható. A
község zászlaja, lobogója - vagy annak méretarányos vál-
tozatai - felhasználhatók:

a./ hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztár-
saság zászlajával együtt.
b./ község Önkormányzatának testületi ülések alkalmával
önállóan, a testületi ülés helyén.
c. / a község életében jelentős események, ünnepségek és
rendezvények alkalmából más hivatalos zászlóval
(zászlókkal) együtt.
d./ nemzeti, illetőleg községi gyászesemény alkalmával a
fekete zászlóval együtt, félárbocra eresztve,
e. / minden községgel összefüggő, vagy a község
részvételével rendezett eseményen.

7. §.
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Pilisborosjenő, 1994. január 25.

Bogár Lászlóné
jegyző

Szegedi Róbert
polgármester

A Humán Oltóanyag Laboratórium tevékenységéről
- egyföggetlen szakvékmény -

Amint azt a Pilisborosjenői Hírmondó juniusi számában
megígértük, közöljük a laboratóriummal kapcsohitos szak-
vékmény összefoglalóját szó szerint.
A szakvélemény a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető,
elolvasható.

A szakvélemény összefoglalása

1. Az OMNINVEST Kcrcskcdelml cs Iparl Szolgáltató
Kft. által, Pllisborosjcnő DK-i határában, a Pilisboros-
jcnő Fő út 0135/10. hrsz-ú ingatlanon megépítendő
humán-oltóanyagot előállító laboratórlum tervezől a
GMP szabályokat ismerik, a tervek azok felhasználásá-
val készültek.
2. A felépített laboratórium a lakosságra nézve nem
jclcnt "időzítctt fcrtőző bombát , mlvcl:

- a vakcina előállításához olyan vírust használnak
fel, mely tojáshoz adaptálódott, gycngítctt viru-
lenciájú, cmbcrrc való vcszélycsscge elenyésző.
- az ott dolgozók már csak azért scm hurcolhatják
ki aktívan, mert a GMP szabályok szerint vcdctt-
ségükről megfelelő vakcinák felhasználásával gon-
doskodnak;
- a passzív kihurcolás vcszélye a speciális hcpa-
filterekkcl ellátott légtisztítók használata mlatt
lchctetlen;
- az amnionfolyadék leszívása után, a vírusokat
tartalmazó visszamaradt tojások előzetes dckon-
taminálás, azaz fertőtlenítés után kcrülnek ki a
külvllágba, újrafelhasználás vcgctt.

3. A szennyvizet a viztisztító üzembchelyezcse után,
csatornarendszcren kercsztül oda szándékoznak

clvczctnl.
4. A fcnti feltétclek megléte a Pllisborosjenő Pol-

gármestcrl Hivatala által folyamatosan ellcnőrizhctők
legyenek, akár szakcrtő bevonásával is.
5. A GMP által megkövetclt rendszeres orvosi vlzsgála-
tot úgy látom mcgvalósíthatónak, hogy a dolgozó
naponta, a munkakczdés előtt egy, a tünet cs panasz-
mcntcsséget igazoló jelcnlcti ívet ír alá, egyben kötelezi
magát, hogy panaszok esetén nem veszl fel a munkát és
azonnal a cég által szcrződtetett belgyógyász - infectolo-
gus szakorvosnál jclcntkezik szakvizsgálatra. Ettől
függetlcnül a szerződtetctt szakorvos meghatározott
időnként ellenorző vizsgálatot tart a dolgozóknál.
6. Az úgynevczctt "spanyol nátha (mely 20 millló em-
ber halálát okozta) nagyon régen volt, máig fennáll an-
nak lehetőségc, hogy hasonló virulcnciáju influenza
vírus klalakuljon. Egy ilyen pandémiára mlnden ország-
nak fel kcll készülnie, többek között azzal, hogy
járványügyi hálózatát és vakcina termelő bázisát
megfclclőcn fejlcszti.
Ezért népcgcszségügyi szempontból is hasznosnak 11-
letve támogatandónak tartom az OMNINVEST Keres-
kedelml cs Szolgáltató Kft. vállalkozását.

Budapest 1994. július 11.
Dr. Axmann Agnes

az orvostudomány kandidátusa

Csak egy "költői kérdés" az MO autőpályával kapcsolatosan:

Abban az esetben, ha sikerülne találni egy olyan
nyomvonalat, amely nem Pilisborosjenő és Uröm között,
hanem - tegyük fel - Budakalászon és a III. kerületi
Csillaghegyen vezet át, akkor is ilyen feltétlenül támogatnák
a tervet Budakalászon és a III. kerületben??

1 i
Közmű bekötések

útátfúrással

m
A Budapestí Közútí Igaz^atóság 26.sz.
Üzemmémökség (Pomáz) tájékoztatója

?

Az utóbbi időben elszaporodtak a magán-
személyek által benyújtott - közműbekötés
célját szolgáló - útátfúrási kérelmek.

Egyetlen szakszerűtlenül végzett út alatti át-
fúrás olyan károkat tud okozni a közútban,
melynek helyreállítási költségei meghaladják
egy magánszemély anyagi felelősségre von-
hatóságának mértékét.
Fenti okokból a jövőben csak a közmű-
üzemeltetők által benyújtott kérelmekre
adunk ki hozzájárulást.

Magánszemély csak abban az esetben
kaphat hozzájárulást, ha kérelmében meg-
nevezi a kivitelezőt, aki a szakszerű
munkavégzésért garanciát vállal.

Az átfúrási kérelmekhez 3 pld-os terv-
dokumentáció szükséges, mely áll helyszín-
rajzból, keresztszelvényből és m.űszaki leírás-
ból. A terveknek tartalmíiznia kell a közút
számát és az átfúrás pontos km szelvényét,
magánszemély esetén a kivitelező nyilatkoza-
tát.

-í
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Iskolai hírek, elokészületek.
Iskolánkban az 1993/94-es tanév befejeztével
megkezdődtek a felujítási munkák.
A földszinti tantermek, mellékhelységek, zsibongó,
emeleti folyósó festése megtörtént, a zsibongóban a
lambéria alatt leomlott vakolat helyreállítását is
elvégezték. Az ajtók és a lábazat mázolását, konyha,
ebédlő festését most végzik. A festés befejezése után
megkezdik az ablakok külső mázolását. Az emeleten
jelenleg 2 parkettás tanterem felújítását végzik.A fes-
tők levonulása után a fűtési rendszert, radiátorokat
vizsgálja át és a meghibásodást javítja ki a szerelő. A
munkák befejeztével a szépen felujított tantermek-
ben kezdjük meg az 1994/95-ös tanévet.

Pilisborosjenő 1994.július 20.
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Az I. helyezest elérő ÚJLAI^ EME szintén 19 pontot gyííjtöt. t. gólarány döntött a helyezesben.
Góldobók:

I. SZÉCSI ENIKŐ - 64 II. METZLER ERZSÉBET - 55
@ III. NEMETH HELGA - 27 IV. SZÉCSI EDIT és DILLMONT PAULINA - 19

V. CZIHLÁR t^RISZTA - 9 V\. FINTOR BEA - 6
VII. DILLMONT ÉVA é& PÁLMAI SZILVIA - 5

I^UNHEGYES I^UPA: nsmzetk&i utánpótiástorna, amely K.özép-kslet Európa legnagyobb koroszt-ályos küzáelem-
"^ sorozat-a. láán 45 csapattal renáezfcsk meg. A hazai ált-alános é.e> közepiskolás együttesek mellett norvég. t-ajvani,

ciprusi, német, román "gárfftákat" i& láthattunk. Csapatunk a 16 áves lányok között III. helyezést <srt 'sl- A br-onzérem
melleW egy csodálatos elismerisst szereztünk. A megnyitó ünnepsegen, a csapatok bemut-atkozásánál a legötietegebb
mffsort aáb csapatot tortával jut. almazt. ák. A mi csapatunk fogyasztot-t-a el. Jo volt... nem csak a tort. a. hanem az
érzés, hogy 45 csapat közül I. lettünk, korosztálytól eltskintve. Az a hangulat es az, az erzss amiben rászünk volt
fe[e]thetetíer\. Minden ember barátsággal viszonyult a másikhoz, legyen az ciprusi, tojvani, nemet vagy román, gyerek
vagy fe\n8tt. Az ott élő emberek is nagy szerististtel fogadják a venáég csapatokat.

Reméljükjövőre is ot.t lehetünk és kepviselhet;jük Pili&borosjen^.
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Agyerekek öröme
A nyári Kézmüves Tábor

tapasztalatai
Végéhez ért az egy hónapig tartó tá-
bor, a gyerekek őszinte bánatára.
Ügy érezzük nagyon jól sikerült.
Nagyon jó kapcsolat alakult ki a kicsi
és nagy gyerekek között. Türelem-
mel, segítőkészen fordultak egymás
felé, tanították egymást. Csodátatos
dolog volt látni a gyerekek lelkes
tevékenységél, ahogy egész nap
szorgoskodlak. Kiprőbálhatták kéz-
ügyességüket, fantáziájukat. Szottek,
gyékényeztek, agyagoztak, varrtak,
gyöngyöt fűztek. Fáradhatatlanok
voltak. Gyönyöru karkötők, nyaklán-
cok, állatfigurák készültek gyöngy-
bffl, gyékénybol, vagy szövéssel,

táskák gyapjúból, bábuk ruhaanyagból.
A bográcsban fott étel íze és az együtt
ebédelés jő hangulata sokáig tartó
élmény lesz. Főleg a parázsonsütt
kürtfiskalács készítés és evés! A nagy
melegben jő volt a fák árnyékában
meghúzódni. Ebéd után a kisebbek
szívesen lepihentek egy pokrócra, a
nagyobb lányok néha mesét olvastak
nekik, vagy zenét hallgattak. A nagyob-
baknak is jől esett az ebéd uláni
szieszta társasjátékokkal,sakkozással,
vagy mesefilmekkel. Egyik nap kirán-
dulni mentünk a Skanzenba. Három
szülo feláldozva a napját és felajánlva
autóját együtt töltötle velünk a napot. A
kicsik és a nagyok is élvezték, érdek-
lodéssel nézték a régi épületekel,
használati tárgyakat. A hosszú séta és
a nagy meleg sem kedvellenítette el

6ket.
Szeretnénk megköszönni annak a
néhány szülőnek a segítségét, akik
egyedüli támogatói voltak a tábornak
és jől használható anyagokat hozlak.
A családok évében kezdtük a
gyermektáboroztatást, de hagyo-
mányt szeretnénk teremteni ezzel. A
nagy érdeklődésre való tekintettel
jövore is feltétlenül szeretnénk
megismételni, de ehhez anyagi támo-
gatásra, segítségre számítunk a vál-
lalkozók, iparosok részéről.

Sági Józsefné
Steigervald Beáta

Sági József

<)
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Dr. Horti Szilvia Üröm, Ady E. u. 6.
Telefon: 334-162

Dr. Venesz Hona Pilisborosjeno, Mária u. 13.
Telefon: 334-215

Dr. Meggyesi Tünde Pilisborosjenő, Rózsa u. 6.
Telefon: 334-255

Dr. Kovács György Üröm, Honvéd u. 24.
Telefon: 334-297

Dr. Péterffy László Üröm, Dózsa Gy. u. 18.
(a Patíka épületében) Telefon: 334-162

Dr. Kormos József Üröm Ady E. u. 6.
Telefon: 334-162

nincs ügyeletben

23, 30

3, 12, 13, 14, 17

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 29

4, 10, 11, 18, 19 20, 21, 24 <vagy Dr. Kor'
mos ügyel), 25, 31 (vagy Dr. Kormos)

24 (vagy Dr. Péterffy ügyel), 26, 27, 28,
31 (vagy szintén Dr. Péterffy ügyel)

@

Közérde ű telefonszámo
Mentók: - központi: 04

- Pilisvörösvár: 330-188
Tűzoltók: - központi: 05

- helyben: 334-235
Rendőrség:- központi: 07

- Pilisvörösvár Kapitányság: 330-130
- körzeti megbízott: 334-247

Polgármesteri Hivatal Fő út 16. : 334-028,
telefon/fax: 334-313

Művelődési Ház Fő út 16. : 334-377
Orvosi Rendelő Fő út 18. : 334-308

.Orvosi lakás, Mária u. 13. : 334-215
Gyógyszertár Mester u. 10. : 334-314
Posta Budai út 4. : 334-201
Elektromos Művek Pilisvörösvár: 330-166
TIGÁZ ügyelet (Szentendre): 310-032
Vízművek ügyelet (Szentendre): 310-796
Óvoda Fő út: 334-013
Iskola F6 út: 334-370

Plébánia Hivatal Templom tér 1. : 334-277

R

R

alok, intézmények nyitvatartása,
működésük rendje

;tf6től péntekig 8 -16 óráig,
órák 8 -15 óráig

szövetkezet (Uröm):

740-180<> PénztánS00-!?"'
:740-1600Pénztár:8w-1400
:740-14(UPénztár:800-12w
Ebédidő:1200-1230között

esteri Hivatal

adás: Hétfől3a)-1800
Szerda8")-16°0

rmester

óór^a: Hétfo 16GO -18°°

lésl Ház: alkalmi rendezvényekhez

i: kedden, csütörtökön 1800 - 21°°
in nemzetiségi dalkör 19 -tól
ikön 14°° -16°° Nyugdíjas Klub
péntek 17°° - 21°° Sportegyesület

;ertár: Hétfőtől csütörtökig
8°o-1200ésl3<108°<>között
Pénteken8"'-12°°
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A lcQzérdeRu telefonofé es
Mivafalok, jntezmenyefc
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Jovoben. Kerjuk a kozlest
megonzní.

^ -g

lat
kra
nem

gry-
nnj.

')'

\^ ^ -^í- -

a község

lakóit, hogy keltő számú jelentkező esetén
lehetőség van ebéd igénylésére.
Egy vállalkozó naponta házhoz szállítaná a
megadott címre az ebédet, ehhez váltó edényre
van szükség.
Egy ebéd ára 129 Ft., a szociálisan rászorulóknak
az Önkormányzat részben vagy egészében ked-
vezményt ad a költségekhez.
Szociálisan rászorulónak kell tekinteni, azt aki:

- önmaga ellátására nem képes
- eltartója, közvetlen tartásra kötelezhető

hozzátartozója nincsen
- havi jövedelme a 12.000Ft-ot nem haladja

meg.
Kérem postafordultával jelezzék a Polgármesteri
Hivatalban ha igénybe kívánják venni ezt a szol-
gáltatást.

A falugazdász megkezdte
tevékenységét Pilisborosjenő

községben

Fogadóórája:

minden páros héten szerdán 13 és 15 óra

között a Polgármesteri Hivatalban.

Ezen kívül sürgős esetekben a 26-325-838-

as telefonszámon.

Emesz László falugctzdász

(A falugazdász általános bemutatkozása a Pilís-
borosjenői Hínnondó 1. számában jelent meg.)

"- ><

A Pilisborosjenöi Római Katolikus Egyház

1994. augusztusi miserendje

Az imaapostolság szándékai:
Általános; Hogy az ifjúság egy barátságosabb világért és a természet szépségének megőrzéséért síkra
szálljon.
Missziós: Hogy a modern hírközlési eszközök az evangélium hirdetését és a missziós munkát
érezhetően és hathatósan segítsék.

Hétfőn és kedden
Pénteken
Szombaton

Vasárnap

01. -én
06. -án
10. -én
15. -én
20. -án

reggel1/2 9 órakor
este 6 órakor
este 7 órakor
d. e. 10 órakor

Lauber Istvánért alapítványi mise
Urunk színeváltozása
Szent Lőrinc Diakónus és Vértanú
Szűz Mária Menybevétele, Nagyboldogasszony ünnepe
Szent István Király ünnepe

24, -én
' 27. -én

28. -án
29. -én

' 30. -án

Szent István, atyjának, Géza fejedelemnek müvét folytatva kereszténnyé tette nemzetét.
///. Ottő német - római császár bíztatására Rómáből kapott koronával avatták királlyá.
Püspökségeket és számos monostort alapftott. Miután utolső fiúgyermekét, Imrét is elvesztette,
országát a Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta. Nagyboldogasszony ünnepén
1038-ban halt meg, Székesfebérvárott temették el.

Szent Bertalan (Apostos) ünnepe
Szent Mónika emléknapja
Szent Ágoston püspök és egyháztanító emléknapja
Keresztelő Szent János vértanúsága emléknap
Az esztergomi bazilika felszentelésének évfordulója

"T; . "T? > ^3^ * "^r'

Református eevháaí

Nyáridei gondolatok .....

Kinn egy szellff sem rezdül, 35 fok van
ámyékban, rekkeno' a hoség. Tennivalónk
most is akadna, de ki akar ilyenkor lapátolni,
maltert kevemi, ha nem muszáj? Ez a
kánikula nem a kemény munkák ideje. iz-
zadunk ezek nélkül is éppen eléggé. Aki csak
teheti, az ámyékba húzódik, és pihen. A bala-
toni habokről ábrándozik, és alig várja az
enyhe szellot ígéro éjszakákat. Tétlen idoszak
ez. Aki most vette ki a szabadságát, élvezheti
az áldott semmittevést. Lehet pihenni, a gon-
dokat magunk mögött hagyni legalább néhány
napra, hétre. Pihenhet a test, gyulhet az ero a
hétköznapok újra kezdöüo hajszájához, ha
majd lejár a szabadság....
A Biblia szerint mindennek rendelt ideje van.
Ideje a hadakozásnak, és ideje a
békességnek. Ideje a szólásnak, és ideje a
hallgatásnak. Amikor a test nyugaünat áhít, és
nehéz munkára energiaja nincs, vajon szóhoz
jut e bennünk a lélek szava? Tudunk -e ébii a
pihenés adta javakkal? A természet hoségtöl
elpilledt csendje vajon előhozza -e szívünk

mélyéiől a ki nem mondott érzéseket, az eddig
át nem gondolt gondolatokat?
Van egy ismerósöm, aki minden évben
szabaáságából egy napot teljes magányban
tölt. Fel sem ébreszü feleségét, gyerekeit, kora
reggel útra kel, nekivág az erdonek, és egy
napi elemózsiával feltarisznyázva a2 erdok
surujét, a legelhagyottabb tisztást keresi.
Mindössze egy tollat és egy jegyzetfüzetet visz
magával, hogy a benne rajzó gondolatokból a
megOTzendoket ne engedje feledésbe merülni.
S a nyári szabadság egy napját, a természet
csendjét arra használja fel, hogy o is el-
csenáesedjen. Egy éves leltárt készít ilyenkor.
A "két L-es napom , a "lelki leltár napja , a-
hogy o szokta mondani. S hogy mit gondol át?
Egyszer elmondta nekem.
"Mire jutottam ebben az évben? Mi lett a tava-
lyi terveimbol? Jó volt, hasznunkra volt, ami
megvalósult? Ami elmaradt, kell, hogy tovább-
ra is akarjam? Megbántottam -e valakit a mel-
lettem élok közül? Hogyan szeretem a fe-
leségemet? Ereztettem -e vele eléggé, hogy
igazán szeretem, vagy csak elvártam, hogy
magától értetodonek vegye? Kinek szereztem
igazán nagy örömet tavaly óta? Mit hánytak a

szememre a gyerekeim, s mi fájt ebből a
legjobban? Mit keUene átadnom az elveimbffl,
hitembol, meggyozodésembol nekik, amit még
nem láttak. hallottak tolem? Kinek tartozom

valamivel? Egy levéUel, egy megbocsátással,
egyjó szőval, egy figyelmességgel.....
Barátom akkor indul haza, ha minden is-

merosét egyenként sorravette. Feleségét, gye-
rekeit külön - külön, anyósát, rokonait, bará-
tait, fonökét, beosztottait. Amikor a végére ér,
a nap minden eredményét lehunyt szemmel,
kezét imára kulcsolva szokta összegezni. Ezt
az imádságot nem hallja senki más, csak az
akinek mondja, s aki 6l fél szavakból is
megérti. Es amikor feláll, rendszerint már fenn
van a hold, a tücskök ciripehiek, és o egy
boldog, kipihent emberként tér haza. Amikor
felesége mellé bebújik az ágyba, párja úgy
érzi, egy új, kicserélt férjet kapott vissza, aki
a világ minden kincsénél többet ér neki...
Nos, így is ki lehet használni a rekkeno hffség
egyik napját, melyben a fáradt test pihenni vá-
gyik, a lélek pedig megüsztulhat...

Isépy Gábor



Aus Neue Zeitun

Weindorfer bei der Audienz des Papstes ia Rom
(Erste Teil)

"Rom sehen und sterben" ist seit
Jahrhundert das Motto, und aus
diesem Grund ist auch unsere
Weindorfer Singgemeinschaft
nach Italien aufgebrochen.
Es war im Frühling, als wir unsere
Reiseziele des Jahres geplant und
entschieden haben. Da die meis-
ten Mitglieder des deutschen
Klubs Verwandte in Deutschland
haben und sie bereits öfters in
Deutschland waren, haben sie
sich für Italien entschieden. Die
organisatorische Arbeit hat für
uns die ZIK - Reisegesellschaft in
Deutschland übernommen. Das

Reisebüro sorgte für die Reise-
führung, für Unterkunft, wir hat-
ten nur eine Pflicht, die Fahrt zu
den bestimmten Zielstellen zu
sichern. Der Termin wurde für
September, knapp vor der Wein-
lese, bestimmt. Die Finanzierung
der achttágigen Reise war durch
ersparte Gemeindegelder des
Klubs und durch persönliche
Spenden der Mitglieder gesichert.
Da die Weindorfer fromme Men-
schen sind, waren sie sehr dafür,
als Programmpunkt der Reise an
der Audienz des Papstes in der St.
Peter-Basilika teilzunehmen, die
wöchentlich jeden Mittwoch
stattfindet. Am 18. September
brachen wir auf, und fuhren am
ersten Tag 1000 km bis west-
lichen Küste Italiens und trafen
spát am Abend in Petrasanta ein.
Anderntags empfing uns der
Touristenführer in Florenz vor
der Seniorien Kirche beim Platz

Santa Croce. Die schöne Kathed-
rale in florentinischem Stil ist
nicht nur ein Wunder - Bauwerk,
sondern auch Ehrenstátte für ver-
storbene. berühmte Personen
wie die Medicis, Dante, der ein
gebürtiger Florenzer war, Dichter
und Maler und Schriftsteller. Ihre
Grabstátten befinden sich in der
Kirche, Der Flufi Arno teilt die
Stadt in zwei Teile, die mit Stein-
brücken verbunden sind. Das
Zentrum der Stadt hat viele
Sehenswürdigkeiten, Die
schönsten Hauser vom Mittelalter
stammen aus der Medici-Ára. Flo-
renz war aus ehelichen Gründen

auch für die Habsburger eine
Kulturstadt gewesen. Unseren
zweiten Abend haben wir in un-

serer Pension lustig mit Singen
verbracht, dabei haben wir den
leichten italienischen Wein

genossen. Durch schmale Gassen
schlángelte sich unser Bus, bis
wir in Pisa endlich den Haupt-
parkplatz für Autobusse entdeck-
ten. Von dort muíSten wir die
Sehenswürdigkeiten zu FuB er-
reichen. Die Basilika und der
Turm hat von weitem in der
Sonne gestrahlt, námlich die
Belegsteine sind alle aus weilSem
Marmor. Der Turm, 22 Stock
hoch, wurde im Jahre 1273
errichtet. Er steht auf einem
lockeren sandigem Boden. Un-
sere Singgemeinschaft geno<5
den schönen Anblick dieser
Baueinheit, wir haben die Basi-
lika auch von innen besichtigt

und ihre Schönheit bewundert.
Erschöpft, fuhren wir dann nach
Rom, bis Ciampino - wo sich un-
sere náchste Unterkunft in einer
Pension von Schwestern des
Karmeliten- Ordens befand. Am
vierten Tag trafen wir uns mit un-
serer Touristenführerin am Sankt
Peters Platz im Vatikan. Wir sa-
hen berühmte Denkmaler, Sta-
tuen und Freskos der St. Peters-
Basilika, viele Ruhestatten der
Pápste und den Eingang mit
Treppen zu den Papstgrábern.
Prachtvoll stand vor uns der
schöne Baldachin mit dem
Gospelbild, unter welchem der
Papst wáhrend seiner Audienz zu
sitzen pflegte. Nach der Besich-
tigung der Basilika folgte unsere
Tour durch die Innenstadt von
Rom. Wir sahen vom Venedig-
platz das berühmte Schlofi der
Familie Borgese, dann gingen wir
zum spanischen Platz, wo die
Sáule der spanischen Madonna
und die Kirche der Heiligen
Dreifaltigkeit prachtvoll auf
einem Hügel steht. Diese Kirche
war leider geschlossen. Der letzte
Programmpunkt war die Besich-
tigung des Flavian Amphitheaters
vom Mittelalter, vom Volk
KOLOSSEUM genannt. Wo sie
errichtet wurde, stand früher eine
kolossale Statue von Kaiser
NERO.

Fortsetzung nachstes

Monat

Liebe Weindorfer,
im Dezember 1989 habe ich Ihr schönes Dorf
erstmals besucht. Mein Freund, Professor Dr.
Cornelius Mayer, wollte mir seinen Geburtsort
zeigen. Die wunderschöne Lage des Dorfes und
die Freundlichkeit der Menschen haben mich
tief beeindruckt. Es war Liebe auf den ersten
Blick.
Viele weitere Besuche hat es inzwischen
gegeben. Meine Familie und ich fühlen uns hier
sehr wohl. Wir werden immer sehr herzlich von
unseren Freunden Erzsébet und Géza Szimeth
betreut.
In Gespráchen mit Herrn Bürgermeister und
Frau Schuldirektorin Papp kam der Wunsch auf,
durch eine Schulpartnerschaft mit einer
deutschen Schule die Pflege der deutschen

Sprache in der Schule in Pilisborosjenő zu
intensivieren. Als Schulamtsdirektor betreue ich
in der Stadt und im Landkreis GieRen 27 Grund-,
Sonder- und Gesamtschulen.
Eine dieser Schulen ist die Limesschule in
Watzenborn - Steinberg. Herr Rektor Engel leitet
diese Schule. Er hat mich bei meinem jetzigen
Besuch begleitet und Briefe von den Kindern der
KIasse 3c mitgebracht..
Wir hoffen, da& dies der Beginn einer guten
Brieffreundschaft zwischen den ungarischen
Kindern und den deutschen Kindern sein wird.
Ich wünsche den Kindern der Schule in
Pilisborosjenő viel Erfolg in der deutschen
Sprache. Den Weindorfer Bürgern wünsche ich
eine gute Zeit.

Ihr Werner Klein Schulamtsdirektor

ny. ö yvi h e

Házasság
Gratulálunk és szívből kívánunk sok boldogságot a Pilisborosjenőn házasságot kötött lakóinknak.

Pálinkó János és Sági Katalin 1994. május 21.
Mészáros Péter és Józsa Mónika 1994. július 1.

Születések
Hosszú életet, egészséget kívánunk megszületett gyerekeinknek.
Szüleiknek sok örömet és boldogságot a neveléshez.
1994-ben születtek:

Szendrei Virág ,Mikolicz Boglárka, Bán Miklós, Szabó István, Lakatos Réka, Csömöri
Enikő, Eperjesi Petra, Nagy János, Kmeti Attila, Prókai Judit, Horváth Bence, Richter
Ambrus, Mester Nóra, Truckó Ilona, Marton Gergely, Vajda Nikoletta, Rékási Krisztina,
Antal Egon, Franka Krisztina, Körtvélyesi Lőrinc

Születésnapi ünnephez gratuláció
Gratulálunk a 70 év feletti lakóinknak akik júliusban, augusztusban ünneplik születésnapjukat.
Kívánunk további örömteli egészséges éveket az érintett lakóinknak.

Bese Jánosné
Demeter Bertalanné
Gállfy Dezsőné
Hadászi Gyuláné
Lanszki Pálné

László Benjámin
Mészáros Jánosné
Molnár Ilona

Nagy Lajos
Nagy Sándor
Pocsaji Pálné
Szimeth György
Kincses Julianna

1922. aug. 14.
1913. júl. 20.
1918. júl. 1.
1911. júl. 12.
1909. aug. 30.
1923. júl. 10.
1921. aug. 5.
1920. júl. 3.
1908. aug. 15.
1911. aug. 5.
1918. aug. 8.
1911. júl. 31.
1922. aug. G.

Bodor Illésné
Demeter Bertalan

Gyarmati Lajosné
Kolozsvári Józsefné
László Andrásné
Marton Ferencné
Miltz Györgyné
Nagy Amália
Nagy Sándorné
Ozsváth Emma
Selmeczi János
Dr. Teremi Gábor
Vágvölgyi József

1917. júl. 12.
1908. aug. 8.
1914. júl. 19.
1914. aug. 1.
1910. aug. 4.
1906. júl. 11.
1913. aug. 13.
1914. júl. 3.
1919. aug. 23.
1922. aug. 23.
1920. jul. 31.
1911. jul. 27.
1921. jul. 21.

Halottaink az első félévben
Fájdalmukban kívánunk megnyugvást a hozzátartozóknak, ismerősöknek.

Kopp Péter (1925) meghalt Bp. 1994. jan. 6.
Szaluter Sándor (1917) meghalt Pilisborosjenő 1994. jan. 9.
Hajnal Istvánné szül.Tóth Erszébet (1916) meghalt Bp. 1994. jan. 9.
Pápai Istuánné szül. Bottyán Ilona (1926) meghalt Bp. 1994. jan. l3.
Bányai Agnes Zsuzsanna (1977) meghalt Pbjenő. 1994. jan. 16.
Széplaki László (1924) meghalt Pbjenő. 1994 . febr. 2.
Gimesi Béla (1930) meghalt Bp. 1994. febr. 26.
Sápi József(1910) meghalt Bp. 1994. ápr. 30.
Patkós Gyula(1924) meghaltBp. 1994. máj. 17.
Nagy István (1908) meghalt Pbjenő:1994. jún. 19.
Simon Pál (1918) meghalt Bp. 1994. jún.23.
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Ha ön nálunk vásárolja mcg Opeljét, r utazást
nycrhet hozzá a KoUbri utaausi iroda útjal közül.
Fodíj: cgy utazfe Máltáral*

li ajánlatunk:
.<KÁMÁTMENTES ÍIITELLEIIF.TÖSÉG.

A2 Opel teljes típusválasztékát már 10% dőleg befize-
tésével megvasárolhatja, max. 5 éves futamidőre.

.E kedvezménnycl egyiiiöbcn más kedvez.inéoy nem vchelő igénybt!!

e

AZ ÖN OPEL MÁRKAKERESKEDŐJE:

áty Mrtlyút45.
Tel. /Fax: 26/339-179

Öntapadós Pilisborosjenő/Weindorf feliratú
színes címer (50 Ft/db. ), kitűző (90 Ft. /db.)
valamint Pilisborosjenő turistatérképe (160

Ft. /példány) vásárolható meg a Művelődési
Házban Windisch László úrnál és a Pol-

gármesteri Hivatal emeletén, a pénztárban.
Árusítás rendezvények idején és hé+köz-

napokon 8-12 óráig,
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Horgászkaland
Bunyevácz Dezső, horgászbottal a vállán,
találkozik a barátjával.
- Merre jártál?
- Keszegeztem egy kicsit....
- És hány keszeget fogtál?
- Hát egyet sem.
- Akkor meg honnan tudod, hogy keszegeztél?
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Tényleg apró hírdetés ;
"Autót vennék részletre. Jelen pillanatban egy ^
kormánykerék és egy csomagtartófedél ^
érdekel." "
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A Pilislyorosjenő: HÍRMONPÓ-ba
leadott hirdetes szövege minden érdekebhez eljut a faluban. A hirdete&ek anyagáí a Reichel Jőz&ef
Mú'veló'desi Házban kerjük leadni:

2097 Pilisborosjenő Fő út 16.
Telefon / Fax: 26-554-515

Árak:
1/1 o\da\ 16000.-Ft.1/2 oláal ÖOOO.-Ft.

1/4oldal 4000.-FÍ. 1/& oldal 2000,-Ft
1/16 oUal 1000.-Ft,

Hirdetések ábrával: 50%-al drágábbak. A meqadott árakhoz 25% ÁFÁ-t kell fizetni.
Következi? számunkhoz a szerkeszteshez szánt anyagot a Reichel Józeef Műveli ?desi Házban kérjük leadni a

tárgyhó 13. -13.

Alapitotla az Önkormányail Képviseto Testülete Kiadja: az Önkormányzal, Felelős kiadó: Sxgedi Robert polgármester
SzerhesTtőséscime: 2097 Pitisborosjeno Fő u. 16. Telefon: 06-26-334-377 Fav 06-X 334-313 Kéziralleadás, hirdetések

felvétele a szerkeszlSsefben Winiiisch László gondnoknái

Számftógépcs typográfiai szerkesztés: Kovács Számitáatechmka Pilisborosjcnö Vár u. 1. T: 0&.2&.334-236
.^
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Figyelem!
Közlemény

A Pilisborosjenői önkonnányzat Szociális és Egészségügyi
Bizottsága az 1994. július 25-én tartott íilésén döntött arról, hogy
a Pilisborosjenfii Általános Iskola tanulói az idei évben
téritésmentesen kapják a tankönyvet. A tankönyvek összes
költségeit átvállalja az önkormányzat a családok anyagi
gondjainak enyhítése érdekében.
Mód van arra is, hogy a szociálisan rászoruló családok
beiskolázási segélyt kérjenek a nem Püisborosjenőre járó
általános iskolás korú gyennekük részére is, külön írásbeli
kérésre. Tájékoztatást, felvüágosítást ad a Polgármesteri Hivatal
szociális előadója: Víg Ferencné.

Szociális és Egészségügyi Baottság

Meghívó
Az Önkormányzat Képviselő Testűlete
1994. szeptember23-án, pénteken 18 óral kezdettel
közmeghallgatást tart
a Reichel József Művelődési Ház nagytermében, ametyre
tisztelettel meghíyja a község lakóit, ingaüantulajdonosait.
A közmeghallgatás programja:

a./ Az 1994 első félévi költségvetés teljesítéséről
ismertető

b./ Beruházások, fejlesztések ismertetése
c./Közérdekű lakossági észrevételek, bejelentések

megtétele, megbeszélése
Szegedi Róbert polgármester

A szennyvízkezelésről

Pilisborosjenő szennyvízcsatornázásának és a
szennyvíz tisztításának rendezése folyamatban van.

A feladat megoldása már visszafordíthatatlan mó-
don elindult. Amint arról már sokszor adtunk

táj'ékoztatást, a község az úgynevezett karszt-
vízrendszernek, a karsztvízbázisnak egy nyilvántartott
és kezelt körzete.

(Fotytatás a 3. oldalon)
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HÍRDETÉS
Óvónőt keres a pilisborosjenői
Óvoda több éves helyettsítésre,
főiskolai végzettséggel.
Cím: Óvoda Pilisborosjenő, F6 út 41.
Telefon: (26)-334-013

irtáravatás
A Képviselő Testület döntése alapján a Tüzoltó Egyesület
kiköltözött a két község közötti tüzoltószertárból és elkezdte
a Művelodési Ház melletti épiiletszárny rendbehozatalát,
tüzoltószertárrá ahkítását. Mára a munkálatok nagyrészt
befejeződtek, csak apró simítások vannak hátra, ezért a2
egyesület vezetosége űgy döntött, hogy 1994. s2eptembei 24-
én felavatjuk az ,új" szertárt.
Szeretnénk emlékezetessé tenni e napot, ezért egy kis
ünnepséget szervezünk, melyre ezúton is meghívjuk
ismerosemket, barátamkat, támogatóinkat és tisztelettel várjuk
községünk lakóit.
A programot a későbbiek során hirdetményen tesszük közzé.

Püisborosjen5/Weindorf
Onkéntes Tűzoltő Egyesület

^ ^^^^^^t^^^^t^^^^^^^^^^^^^^^^
MEGHÍVÓ ^

az "UTCÁK NAPJA" rendczyényrel994. szeptemberlO-én (szombaton) _.. <§'
nnyel és pezsgős locsolással, utcabállal felavattuk a falu újonnan elkészült útjait A hefyszín a Budai
építési munka mellett talán ez az avatási "szertartás" is hozzájárult ahhoz, hogy ityen jól átvészelték ^
y érezzük, hogy az akkorijó tapasztalatok, a sikeres rendezvényjó visszhangja alapot ad egy ujabb -
latságmegrendezésére. 'S'
tán 4 órától 1/2 8-ig gyermekprogramok, este 8-tól utcabál lesz a Budai űton. A zenét a "Taksonyi ^

.y

Belépődíj nmcs! Büfé lesz! Jó szórakozást!
Mindenkit szeretettel vár: <§<

a VagabundBT. és a Vidám Forrás Alapítvány. ^
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PIUSBOROSJENŐ ÖNKORMÁNYZAT
10/1994. /VI. 24. sz.

rendelete a
KÖZTISZTASÁGRÓL

I. Általános rendeUcezések
1. $. E2 a rendelet Püisborosjenő község közigazgatási területén
lévő magán és közterületek (utcák, terek, parkok, kertek,
üdüloteruletek, erdők, mezok, a levegő, patakok, források,
árkok, kutak, közhasználatú intézmények) tisztaságát szolgálja,
tisztántartásának feltételeit írja elo.
2. $. A rendelet szabályozza a község területén keletke2Ő
szilárd, folyékony, háztartási, ipari, mezogazdaságl valammt a
levegőt szennyező hulladékok kezelését, elszámtását, tárolását
illetve a kezelésükkel okozott környezetszennyezés elhárítását.
3. S- A rendelet hatálya kiterjed mmden, a községben élő és itt
tartózkodó termés2etes (magán) és jogi személyre, társaságra,
szervezetre, egyesületre, azok szerveire, állaiiü, önkormányzati,
szövetkezeti és naagánintézményre.
4. $. A köztisztaság megőrzésében minden a 3. S-ban felsorolt
érdekelt köteles kbzreműködni. A település és környékének
szennyezését, fertózését elóidézo tevékenységet meg kell
akadáiyozni, metve az eUcövetés észlelését azonnal bejelenteni
a Polgármesten Hivatahiak, iUetve megbízottnak.

H. A közterületek tisztaságáxiak védelme
5. $. A bevezetőben részletezett közterületen bármüyen szüárd,
folyékony hulladékot, építőanyagot, építési, bontási törmeléket
lerakni, elhelye2iü - külön engedély nélkül - TILOS.
6. §. Közterületen szemetelni, azt szennyezni, gondatlanságból,
vagy szándékosan ipari, kereskedelmi, háztartási és élelmiszer
hulladékot hagyni TILOS.
7. $. A község-űtjain bármüyen anyagot úgy keU számtani, hogy
a szállítmány a2 úttestet, a kömyezetet ne szennyezze.
8. $. Aki tevékenysége során a közterületet bes2ennyezte,
szemetet, hulladékot hagyott, az köteles azt haladéktahnul
eltávolítani.
9. S. A közterület azon részét, amely az úttest és az ingatlan
hatara között van (járda, patka, rézsű, árok, áteresz) az ingatlan
tulajdonosa - vagy ha van - bérlője, használója, kezelője köteles
tisztáa tartani, ilíetve arről gondoskodni. Ezeken a területeken,
az évszaknak megfelelően funyírás, lombtalanítás, hóeltakaritás,
csúszásmentesítés (járdán) Pilisborosjenő községben elvárható
mértékben kötelezo. Kivételt képeznek a Polgármesteri Hivatal
által meghatározott kö2területek; Kossuth tér és a patak vonala.
10. §. Ípari, kereskedelmi, vendéglátói célra bérbe vett
közterületek (közterületfoglalás) tisztántartásáról a
béibevevonek kell gondoskodni.
11. S. Személygépkocsit, haszongépjármuvet, munkagépet
közterületen, parkolóban, illetve parkban mosni TILOS.

m. Intézmények, magántulajdonú helyiségek, területek
tisztaságának védelme
12. $. Kozintézinények, kereskedelmi, vendéglátó és egyéb
közos használatú helyiségek köztisztasági szempontból
közterületnek minősülnek. Ezen helyiségekben tartózkodókra
a közterületre vonatkozó eloíiások a kötelezőek.
13. $. A 12. S-ban felsorolt helyiségek tisztántartásáról,
iUemhelyeinek, mosdóinak muködőképes, tiszta, bűzmentes
állapotáról az üzemeltető köteles gondoskodni.
14. 'S. Magántulajdoban, illetve intézmények kezelésében lévő
lakó és üdülőingatlanok beépített és szabadon áUó területét
(kert, udvar) a tulajdonos (kezelő, bérlő) köteles Pilisborosjenő
községben általánosaa elvárható mértékben tisztán,
rendezetten tartani.

TV. A leveg5 tisztaságának védehne a községben
15. $. Futés céljára szolgáló berendezésekben (kazán, kályha,
tűzhely) csak a szokásos fűtőanyag égethető. A levegőt
szennyező káros égéstermékkel égő anyagok (muanyag, gumi,
festék,... stb.) elégetése TILOS.
16. S. A község'egész területén káros égéstermékkel égő

anyagokat, állati tetemeket elégetni tilos.
17. §.-Avar, száraz nyesedék égetése csak teljes kis2áradás után,
a közúti forgalom zavarása nélkül, a szoinszédokkal egyeztetve
saját felelősségre végezhető, QHétvégeken a tűzrakást kerüüü
kell lehetőség szerint.)
18. §. Ipari uzemek által okozott levegőszennyezésre 22 ide
vontakozó szakhatósági előírások érvényesek.

V. Hulladékok kezelése, tárolása
19. $. Lakó és üdülőingatlanokban keletkező háztartási hulladék
rendszeres elszállításáról az önkormányzat gondoskodik. A
hulladék elszámtása: a kukákat hetente egyszer, a konténereket
nyári időszakban áprilistól-szeptemberig kéthetente, ületve
igény szerint űritik.
19/a. S. A község azon lakói, akflc teherautóval megköze-
líthetetlenek és nem vásároltak kukát, a konténerek beszerzési
költségeüiez kötelesek hozzájárulni egyszeri alkalommal.
20. §. Háztartási hulladéknak minosül a lakás céljára szolgáló
helyiségekben rendeltetésszerü használat során keletkezett
hulladék, ide értve az égéstermékeket (salak) is.
Nem minősül háztartási hulladéknak:

- jég, hó, sár;
- einberi, állati trágya, tetem;
- növényi hulladék 110 literes edényt meghaladó

mértékben;
- építési törmelék;
- folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag;
- minden olyan tárgy, amely terjedelménél fogva

a szemétszállító gépkocsira nem helyezheto el.
21. $. Nem háztartási huUadéknak minosülo anyagok el-
szállításáról az ingatlan tulajdonosa, vagy ha van bérlője, hasz-
nálója, kezelője saját költségére köteles gondoskodni.
22. S. Az önkormányzat évente egyszer lomtalanítást szervez,
aminek keretében a háztartásolcban feleslegessé vált hohnik
díjmentesen elszállítathatók.
23. $. Folyékony hulladék (szennyvíz) elszállításáról az mgatlan
hasziiálója saját költségén köteles gondoskodni, az elszállítást
bizonylattal (számla) felszólításia köteles igazohü.
Folyékony hulladéknak minSsül az emésztSből, fiirdőszobaből,
mosőgépből, kereskedelmi, szolgaltatási, háztartási
tevékenységből származő folyadék.
24. §. Folyékony hulladékot (szennyvizet) közterületre, utcára,
parkba, árokba, csapadékot elvezető rendszerbe, ásott kútba,
víztározóba vezetni TILOS.
25. S. Az ipari üzemek által okozott folyékony és szüárd
hulladék szennyezésekre az ide vonatkozó szakhatósági
eloírások érvényesek.

VI. Zárő rendelkezések
26. §. Szabályséitést követ el és 10.000 Ft. -ig teijedő bírsággal
súlytható, aki ezen rendeletben foglaltakat megszegi.
27. $. Pilisborosjenő község Polgármesteri hivatala a kötelezően
fizetendő köztisztasági díj egy részét vagy egészét a kötelezett
anyagi és szociális helyzetének figyelembe vételével
méltanyosságból elengedheti a térítési kötelezettség átvállalása
mellett. Az erre vonatkozó kérelmet a Polgármesteri Hivatahiál
kell előteijeszteni.
28. $. RendkívüU esetben a Polgármesteri Hivatal intézkedík.
29. S. Az önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép
hatályba, hatályba lépéssel egyidejüleg hatályát veszti a
4/1993./III. 17. önkormányzatl rendelettel módosított 10./1991.
(XII. 11.) rendelet.
Püisborosjenő 1994, jűlius 03.

Bogár Lászlóné Szegedi Róbert
jegyző polgármester

A 10/1994.A^. 24. sz. rendelet melléklete

l./ A köztisztasági díj 132 Ft. /hő, ingatlaatulajdosonként.
2., Konténer (110 Uteres) költséghez hozzájárulási díj 1.300,-
R./ingatlan, a kukával nem rendelkezők esetében.

(Fotytatás az első oldalról)
Á kiemelt vízbázis folyamatos szennyezése és

tönkretétele már évtizedek óta folyik.
Már a mélyebb talajvízkészletet is veszélyezteti az

egyre növekvő lakossági szennyvízkibocsátás a
tafajba. Ez elsősorban a kútjaink és általában a
vízv'ételi feltételeinket teszi lehetetlenné, ivó-
vízutánpótlási lehetőségeinket csökkenti. A huszon-
negyedik órában vagyunk a megtehető helyes intéz-
kedések meghozatalában. Ez pedig nem -más, mint
drasztíkus és teljes mértékű csatornázás és szenny-
víztísztítás.

Az Önkormányzat a megvalósításhoz szükséges
lépéseket az alábbiak szerint tette meg, a lakosság
azon részének közreműködésével, amelyik teljes
mértékben egyetért, sőt sürgeti a végleges megoldást.

Elkészültek azok a tervdokumentációk, amelyek
alapján az állami céltámogatást megpályázhattuk. Az
anyagot beadtuk, a döntésre várunk. Ez a támogatás
a kivitelezési költségek 50 %-át biztosítaná. Ez a pénz
- mintegy 240 millió Forint -1995-1997 között vehető
igénybe. A Vízügyi AIapbóI a támogatást az
ö'nkormányzat már megkapta. Ez a teljes kiviteli
költségeknek mintegy 10 %-a (47. 862. 000, - Ft. ). A
támogatás vissza nem térítendő segítség és 1995-1997
évekbenvehető igénybe.

A Környezetvédelmi AIapbóI várható támogatás
20 % lehet maximálisan. Ennek a támogatásnak az
elnyerése látszik a legnehezebbnek. Ezt a támogatást
kamatmentesen és 10 éves visszafízetési feltétellel
pályázzuk meg. Az előzetes információk szerint az
Alapnak a lehetőségei nagyon kicsik, hacsak az
illetékes kormányzati szervek és az Országgyűlés nem
változtat a feltételeken előnyös irányban. Ezekl:el az
állami céltámogatási és különböző alapok el-
nyerésével elérhető 80 %-os kivitelezési költ-
ségfedezet. Ehhez szűkséges továbbá a társulási for-
ma megalakításával elnyerhető kedvezményes hitel-

konstrukció igénybe vétele, amely ma maximum 50
millió Forint. A mindenkori kamatlábra 75 %-os ál-
lami kedvezményt lehet elérni.

Célunk továbbá önkormányzati hozzájárulás
elérése is. Ezen pénzforrások a közel 480 inilliós
költséget az alábbiak szerint fedeznék:

Államicéltámogatás: 239J10. 000Ft.
VízűgyiAlap: 47.862.000 Ft.
KörnyezetvédelmiAlap: 95.724.000 Ft.
Kedvezményes hitel (max. ): 50.000.000 Ft.

432.896.000 Ft.
Maradna 45.724.000 Forint önkormányzati és la-

kossági befízetési kötelezettség. Ez az összeg egyelőre
feltételezi a felsorolt támogatások elnyerési
feltételeit. Természetesen itt a lakossági befizetési
terhet az indulásra közelítettük meg. Ez, ha 800
bekötéssel számolunk és még 10 millió Forint
önkormányzati összeggel számolunk, akkor 45.000
lakossági befízetéstjelent.

Természetesen a több évre szóló visszafizetendő
kedvezményes hiteleket és kamatmentes alap
visszafizetést az évek során kell havi részletekben a
lakosságnak viselnie. Ennek az összegnek a nagysága
közel 10 évre elosztva mintegy 150 millió Forint. Ezt
a költségvetési terhet még módosíthatja a lakossági
teherviselés enyhítésére az önkormányzati vagyon-
értékesítésből fedezhető összeg.

A vállalkozás nem könnyű és évekre terheli a
községet. De amit évek, illetve évtizedek óta
elmulasztottunk megtenni, azt sajnos egyre nagyobb
költséggel lehet csak megoldani. Ha viszont megvan,
akkor azt mondhatjuk, hogy utódainknak jelentősen
javítottuk az életfeltételeit, a környezetvédelmet.

Az egész témakör akkor válik aktuálissá, ha a
támogatásokat megkapjuk.

Szegedi Róbert
polgármester

A pilisborosjenői agyagbánya feltöltése

Az 1970-es években született a döntés, hogy a kövesbérci erdő

délnyugati részén elterütő földterületet a téglagyártáshoz
használható agyagkészlete alapján a téglagyárnak átadják.
A művelést folyamatosan végezték a gyár részéről. Létrejött
mintegy 3, 5 millió m3-es bányagödör. A gödör betemetése
napirendre került. A bánya megnyitásakor a2 úgynevezett fel-
talajt megőrzendönek itélték a szakhatóságok, amellyel majd
a feltöltés utolsó fázisaként termőtalajt juttatnak a fetső réteg-

be, erdőtelepítés céljára.
Sajnálatos, hogy az engedélyezések során nem tették
kötelezővé a rekultuvációs munkák elvégzését lehetővé tevő

pénzalap létrehozását.
A bánya feltöltése szigoróan meghatározoU keretek és
feltételek mellett az UTILIS Kft. kivitelezésében történik. Ezek
szerint háztartási hulladék (folyékony és szilárd), mérgező
anyagok, nehézfémek, stb. nem helyezhető el. Ez alóli
felmentés csak a szakhatósági, önkormányzati és lakossági kö-
zös megegyezés alapján adható ki.
A szóban forgó funkcióbővítés a feltöltésnél szigoró feltételek
teljesítése esetén fogadható csak el. llyen feltétel a környezeti
hatástanulmányban a lakossági érdekek biztosítása (por, szag
és egyéb védelem), folyamatos ellenőrzés beszállítás és
feltöltés közben, amennyiben erre vonatkozó szerződés
megkötésére sor kerül.
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Dr. Hortí Szilvia Uröm, Ady E. u. 6.
Telefon: 334-162

IIIW '

7, 14, 16, 17, 18, 21, 28

Dr. Venesz Dona Pilisborosjeno, Mária u. 13. 2, 3, 4, 6, 13, 20, 27
Telefon: 334-215

Dr. Meggyesi Tünde Pilisborosjeno, Rózsa u. 6. 8, 23, 24, 25
Telefon: 334-255

Dr. Kovács Györ^ Uröm, Honvéd u. 24.
Telefon: 334-297

Dr. Péterffy László Uröm, Dózsa Gy. u. 18.
(a Patíka épületében) Telefon: 334-162

Dr. Kormos József Uröm Ady E. u. 6.
Telefon: 334-162

5, 12, 19, 26, 30

1, 15, 22, 29

9, 10, 11

Közérdekű telefonszámok
Mentők: - központi: 04

- Pilisvörösvár: 330-188
Tűzoltók: - központi: 05

- helyben: 334-235
Rendőrség:- központi: 07 <.

- Pilisvörösvár Kapitányság: 330-130
- körzeti megbízott: 334-247

Polgármesteri Hivatal Fő út 16. : 334-028,
telefon/fax: 334-313

Művelődési Ház Fő út 16. : 334-377
Orvosi Rendelő F6 út 18. : 334-308
Orvosi lakás, Mária u. 13. : 334-215
Gyógyszertár Mester u. 10. : 334-314
Posta Budai út 4. : 334-201
Elektromos Művek Pilisvörösvár: 330-166
TIGÁZügyelet(Szentendre): 310-032
Vízművek ügyelet (Szentendre): 310-796
ÓvodaFő út: 334-013
Iskola Fő út: 334-370

Plébánia Hivatal Templom tér 1. : 334-277

Hivatalok, intézmények nyitvatartása,

műkődésük rendje

Posta: hétfőtőlpéntekig 8 -16 óráig,

pénztáriórák8-15óráig

Takarékszövetkezet (Üröm):
Hétfő: 7W -1800 Pénztár: 8a> -17°°
Szerda: 740. 16°°Pénztár: 800 -14°°
Péntek: 740 -14°° Pénztár: 8°° -12°°

Ebédidő:1200-12Mközött

Polgármesteri Hivatal
Félfogadás: Hétfő 13°° -18°°

Szerda8ao-1600
Polgármester
fogadóór^a: Hétfő 160B -18°°

Művelfidésl Ház: alkalmi rendezvényekhez
igazodva: kedden, csütörtökön 18°° - 21°°
Hétfokön nemzetiségi dalkör 19<"-tól
Csütörtökön 14°° -16°° Nyugdfjas Klub
Szerda - péntek 17°° - 21°° Sportegyesület
Gyógyszertán Hétfőtől csütörtökig

8w-120<>ésl3008(°között
Pénteken800-12u>

A Pilisborosjenöi Római Katolikus Egyház ^
1994. szeptemberi miserendje

^ - . - ^ _-

0R0R0R0R0RéR0R0R0R^Roee< ": * m * "'*
Azimaapostolságszándékai: ^ __., "" ̂ ;,

I. Hogy >z e>b.riség nagy csa^:cTa!lS^Tés az id.gengyílole. minden
nSa inépekésnépcsoportokk6z6tti, ltal,nos"egbékéIéséért<sbékéjéé^

Miserend:

Hétfőn és kedden reggel 1/29 őrakor
'Pénteken esteóórakor
'Szombaton esíe 7órakor
'Vasamap _ délelőttlO órakor^
^ST4^Tofcfauwiverf°"ut
"Kisbotdogasszony (Szuz Máría születése)
SzíízMáríaszentneve ^ ^
Aranyszájú Szt. Jánospüspök
'SzeníKeresztfelmagasztalása _ ,
"Forogavilág. de áll a Kereszí! Szt. Agoston
AFájdalmas Szuzanya emlékezete ̂  ^^^ ̂  ^ ^ ^
^m^így^óUMánához: "....^. ;. a te lelkedet is tőrjárja át. ..
~Szent MatéApostol és Evangélista
Uram. adj tiszta elmét, - hogylássak!
Uram, adj alázatot, hogy haUjak. '^

s3s%sc^'^"w
Szent Gellért püspök és vértanú
Szení Kozmaés Damján vértanúk
Páli Szent Vince áldozópap
'SíkSándorpiarista író és költo+ 29ö^ ^

S E^s^s^^
^sss^^=:^?s?p^tt
S^aTS^^S^^^^^^^^
ys^sy^s^^^"^
. ^ ., . enne^ ., ̂ be, ̂ e, .. . l^. -i ̂ en n,-^ ̂  a
SLel v. rjuk a. évodísoka, a^kis és nag, isko. asok.t. BeiraUcozas . . gy, >int eddig.

I.- < stí-> -I.''' > -t- >'-

03-án:
0-J-én:
08-án:
12-én:
13-án:
14-én:

15-én:

21-én:

24-én:
26-án:
TJ-én:
28-án:
29-en:
30-án:



látus Egyház híre

"Engedjétek hozzámjoni a gyermekeket és ne tíltsátok el oket, mert ilyeneké azlstennek országa!"
(Márk 10, 14)

Aus der Neue Zeitun

Szeptember 4-én kettős ünnepe lesz a
gyülekezetnek. Az iskolaév kezdeteként
tanévnyitó istentiszteletet tartunk az ürömi
templomba, és ugyanezen a napon látogat
meg bennünket svájci testvérgyülekezetü'nk
húsztagú küldöttsége Binni'ngenből. A
hittanórára járó gyerekek "jelenlétére
szuleikkel együtt feltétlenül számítunk, és
szándékunk szerint a gyerekek szavalatai és
hangszeres szolgálatai tennék színesebbé az
alkalmat. Az istentisztelet végeztével egy
negyven személyre megterített asztal mellelt'i
közös ebéden találkozna egymással a helyi és
svájci gyulekezet. Ami a hittanőrák rendjét
illeti, iden szeptemberben is folytatni
szeretnénk a gyermekekkel valő foglalkozást
mind az óvodában,mind az "általános
iskolában. Mindazokra számítunk, akik már
tavaly is jártak hitoktatásra, és reméljük hogy
lesznek olyanok is, akik ebben a'z évbe'n
fognak új hittanos gyerekként bekapcsolódni.
Nagy szeretettel várjuk őket. A hittanőrák
beosztása az iskolai órarendek
elkészülésének függvényében alakul, ezért az
osztályonkénti időpontot csak a tanítás
megkezdése után az iskolában fogják a
gyerekek megtudni. Felnőtt egyháztagjaink
számára a hétköznapi gyülekezet'i alkalmak is
nyári rendre állnak vissza. Kedden esténként
6 órai kezdettel Gyarmati Lajos gyülekezeti
gondnok otthonában tartjuk b'iblia'oráinkat. A
vasárnapi istentiszteletek Ürömön mindig
délelőtt 10 órakor kezdődnek. EzT
megelőz5en 9 órától az énekkar tartja
probáit péntek esténként 6 őrakor pedig az
ürömi és pilisborosjenői református ' fiatalok

tartjak ifjúsagi bibliaórájukat, melyet
rendszerint késö estébe ' nyúló
pingpongcsaták követnek.

Örömmel és Isten iránti hálaadással hozzuk
a gyülekezet tagjainak tudomására, hogy egy
presbiter testvérünk ajándéka jóvoltábol °a
tervezett összegnél jóval olcsóbban sikerült a
rómplomi hangosítást megoldani. Reméljük,
hogy azok az idősebb testvéreink, akiket a
templombajárástól a rossz akusztika^
körülmények tartottak vissza, az utolso
sorokban ülve is hallani ' fogják "az
igehirdetést, és újra közöttünk lesznek.

Egy nyárra tervezett feladatunk is a
hosszan tartó kánikula miatt szeptemberre
maradt. Közos üromi templomunk" állagának
megőya sa érdekében a falakat betonjárdával
vesszük körül, hogy az alapok ne ázza'nak. Az
erre történt adakozást és munkafelajánlást
pilisborosjenői testvéreinknek is hálás szívveÍ
köszönjük.

Reméljük, hogy az előttünk álló időszak
aldások forrása lesz mindannyiunk számára
pilisborosjenőn is, és a hittanórák gyümölcse
fíataljaink életében előbb-utóbb látszani'fog^
Hiszem, hogy az ott hallottak önzetlen
segítőkészsegben, kisebb és nagyobb
közösségünk iránti áldozathozat^lban^
harmonikus házasságokban és szép csaÍádi
életekben válnak majd "életnek beszédévé" s
ezt mindannyian fontosnak és szükségesnek
tartjuk. Adja Isten, hogy így legyen.

Isépy Gábor és Isépy Gáborné lelkészek

A Muvelodési Ház szeptemberi állandó programja

Hétfőnként:

Kedden:

Szerda:

Csütörtök:

Péntek:

Szombat:

Nemzetíségi Klub 19°°
Önképző Kör lyOO
Karate edzés 170()
Nyugdíjas Klub l^OO.
Nótakör 1600.
ÖnképzőKör 18°°.
Karateedzés 1700-
Számítógépes szakkör 14°°00

-220()-ig
-21°°-ig
-2100-ig
-16°°-ig
- 1800-ig
-2l00-ig
-2l00-ig
. 1800-ig

swpfemb^w^jjadüfiőí

a^a^:;:rCTc?eCT'e^
yMt[yel<Rfést^
yíájelsw6öífi^.
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ISáítíWi^lelt^:

Wm^sc^Í^ü^

Wemdorfer bei der Audienz des Papstes in Rom
(Zweiter Teil)

Am^kommenden Tag, am Mittwoch, standen wir mit
groJSer Erregung auf. Um 10. 50 Uhr mufíten wir namlich
unseren Plat2 in der Basilika nehmen, wo die Audienz~des
Papstes stattfíndet. OrdnungsmáJS'ig sa6en--wir~ mit

PUgergmppen, Teilen Deutschlands angereist
^.a-re?:_ES nahmen auch mehrere polnische Gmppen'te'^
Die,Erre8ung war auch in unserer Gmppe grofi.
wollte dem heiligen^Vater so nahe wie"mögiich''sein'

um halb elf uhr erschien Papst Johannes PauÍ~ÍÍ.'
^?-r den pil8em> dieihm zugejubelt haben7E-rb~egm6te aÜ
die^anwesenden glaubigen Seelen in deutscher°SDrache

ging an den Reihen der Pilger vorbei und"
auch einige an._ Uns hat der Sekretar unseres'deuííchen

aus Weindorf, Georg Gröschl, dem
vorgestellt, mit den Worten "wir sind Ungamdeutscíró7
Inzwischen konnte ich ihn mit der Video"- Ka-mera~'von
ganz nahe_aufnehmen. Als der Papst sich scho'nbei 'der
anderen Gmppe aufhielt, hörten wir"durch'"den
Lautsprecher_die Ankündigung "Singgemeinschaft au's
Pilisboros)eno". Das war" der" Hohepunkt~~unseu res

im Vatikan, die Basilika war voll mit Menschen^
^achd-iesem schonen Erci8nis w°Hten wir die ungansche

de^ Heiligen Stephan, wo er die ung'arische
. der "Patrpna Hunganae" opfert, sehen. Die°KapelÍe

?t in einem Eck des Untergeschosses der Papstsraber.
^.o sróimjahre 1982 von Papst Paul II. eingeweiht ̂ urde'

KapeUe^war geschlossen, aber es'geschah'"ein
r, nachdem wir das Heilige üed "I
c" . ungarisch gesungen haben, -ha7~de/r

ten die Kapelle für uns geöffnet, und wir
konnten die wunderschöne Kapelle betreten Die
Ausstattung innen ist seltsam schon. Die Wande der
Kapelle ^sind aus Marmoireliefs, die GeschichTe der

}e des Arpadenhauses darstellen.
Unser^letzter Tag bei den Kamielitenschwestem in
Ciampino verging auch lustig. Wir haben'" die
Sommerresidenz des Papstes in Castel Gandolfo'besuchT
Der Ort liegt in den Bergen Albano, (a. "35'km7üdlTch
vom Rom. Das Hügelland Albano 'ist euí fiuchtbares
Gebiet/ür obst und wein- Auf dem Gipfel des"
(500 Mete^überden^MeeresspiegeülÍegt die kle?ne

Castel-Gandolfo. In~ dFeser Höhe -ist"die
Sommerhitze irgendwie ertragbar. Auch die'Édlen des

?en ronüschen Reiches haben das Gebiet geliebt.
In unseren Programm stand ein Abendbrot'inoeinem

Rasthaus eines italienischen Weinbauem in Freskatti. Da
s^nd. wir ln,den spaten Nachmittagsstunden eingetroffen*
Wie jede itajienische Mahlzeit, so begann sie aucrh ie'/mit

i. Unser_Freund Bemhard Metzler sagte~. "dTe
wissen nicht, dal§ wir schon den vierten Taa-SDaehetti
essen", ja so war's. Der Wein, den sie aussch^nK"hat
^ns gut geschmeckt. Unsere Gmppe hatte nach'dem
Essen gute Laune gehabt, wir sangenein paar'Vork sÍiedeT
wir hatten auch Zuhörer. Es war ein schönerTar'wir
vergafien Sorgen und Probleme und sangen auchim' Bus

lustige Lieder.
AmuDonnerstag> am 6-. Ta8' fuhren wir nach Assisi, die

von Assisi St. Pranciskus, Grunde'r'des
Franziskaneroriens, ein HügeIIand inmitten"Ítalie^
nördlich von Rom. ca. 150kmentfemt. Die"AtmospS

rStadt mit ihren mittelalterlichen Bauten; KÍrchen"und
Basilikas warherrlich, die Fremdenführerinzeigte'uns'd^
Geburts ^ und Eltemhaus des St. Franziskus'u^deKáhte
dieGeschichteseinesLebens. In seiner Basilika" inZsTsi
sind wyn derschöne Fresken, die sein Leben'darsteIÍe^
Besonders hat_uns eine Freske ergriffen7woJesu"Ch'nstÍ
^on einer Wolke aus Pranciskus in den HimmeÍ

In der unteren Basilika war
deutschsprachiger Gottesdienst, an dem wir'ei^

teilgenommen haben.
Der letzte^ AusHug war am Preitag, dem 7. Tag nach
Venedig. Von Lido dijesolo sind wir'mit einerFah?e nacÍí

gefahren. Das Meer war durch den'Wmd
ziemlich aufgepeitscht. Doch sind wir ohne~Schwieriekeit
im Hafen eingetroffen. In Norditalien herrschte''s?hon
herbstliches Wetter. Wir haben Glück"gehabt7^ir

noch mit trockenen FüSen durch"Vened'K
spazieren. Wir haben in drei Stunden die Seufzerbmcke0
den Palast des_Doge, den St. Markus-Plat2~"und'Í^iírka
ynd die Rialto-Brücke besichtigt. Mit der-Besichtune"vovn
^/enedig war unser offizielles nalienprogramm'zu'In'de.'

noch^ ein wenig Einkaufen, fröhliche
le beim Nachtmahl und die Vorbereitune~zu

unserer Abreise aus Lido di Jeselo. Diese Reise"s°et2e
unserer ganzjahrigen Kulturarbeit die Krone auf. Wir
waren alle glücklich und sind unserer Fühmng d'er

für ihre Bemühungen, da6 sie die°Reise
organisiert hatte, dankbar.

Franz Reichardt
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macht Spafí
-_Eine Ameise flaniert uber áie Wiese und wirá wn einem

--;- - ~" - '* -S- .í- -í- -f- -S. -? -S. -^ -í. -^ .í. -S- .;. -?
"Liebsr Gott, mache diese Qestíen zu frommen Christcnl" /!>
Als der Gottesmann sein BeivuCtsein wieáer erlangt, haben <die <iv
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A Reichel József uvelődési Ház 1994. első félévi
beszámolója
és őszi tervei

Beszélgessünk gyermekeinkkel!

Most, hogy idestova egy éve bízott meg az
Önkormányzat a pilisborosjenői Művelődési Ház
szervezési, gondnokí feladataival, elmondhatom,
hogy kellően megismertem e nem kevés gonddal
járó tevékenységet, annak napos és árnyékos
oldalait.

Sajnos az egész művelődési munkát szűk határok
közé szorítja a pénzhiány. A falu önkormányzata
még így is erején felül támogatja a művelődést. Ki
kell mondani, hogy így sajnos nem sok dolgot
lehet csinálni kockázat nélkül.... Apénzhiány és a
lakók gyenge érdeklődése, részvétele (tisztelet a
kivételnek) is oka, hogy jelenleg nem foglalkoztat
igazgatót a Művelődési Ház. Ezzel is megpróbál
az önkormányzat (nem kis) pénzt megtakarítani.
A Művelődési Ház két főt - egy gondnok-
muvelődési előadót és egy fő takarítót - alkalmaz.
A takarító rendszeresen ellátja az önkormányzatí
terület takarítási feladatait is. Ezekkel és az

energiatakarékossági intézkedésekkel sikerül a
legfontosabb feladatokra az anyagiakat
biztosítani.

Ezek: lakossági kezdeményezések, körök,
klubok, egyesületek támogatása, iskolai torna le-
bonyolítása, egyéb kisebb rendezvények megtar-
tása. '
Igyekszünk (az Önkormányzat szigorú pénzügyi,
szakmai ellenőrzése mellett) a lehetőségeken túl
is lelkiismeretesen dolgozni, vigyázni a falu
tulajdonát képező értékekre és az épület állagát
is sikerült megóvni.
Az ez évre jutó anyagiakat eddig jől beosztottuk.
Kisebb fejlesztést is sikerült megoldani: az
elhasználódott székek-asztalok pótlására 50
darab gyönyörű széket és 8 darab asztalt vásá-
roltunk.

Megoldódott a rendezvények hangosítása is.
Hangfalakat, jó minőségű mikrofonokat vásá-
roltunk.

Zavartalanul működnek klubjaink:
Nemzetiségi Dalkör,
Nemzetiségi Klub,
Nyugdíjas Klub,

Kézműves Játszóház,
Önképző Kör (átalakulóban van!),
Természetjárók,
Sportegyesület.

A könyvtár minden héten két alkalommal nagy
választékkal várja olvasóit.
A falu lelkes lakóival közösen több nagy sikerű
programot rendeztünk: farsangi bál, locsolóbál,
"Madarak-Fák Napja", Májusfa állítás,
Gyereknapi Buli (ez ingyenes volt). Jó néhány
esküvőt rendeztek az épületben. Az idén alakult
Polgárőrség is itt tartja megbeszélését minden
második hét csütörtökjén.
Több helyről is hallottam, hogy igényelnék egy
diszkó működését is. Ennek kulturált levezény-
lése, alkoholbefolyásoltság mentes biztosítása a
feltétele a megindításának.

Őszi terveink
Szeretnénk az eddig is jól muködő klubokat,
köröket, egyesületeket támogatni.
Tervezünk egy számítógépes klubot is.
Nyelvtanfolyamot indítunk (megfelelő érdek-
lődés esetén) német és angol nyelven. Alakulő-
ban van a Nótakör is. Szeretnénk zeneoktatást is

elindítani bármely hangszeren.
Októberben rendezünk egy szüreti bált és
Mikuláskor (a tavalyi nagy sikerre való
tekintettel) ismét lesz gyerekbuli a Mikulással.
Tervezünk még táncklubot, Életreform Kört,
tornaedzést, öregek-nyugdíjasok találkozóját.
Kérem a tisztelt lakókat, hogy amennyiben vala-
milyen ötletük, tervük, elképzelésük, igényük
van, esetleg képzettségük vagy képességük
alapján segíteni tudnák munkánkat, keressék fel
a Művelődési Házat és legyenek partnerek e
nehéz munkában, hogy a művelődést,
szórakozást, hagyomány-őrzést, szakmai, nyelvi
továbbképzést erőnk összefogásával folytatni,
magasabb szinten művelni tudjuk.
Tegyünk többet falunkért!

Windisch László
gondnok-müv. ea.

A beszéd, a beszédtanulás az ember
legsajátosabb tevékenységének tekinthető.

A gyennek hallás után tanul meg beszélni.
A mai feszített élettempó miatt - sokszor idő

hiányában - az anyák ritkább esetben ringatna,
dúdolnak, beszélnek, mesélnek, mint a múltban.

A beszélni kezd6re fígyelni kell! Nemcsak a
kommunikáció kialakításáról van szó, hanem
sokkal mélyebb dologról; az anya-gyermek
közötti érzelmi kapcsolat elmélyítéséről. Meg
kell hallgatiü gyermekünket, és érteni
mozdulatait, kívánságait, sírását, "beszédét".
Azzal, ha nem reagálnak, nem felelnek
jelzéseire, kérdéseire, nem hagyják azt sem, hogy
kifejezhesse érzéseít, gondolatait. Még mielőtt
eikezdett volna beszélni elnémítják és ezzel
elfojtják kialakulóban lévő kontaktuskészségét.
Az így gondozott, így nevelt gyerekek
szorongóvá, befelé ford-ulóvá válnak.

Ennek mcgelőzésére óvodánkban nagy
hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek
elmondhassák élményeiket, véleményt
nyilváníthassanak. Például a hétf6i napok szinte
teljes egészében azzal telnek el, hogy a gyerekek
eimesélik a többieknek hétvégi élményeiket.
Ezek a beszélgetések nemcsak a gyerekek
szókincsét gyarapítják, önbizalmukat növelik,

hanem megtanulják egymást meghallgatni,
megtanulnak odafígyelni társaikra.

Hibás lehet mindennek az ellenkezője is, ha
agyonkényeztető, gőgicsélő, visszapöszéző
"bébinyelv" a beszédpélda. Ha a gyerek ezt
kapja példának, -úgy ezen a szinten megreked és
később csodálkozunk azon, hogy miért nem értik
meg beszédét, miért dadog, vagy miért olyan
pösze. Ez a gyerek kínlódás-sorozaton megy át,
mert nem, vagy csak nehezen oldődik és lassan
tanul meg beszélni. Lényeges, hogy a
beszédhibákat idejében felismerlcük és ezek
rögzülését a "kibeszéltetéssel" megelőzzük.

A hatékony anyanyelvi neveléshez
óvodánkban sok eszköz áll rendeikezésünkre.

(Például: kártyák a hangutánzó szavak
gyakorlására, "Mit visz a kisvonat?" játék,
melyben a képeken lévő tárgyakat kell
megnevezni, ... stb.)

A családba, a munkába, a társadalomba való
beilleszkedés megalapozása egészen a korai
anya-gyermek kapcsolatig nyúlik vissza és hat a
gyermek személyiségének alakulására.

TEHAT: beszélgessünk, beszélgessünk,
beszélgessünk gyermekeinkkel!!!

Breiemé Virág Erzsébet
III. csop. óvónő

Nevessünk is néha!
Háklis vendég
Püicér! Meggondoltam magam. A két ke-
ménytojásból mkább főzzön két lágytojást!
A tökéletes fogyókúra
Evés előtt sétáljuk egy nagyot és utána ne
együnk seminit!
Kádenszés

- Foglalkozása?

- Fizikai dolgozó.

- Közelebbről?

- A két kezem munkájával keresem a
kenyerem.

- Még pontosabban?

- Zongoraművész vagyok.

Nem csak horgászoknak....

Rettegett halszálkák
Amit a köznyelv szálkának nevez, nem más, mint kicsi, szabadon álló izom közötti

csontocska, amely nincs kapcsolatban a csontvázzal és az emok közötti kötöszöveti

hártya elcsontosodásával jött létre. A halak testében a szálkák eloszlása, mennyisége
és formáj'a az egyes fajoktól függöen más és más. Vannak szálkaszegény, közepesen
és erösen szálkás halak. Az érdekesség kedvéért idézzük a berlini Humboldt Egyetem
Halászati Kutató Intézetének vizsgálatából a halszálkatáblázatot:

Húsminöséa _Halfai _Szálkák száma átlaaosan

Szálkaszegény halak

Közepesen szálkás halak

Erósen szálkás halak

sügér
süllö

kárász

ponty

vörósszárnyú keszeg
bodorka

karikakeszeg

domolykó

jászkeszeg

dévérkeszeg

25
33
79
99
100
106

115
118

124
129



Felhívás

A PiUsboroqenői Művelődéá Ház vár)-a a falu lakóinak segítségét, közreműködését az alábbi tanfolyamok,
foglalkozások, oktatáá-muvelődési csoportokirán^tásához, elindításához:

- nyelvitanfolyamok(angol-némrt),
- zeneoktatás,

- számítógépes tanfolyam (feInotteknelO,
- a falu hagyományamak megorzéséhez Mubalapítót,
- néptánc, jazz-baldt oktatót,
- magyamóta-kor vezttöt,
- videófilmes szakkör alapítót,
-vál]a]kozókklubjaa]apitót (közgazdászismerctekkelkívánatosrcnddkeznL)

Keresünk továbbá támo^tókat a fenti ínűvelődési, továbbképzési lehetőségek anyagi feltételeinek
megt^mtésérc"AM^elődésiHázezentevékenységekhezm^enesenbiztosít)aasri^
Váriuk atiszteltlakókjelenlkezésétafelsoroltműv

lűvelődésiHázbanWindischLászlónálszemé]:

Hírek a Nyugdíjas Klub életéről

t=i=V>^=i*> ==V, ^=i*. ==

Mezö azdasá i tanácsok

Nyárra tervezett kirándulásaink egy részét a
juliusi nagy hőség miatt későbbre halasztottuk.
Augusztus hónapban szeretnénk sort keríteni a
tervbe vett Esztergom-Párkányi kirándulásra. A
hónap végére tervezzük a sümegi várjátékok
megtekintését. Szeptember hó elején egy zenés
hajokirándulással szeretnénk Visegrágra
ellátogatni.
Rendszeres heti klubösszejöveteleinket
szeptember elsejével kezdjük. , őszi terveink
között szerepel egy-két honismeretí városnéző
kirándulás. A fővárosi "Csizmadia" daloskör
közreműködésével dalosdélutánok tartását
tervezzük. Szeretnénk a klub tagjaiból is egy

nótakedvelő dalkört alakítani.
A klub törzstagjai között jó baráti kapcsolat
alakult ki, ez hozzájárul ahhoz, hogy az
összejövetelek jó, kellemes hangulatban folynak.
Tagjaink egészségi állapota - fígyelembe véve a
magas életkort - jónak mondható, ami bizonyára
részben a mértéktartó, józan életvitelnek, a derűs
életszemléletnek is köszönhető. Hívjuk és várjuk
fíatal "kezdő" nyugdíjas társainkat, látogassák
meg klubunkat, kapcsolódjanak be a klub életébe.
Összejöveteleinket hetenként, csütörtökön
délután két órai kezdettel tartjuk a Művelődési
Házban.

(T.G.)

Értesítés

A múlt tanév végén az általános iskolás és az iskolából kikerült fiatalok körében felmérést végeztüak, hogy
ki jelentkezne zenei oktatásra.

örvendetesen nagy számú jelentkezo volt. Ezért alapít^ny^te^m . Vid^mfo^a^ <Fro^e^k) ̂ e^^"^Önnükc^mTnyl̂ t\Tm^garó^Ts~megriye~rtuk, 7^^
:''koveTőeTvárhatóanT8óraike2dett'el - az iskolában - megbeszélést_tart^nk^j

^Tk^e^fők^eíri U^a' JeTentkez"és'végkge~sít'ése7a hangszerválasztás": a hangszer beszerzése és egyéb

általános kérdések szerepelnek napirenden.

Ismét felhívom a figyelmet, hogy jelentkezhetnek az általános iskolát nem Pilisborosjenon végzettek,
középiskolás vagy dolgozó fiatal felnőttek is.

Kérem az érdekeltek megjelenését. ^^ ̂ ^
Budai út 32-34.

1

Védekezés a peronoszpóra és a
lisztharmat ellen

A peronoszpóra és a liszthannat a szőlő legpusztítóbb két

betegsége. A peronoszpóra fertőzésnek az esős, meleg id6

kedvez. A Usztharmat-fertőzés esős időben megáll, számára a

meleg, páradtís levegő a kedvező. A peronoszpóra a növény

bekejében élősködik, a lisztharmat a növény külso részét

vonja be.

Mint látjuk, a két gombabetegség tíineteiben és életmódjában

nagyon eltér egymástóLAz ellenük való védekezés is

különböző. A peronoszpóra ellen réztartaüntí, vagy

rézpótlónak nevezett permetezSszerekkeI védekezhetünk. A

lisztharmatot kéntartaknú, vagy ezeket hefyettesítő szerekkel

pusztíthatjuk el.A direkt-termő szőlőfajtákat és a

Zalagyöngyét ne permetezzük kénnel, mert a kén ezeken a

fajtákon er6s perzselést okoz. A peronoszpóra elleni szerek

nem hatásosak a lisztharmat ellen és viszont. (Néhány szer

kivétel ez alól, ezek viszont nagyon drágák.)Azért, hogy a két

veszedehnes szőlőbetegség ellen mindig a megfelelő szert

használjuk fel kell ismernünk a két gombafertőzés tüneteit.

A levélen a peronoszpórát olajos foltjelzi, később a levél alsó

részén ez fehér foltként ,^civü-ágzik". A lisztharmat, gyenge

fertőzés esetén a levél felső lapján, er6s fertőzés esetén pedig

mindkét lapján jól látható módon "virágzik ki". A lisztharmat

a hajtásokat is fertőzi, a peronoszpóra nem. A fürtön mindkét

betegség lisztes bevonatot idéz elő, de a bogyókat szétvágva

már jól megkülönbözteüietők, mert a peronoszpórás bogyó

belseje barna, a lisztharmatosnak csak a felület alatü vékony

rétege barnul meg. A peronoszpórás bogyónak nincs

különösebb szaga, a lisztharmatos bogyók szétdörzsölve

dohos szagűak. Amikor a peronoszpóra a fentebb leírt

tünetek alapján már felismerhető, csak olyan

gombaölőszerekkel lehet elpusztítani, amelyek a növényekbe

felszívódnak.Egyéb szerekkel csak megelőzhető a fertőzés.

A lisztharmatot bármelyik állapotában elpusztíthatjuk

lisztharmat elleni szerekkel.

.'.11
j

?;

?.'

y.

j
On+apadós Pilisborosjenő/Weindorf

felira+ú színes címer (50 Ft/db. ),
ki+űző(90F+. /db. )valamin+

Pilisborosjenő turista+érképe (160
F+./példány) vásárolható meg a

Művelődési Házban Windisch László
úrnál és a Polgármesteri Hivatal

emeletén, a pénz+árban.
Árusí+ás rendezvények idején és

hétköznapokon 8-12 óráig.

Felhívás

Felhívjuk a falu lakóinak fígyemét az állatok tartásával
foglalkozó rendelet fokozott betartására! (Megjelent a
Pilisborosjenői Hírmondó júniusi számában.)
Üjabban gyakorlattá vált a faluban, hogy szándékosan
kiengedik a kutyákat az elkerített területrőL Ez nappal is
sok problémát okoz, de éjszaka még nagyobb a gond, mert
kóborlásuk közben a zárt helyen lévő kutyákat ugatásra
ingerlik. Ez pedig a pihenni vágyó lakókat rendkívül zavarja.
"A kutya dolga az, hogy ugasson!" - mondja a régi szólás.
Igen, de csak akkor, ha az ő általa őrzött területet
valamilyen veszély fenyegetí. Csak így tud a kutya hasznossá
válni. Arra kellene nevehii az ebeket, hogy csak akkor
jelezzenek, ha annak oka van!
Tartsuk be - saját érdekünkben és a kutyák érdekében is - az
erre vonatkozó rendeleteket. A kutyának a ház körül a
hefye!
Szörnyű látvány, hogy némety jól elkerített háznál állandó
jelleggel láncon tartanak nagy mozgásigényű fajtákat. Ez
több, mint embertelenség, ez állatkínzásnak minősüL Igy a
kutya szenved és feladatát sem tudja ellátnL
A Polgármesteri Hivatal a rendeletek megszegőit
pénzbírsággal bünteti. Többszöri kihágás esetén az
állattartás megtütásáról rendelkezik.

Kutyát és nyugalmat szerető lakók

10
11
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1. évfolyam 6. szám 1994. október

Csillagfényes vizparti party

Szeptember 10-én rendezték meg a má-
sodik "Utak Napja"-t Pilisborosjenőn Bu-
dai úton. Már kora délután elkezdődött a
rendezvény. (aszfaltrajzverseny , kötél-
húzás, bicigliverseny) Mire beesteledett
megtelt a környék sétáló emberekkel, akik
izgatottan figyelték a zenekar
készülődését. Pontosan 8 órakor felhang-
zottak az első dallamok és az addig
visszafogott közönség táncra perdült. A
Vidám Forrás (Frohe Quelle) alapitvány
kiváló rendezése e nagyszerű környezetben
igazi báli hangulatot teremtett a patak
mellé. Jól fogyott a sőr és az egyéb
folyadékok. A zenekar (a taksonyi Szigeti

Fiúk) rendkivüli együttes. Kellemes, nép-
szerű dalokkal szórakoztatták a
nagyérdeműt. A rendezvényen nagy örömmel
vettek részt a falu civil szervezeteinek
és önkormányzatának dolgozói és vezetöi,
és a társadalmi szerveződések,

egyesületek tagjai. Az utolsó hangok is
lecsengtek úgy két óra körül. Egy nagy-
szerű csillagfényes este emlékeit örökre
elraktározva emlékezetükben még egy kis
sétát téve hazatértek a megfáradt em-
berek. Remélem, hogy jövőre veletek,
önökkel újra, ugyanott találkozhatok.

Wináisch László

A Pilisborosjenői Missziós Ház
A Pilisborosjenői Önkormányzat és a Római Katolikus Egyházközség 1994 már-
cius 1-én megállapodást kötött, amelynek értelmében a község rászoruló lakói-
nak nappali elhelyezést és ellátást biztosít az Iskola út 2 sz. alatti volt egy-
házközsegi iskola épületének egy részében, a Missziós Házban. A megállapodás
értelmében az egyházközség saját anyagi lehetőségeivel az épületet felújíttatja. A
felújítás a külső felületek és a tetőszerkezetre terjedt ki A belső elrendezés Lász-
ló Imre építész tervei alapján az ÁNTSZ (Állami Népegészségügyi és Tiszti^
orvosi Szolgálat) jóváhagyásával készült el. A belső térkialakítás 135 m"
alapterületre-terjed ki. Előtér, két nagyméretű szoba (étkező és tartózkodó) tálaló
melegítővel, mosogató, iroda és orvosi szoba, fíirdőszoba, valamint három szo-
ciális helység áll rendelkezésre. A kivitelezői munkák a befejező szakaszukhoz
érkeztek. Aközel három millió forint értékű munkát 1994 májusában a tetö-
szerkezet átalakításával kezdték és várhatóan 1994 októberében a szakemberek
az átalakítást befejezik. A vízellátás, villanyhálózat, a gázfűtés és a szenny-
vízelvezetés teljesen új. A kivitelezési munkákat Szimeth Géza kántor úr irányi-
totta mmdvégig. A szolgáltatás mintegy 30 fő nappali elhelyezésére biztositott.
Az ellátást reggeli, ebéd és uzsonnára tervezzük. Az ellátást (étkezések, világítás,
ffltés, vízszolgaltatás, szennyvíz kezelése) önköltséges áron biztosítjuk.

Hirdetmény
1994. október 10 - 21-ig bezárólag
szabadságolás miatt (helyettesítő
gyógyszerész hiányában) a gyógy-
szertár zárva lesz.Az ürömi gyógy-
szertár nyitva van.

(Folytatása 3. oldalon...)
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Pilisborosjenő Onkormányzat 3/1994.(U11) sz. rendelete a
"Pilisborosjenő Díszpolgára" cím és a

"Pilisborosjenőért"emlékéremalapitásáról,adományozásuk
feltételeiről

Pilisborosjenő Önkormányzata attól a nemes céltól indíttatva, hogy a közs^
lakosságáért, a községért példamutató munkásságot kifejtő személyek
tevékenységét eUsmerje, odaadó és eredményes életüket a közfiss^ elé
példaképül állítsa és a nevüket az utókor számára is m^örökítse, az alábbi
rendeleteket aücotta.
l. §.
Alqrftó rendelkezés
l. / RUsboiosjenő Önkormányzata jelen rendeletÉvel - ,J>iUsborosjenő
Díszpolgára" dmet és - , jÜisborosjenőért" emlékérmet alapít
2. §.
A , j>ilisborosjenő Dísqxilgára" dm adományoasának feltételei.
l. / , j>ilisborosjenőDís2polgára"cimannakamagánszemélynek
adományoáiató, aki

a. / a közs^ szellemi és anyagi életéaek fejlesztésében,
b. / az oktatás-, a közművelődés-, az egészs^ügy fejlesztésében,
c. / a szociális-, az általános biztanság j avítása érdekében,
d. / az emberi kapcsolatokjobbításáért a község és más település

lakói közötü ̂yüttműködés kialakításában,
e. / a természeti kömyezet megóvása, a természet egyensúlyának

m^tEremtéséért községünk területén belül, kiemelkedően
eredményes, önzeüen, áldozafeészmunkával maradandót
(aBíotást)hozDttlétiie.

2. 1 A, J)ilisborosjenőDíszpolgára"cimadományQ zásáravonatkozó

javaslatot írásban, alapos indoklással a polgármestemél kell beterjeszteni
minden év sapnüs 30.-ig.
3., Acimadománywásárajavaslatottehet

-apolgánnester,
- önkonnányzati képviselő,
-azönkormányzatállandóvagyideiglenes bizottságs,
- bánnely helyi ̂ yesület és szervezet,
- bámiely magánszemély.

4., Ajavaslatokatapolgármestergyujtiössze. Ahatáridőlejártakoraze
célra létrehozott előkészítö bizottság elé terjeszd.( az önkoimányzati
bizDttságok közül vagy ,fld hoc" bizDttság) A bizottságjavaslatát -
véleményezéssel - az adott évjúnius 20-ig az önkormányzat
képviselőtestülete elé terjeszü.
5. / A "Püisborosjenő Dísqwlgára" címrc vonalkazó előterjesztésről a
képviselő testület l^későbbjúlius 15-ig tilkos szavazással, kéttiarmados
mmősített többséggel döat.
6. / A döntést követően a polgármester elkésátteti a díszoklevelet az alábbi
tartalommal:

- az adományozó önkormán)ait nevét,
- az alábbi szöveget: ,j>ilisborosjenő Önkormán^zata

.nak (nek)
a község lakosságáért, a közs^ért v^zett ercdméayes,
önzetíen, áldozalkész maradandó
mmikájáért ,^üisborosjenő Dísqiolgára" címet adományozza.

- az önkormányzat címeres pecsétjét,
- a polgármester aláírasát,
-akeltezést,
- a község dmerét szmesben.

7., Adiszoklevelet-disAötésben-mmdenévbenSzentIstvánkiraly,
államalapítókirályunk ünnq)éntartottünneps^enaugusztus20.-ána
polgánnester adja át. A kitüntetésre elfogadott személyt, ill. hazzálaitozóit az
önkonnányzat határozatáról és az ünneps^ (ül. a kitüntetés) időpontjáról
elöre írasban értesítem keU.

8., , J>ilisborosjen6Díszpolgára"cimtulajdanosáta-kazs^meg-
becsülésénekjelekmt - az alábbi megkülönbözbetőjc^ok flleük meg.

- m^hívót kap az önkormán>zat által rendezet hivatalos ünneps^ekre,
- az önkormanyzati ünnepségeken dísáiely iüed meg (pl. :az első sorban)
- az önkormányzat közművelődési intézményeit , azok rendezvényeit
díjtalanul látc^attiatja,
- nevét és a cim adományozásának rövid indoklását bejegyzak a kceség,
Diszkönyvébe.

9., ,.PilisboTosjenő Díszpolgára" cím "postfaumus" is adományoáiató. Ez
esetbena dísziQkleveletalegközElebbiélőhozzátartozánakkellátadm.

3. §.
, J)ilisboiosjenőért" emlékérem adományozása
l. / AzemlékéranadományazásánakfeltételeiésmódjamindenbenazDnos
a dísqx)lgári dm adományozásának feltételeivel és
módjával., Jlilisborosjenőért " emlékérem intézménynek, közöss^nek
adományoáiató. A ,J>üisbQrosjenőért"emlékérem tulajdonosát a^mban nem
metika2. §. 8. /felsoroltm^különböztetőjogok.
1. 1 Azendékéremleirasa:

- anyaga: füttatDtt hronz,
- alakja: 80 mm átméröjű és 3 mm vastag konang
- feUrala: az egflk oldalon:- , J>ilisborosjenőat" fent,

-évszám lent
másik oldalcai: feliratos dmer.

4. §.
A díszoklevél és emlékérem felhatának nyelve
A díszoklevél felirate készülhet magyar és német nyelvea egyidőben ̂ ymás
alatt, amemiyibea az adoinányazott ezt elvárhatja.
5. §.
,.Pilisborosjenő Díszpolgára" dm és a " Püisborosjenőért" emlékérem
visszavonasa:

1. / A díszpolgári címet, iü. a ,J>ilisbarosjenöért" emlékamet vissza keU
vonni attól a személytöl, közösségtől, intézménytől, aki, (amely) a
kitüntetésre méltaflaimá vált
2. / A kitüntető dmeket az adományozó önkomiányzat vonja vissza. A
visszavonásra vonatkazó indítványt a polgámiestemél, írásbeü indoklással
keU előterjeszteni. A visszavonásra vonalkazó indítványról az önkonnányzat
képviselötestülete az odaítéléshez hasonló módon végbemenö folyamat után
dönt tilkosan és minősített többs^gel.
6. §.
Tájékaztatás.
1. / A cím és az emlékérem odaítéléséröl és visszavonásáról a lakosságot a
helyben szokásos módon kell tajékozlatni.
7. §.
Zárórmdelkezés
l. / Ezarendeletakihudetésnapjánléphatályba.

Pilisborosjenő, 1994. március 1.
Szegedi Róbert
polgánnester

Bogár Lászlóné
jegyző

Az Önkormánywt
Képviselötestíiletének 1994.
augusztus 31. -én megtartott
ülésén hozott határowtok

51. /1994. IIL31. szHatározat
Pilisborosjenö Önkonnányzat képviselőtestülete a
Kőíüvaros utca kialakításával egyetért (feltöltés,
planírozás, növényzetirtás)

52. /1994. m. 31. sz. Határozat
Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselőtesialete a
Kálvária területe és a hozzávezetö út,
visszaszerzéséhez, rendbehozatalához hozzajárul.

53. /1994. fVIII.31. sz. Határozat
Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselőtestülete
egyetért a 2110 hrsz.-u ingatlan közösségi térré való
kialakitásával. valamint a 098 hrsz. -u tsz terület

rendezésével (egyengetés)

54. /1994. m. 31. sz. Határozat
Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselőtestülete a

Bárdi Ödön sétány helyreállításához hozzajárul,
ehhez a költségvetésböl a 600.000Ft.-ot biztositja.
55. /1994. III: 31. ) sz. Határozat
Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselőtestülete a
Szent Donát utca - Viztározó köz lépcső
megépítéséhez hozzajárul, ehhez a költségvetésből
ISl. OOO. Ft-otbiztosítja.

56. /1994. ffl. 31. sz. Határozat
Pilisborosjenő Onkormányzat Képviselőtestülete a
TÜZÉP telep eladásához nemjárul hozzá. A bérlő
eddig fizetett bérleti díját 1994. XII. 31,-ig nem
emeli.

(folytatás az első oldalról....)
Az ellátáshoz a felsorolt szolgáltatásokon kivül különböző
szellemi és gyakorlati elfoglaltságra is lehetőséget biztosítunk.
Rendszeres orvosi ellenőrzést és szociális szolgálatot is nyújt a
ház. A személyzet a vezetőből, étkeztetésben közreműködőből,
foglalkoztatást segítőből és takarítóból áll. ( Részmunkaidős és
teljes munkaidős 4 fő.) Mód nyilik ebéd kihordásra is, akik
ezirányu igénnyel a polgármesteri hivatalban jelentkeznek. A
szolgáltatást a Missziós Házban reggel 8 órától 16 óráig ter-
vezzük.

Kérjűk a község lakóit, akik a nappali szolgáltatást igénybe
kívánják venni jelentkezzenek a polgármesteri hivatalban. (A
Bécsi úti település lakói is. ) A szolgáltatási díjakról a jelent-
kezőket a Missziós Ház beindulása előtt 2 héttel tájékoztatjuk
az Önkormányzat szociális rendeletének figyelembevételével.
A további költség-megállapításhoz a létszám ismerete
feltétlenül kell, ezért kérjük a jelentkezést. Lehetőséget kívá-
nunk teremteni a rászorulók be és hazaszállítására. A nem
bentlakóknak az ebédet, akik ezt elszállítani nem tudják
házhoz szállítást tervezünk. (A Bécsi útiaknak is. ) További
részletes információt a jelentkezőknek személyesen adunk ok-
tóber hó folyamán. A Missziós Ház indítását 1994. november
elején tervezzük. Ebédkiadás már októbertől.

Szegedi Róbert
polgármester

Miért éppen Pilisborosjenő?
A Missziós Házról szóló tájékoztató nem teljes, ha nem
szólunk arról a kedves embertársunkról, akinek köszönhetjük
a helyreállításhoz és átalakításhoz szükséges pénz
előteremtését. Munkássága és önzetlen segítőkészsége
lehetővé tette az építészetileg teljesen tönkrement épület újijá-
varázsolását. Segíti egy éven keresztül pénzbeni támogatással,
hogy a szociálisan rászomlóknak ebédet biztosítsunk.
A Missziós Ház berendezéséhez bútorokat küld. További ter-
vei, hogy a házban biztosított szolgáltatáshoz is hozzájáml,
elsősorban az élelmezési költségekhez. Az alábbiakban
közöljük német nyelven írott levelét és annak magyar változa-
tát, amelyben bemutatkozik a község lakóinak.

Kedves németül beszélő magyarok Pilisborosjenőn!
Röviden bemutatkozom: Madaleine Allenspach beteggondozó
nővérvagyok Gossauból, St. Gallenből, Svájcból, egy 17 gye-
rekkel gazdagon megáldott családban születtem. 21 évvel
ezelött kötöttem első ismeretségemet kedves emberekkel
Magyarországról. Eppen kenyeret és paradicsomot fogyasz-
tottak egy hotel mögött. Egy svájci tábla csokoládéval meg-
nyertem szivüket és megengedték, hogy gazdagon ellássam
őket ruhanemvvel, abból amit éppen Paduában akartam
elosztani. Halasi Imre atya leánytestvérével és unokahúgával
voltak ezek a kedves magyarok, Várpalotáról. Levelezésűnk

három évig tartott. Kérésükre kértem vízumot és egyedül elin-
dultam Magyarországra egy autóval.Bizonyos vakmerőség
volt, hogy nőként egyedül elindultam keleti országokba. Ugy
tűnt nekem az egész mint egy világkörűli utazás. Kocsim min-
den lehetséges áruval volt megrakva, ehhez hátizsákra való
tanáccsal ellátva. amelyek számomra nagyon hasznosak
voltak. Halasi Teréz asszony és lánya szívélyesen fogadott. A
nyelvi nehézségek áthidalásához segítségünkre volt a szol-
gálatkész Nádi Ferenc inotai tisztelendö és így nagyon jól
eltársalogtunk. Minden családban, minden szegletben ahol
megfordultam szegénységet és szükséget láttam, ami ag-
godalommal töltött el. Ezért elhatároztam, hogy még a tél
beállta előtt elutazom hozzájuk. Elindítottam testvéreimnél és
ismerőseimnél téli ruhaneműek, cipők és élelmiszerek
gyűjtését, amellyel a kocsit megtölthettem. Azóta minden
évben 1-4 szer utazom Magyarországra. Megszámlálhatatlan
kedves családot ismerhettem így meg amelyek közül néhányan
már Sváj'cban is felkerestek. Valószinü sok olvasó csodálkozik,
hogy kerűltem Pilisborosjenöre? Idestova 8 éve ismerkedtem
meg Enikö és Eva magyar növérekkel Ulrika Nisch nővérnél.
Ez csak rövid találkozó volt, de egy szikra érte a szívemet,
amely egy hét múlva éreztette magát. Mindkét nővér gondo-
lataimat nem hagyta nyugodni. Igy kapcsolatot kerestem
Enikő nővérrel, aki kolostort akart építeni. Igy minden erőm-
mel segítettem az ügyet. Mennyire örűltem, hogy a kolostor
elszentelésénél jelen lehettem, mivel négy vérbeli testvérem
Ingenbohlban , Svájcban a keresztes növéreknél szolgál. Alig
épultfel a kolostor, követte a csórí kápolna épitése és egy év
múlva már harangszentelésre is sor kerülhetett. Dalma növér
és a kántor úr Pilisborosjenőről beavattak titkos terveikbe,
hogy idősebb és egyedülálló embereknek nappalos öregek ott-
honát és egy gyerekek foglalkoztatására alkalmas helységet
szeretnének létrehozni. Amint azt az öreg házat, amelyböl egy
újat kéne épiteni, láttam, szó szerint rosszul lettem.
Hogyan is történjék mindez??
Tíz nappal ezelőtt meglátogattam kedves községüket. A pol-
gármesterrel, a kántorral és Dalma nővérrel megnéztem a
házat. Mennyire meglepödtem a megvalósulttól: egy szép
öregek otthonát, gyerektermet találtam, gyakorlatilag beren-
dezve, ha még nem is teljesen készen, de örűlök Őnökkel és
önökért. Szívesen köszönteném valamennyiüket Pilisboros-
'enőn a következő látogatásomkor. Különösen örülök a gye-
rekekkel, hogy egy nagyon helyes szobáj'uk van amely télen is
kellemes. Szegedi Róbert polgármester úmak, Szimeth Géza
kántor úrnak, Molnár Dalma növérnek és Dr. Kovács úrnak
szívből köszönöm a szivélyes beszélgetést. Szívem nem csak
kismértékben magyar embereké! Szívből örülök egy szívélyes
viszontlátás reményében valamennyi Pilisborosjenőivel az
Őnök:

Madeleine Allenspach-ja

Pályázati felhívás
Pályázatot hirdetűnk Pilisborosjenői Missziós Ház irányítói munkakörének ellátására.
Feltételek: Felsőfokú egészségügyi végzettség (lehetőség szerint egészségü^ gyakorlattal.)

Rövid önéletrajz
Erkölcsi bizonyítvány
Szociális érzékenység és humán beállítottság, vallási türelemmel
Pilisborosjenői lakos

A polgármester a munkáltató, fizetés a gyakorlat alapján közalkalmazotti besorolás szerint.
Jelentkezéseket a Polgármesteri Hivatalban 1994. október 20. -ig beadni.
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Warum gerade Weindorf?

Die Infonnation über das Mission Haus ist nicht ganz, wenn wir
nicht von unserer lieben Mitmenschin sprechen, die für die fi-
nanzielle Möglichkeit der Wiederherstellung und Umándemng
Kosten fieles getan hat.
Ihre Tátigkeit und uneigennützige Bereitwilligkeit hat das architek-
tisch vollverstörtes Gebaude zum neuen verwandeln ermöglicht. Sie
hilft ein Jahre lang mit Spenden den sozialen Bedürftigen Mit-
tagmahl zu sichem.
Sie schickt Möbel zum einrichten des Mission Hauses. Weitere Ihre
Pláne sind, das Sie zu den im Hause gesicherten Leistungen auch
beitragt, in erster Linie zu den Kosten der Verpflegung.
Im unterstehenden veröffentlichen wir in deutscher Sprache

geschriebenen Briefund dessen ungarische abánderung, wo Sie sich
der Bevölkerung unserer Gemeinde vorstellt.

Meine lieben deutschprechenden Ungarn in Pilisborosjenö
Ofl/eindorf)!

Ganz kurz möchte ich mich vorstellen:
Madeleine Allenspach, Krankenschwester, aus Gossau, St.
Gallen, Schweiz, geboren in einer kinderreichen Familie von
17Kindern.
Vor 21 Jahren habe ich meine erste Bekanntschaft mit lieben
Menschen aus Ungam gemacht. Sie genossen hinter einem
Hotel Brot und Tomaten zum Mittagessen. Mit elner
Schwelzerschokolade eroberte ich ihre Herzen und durfíe sie
mit Kleidern, die ich in Padua vertellen wollte, reichlich
beschenken. Die lieben Ungarn waren Pater Emerico Halasi
mit seiner Schwester und Nichte aus Várpalota. Wáhrend drei
Jahren standen wir in brieflichem Kontakt. Auf ihr Bitten hin
erwarb ich mir das Visum und machte mich dann mit meinem
Auto ganz alleine auf den Weg nach Ungarn. Es war schon
efwas wagemutlg, als Frau alleine in die Oststaalen zu fahren.
?s kam mir vor wie eine Weltrelse. Mein Auto war mlt allen
möglichen Gütern bepackt, dazu reíste lch mit einem fíuck-
sac/c voller Ratschláge, die für mich recht nützllch waren.
Bel Frau Theresa Halasi und ihre Tochter wurde ich herzlich
empfangen. Zur sprachlichen Verstándigung kam uns der gute
Pfarrer Ferenc Nadi aus Inota zu Hilfe, und wirunterhielten uns

rechtgut. In jeder Familie, injederEcke, die ich besuchte, sah
ich viel Armut und Not, was mich sehr bedrückte. Deshalb
entschloss ich mich, vor Wintereinbruch nochmals hinzu-
fahren. lch startete bei meinen Geschwistern und Freunden

eine Aktion für Winterkleider, Schuhe und Lebensmittel konnte

meinen ganzen Wagen damit füllen.
Seitdem fahre ich jedes Jahr 1 - 4 Mal nach Ungarn. Unzáhlige
liebe Familien habe ich kennengelernt, und einige haben mich
schon in der Schweiz besucht.
Nun werden sich viele Leser(innen) wundern, wie ich denn
nach Pilisborosjenő kam. Vor ca. 8 Jahren habe ich bei der
se/. Sr. Ulrika Nisch kurze Bekanntschaft gemacht mit den un-
garischen Schwestern Enikő und Eva. Es war nur eine kurze
Begegnung, aberein Funke muss ins Herz gesprungen sein,
der sich erst die folgende Woche bemerkbar machte. Die bei-
den Schwestern liessen mir keine fíuhe mehr. So nahm ich
den Kontakt zu Sr. Enikő auf, die ein Kloster bauen wollte. So
versuchte ich, mit allen Kráfien mitzuhelfen. Wie freute ich
mich, bei der Einweihung dabeizusein, da vier meiner leib-
lichen Schwestem in der gleichen Kongregation der
Kreuzschwestern von Ingenbohl in der Schweiz tátig sind.
Kaum war das Kloster gebaut, folgte der Bau der Kapelle in
Csór, ein Jahr spáter konnte die Glockenweihe stattfinden.
Sr. Dalma und der Kantor von Pilisborosjenő weihten mlch
dann In Ihre geheimen Pláne ein, für áltere und einsame
Menschen ein Tagesaltersheim und eienen Kindergarten zu
erstellen. Als ich dieses alte Haus, aus dem eln neues gebaut
werden sollte, sah, wurde mir buchstáblich übel.
Wie sollte denn das geschehen??
Vo/- 10 Tagen besuchte ich Eure liebe Gemeinde. Mit dem
Bürgermeister, dem Kantor und Sr. Dalma habe ich das Haus
besichtigt. Wie war ich erstaunt ob dem Gewordenen: Ein
schönes Alterheim mit Kindergarten, praktisch elngehchtet,
wenn auch noch nicht fertig - aber lch freue mlch mit Euch
und für Euch!
Gerne werde ich beirn náchsten Besuch In Pilisborosjenő
Euch alle begrüssen.
Ganz besonders freue ich mich auch mit den Kindern, dass
s/é eln nettes Zimmer haben, das auch im Wlnter angenehm
ist.
Herrn Bürgermeister Róbert Szegedl, Herrn Kantor Szimeth
Géza, Sr. Dalma Molnár und Herrn Dr. Kovács danke ich herz-
lich für die guten Gespráche.
Mein Herz gehört nicht nur ein wenig den Menschen von Un-
garn!!!
fiijf e'm frohes Wiedersehen mit Euch allen, meine Lieben in
Pilisborosjenő, freut sich von Herzen

Eure
Madeleine Allenspach
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A Magyar Hadigondozottak Országos
Nemzeti Szövetsége, mint a
hadigondozottak egyedüli testületi
érdekképviseleti szerve, értesíti az
ország minden hadirokkantját,
hadiözvegyét, hadiárváját, hadi-
gyámoltját, hadigondozotti család-
tagokat, hadirokkantak feleségeit, gyer-
mekeit, hogy a Honvédelmi
Minisztérium támogatásával Buda-
pesten a XIII.ker., Gidófalvy Lajos u.
1/b. sz. alatt megnyitotta ügyintéző
irodáját, ahol a hadigondozást érintő
jogi és egyéb kérdésekben tanácsadás is

Hadigondozottak irodája

van. Fogadó órákat hétköznap 9-13 óra
között tartanak.
A háborúkban sérült, károsult hadi-
gondozottakon kivül a nemzeti gondo-
zottakat a volt Néphadsereg, a Magyar
Honvédség békeidöben sérült és
károsult katonáit a katonai szolgálat
következtében meghaltak özvegyeit és
árváit, a rokkant katonák feleségeit és
gyermekeit várják, s azokat is akik
1945. március 31. és 1954. október 31.
közötti idóben fegyveres erőknek
minősülö belügyminisztériumi
csapatoknál, vagy polgárvédelmi

szerveknél hivatásos, továbbszolgáló,
avagy hadkötelezettség alapján
teljesített szolgálat során rokkanttá
váltak és az ő hozzátartozóikat, akik az
1994. évi XLVI. törvény szerint 1994.
szeptember 1-töl hadigondozottaknak
minősülnek.

A Titkárság vezetője : Kamarás
József főtitkár.
Levélcím: Budapest, XIII. ker.
Gidófalvy 1. u. 1/b.
Telefon: 1322 - 500/7892 mell.

(^ó, ha tudjuk...
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Dr. Horti Szilvia Uröm, Ady E. u. 6.
Telefon: 334-162

iBgyeUEitö roa)i0te

5, 12, 19, 26

Dr. Venesz IIona Pilisborosjenő, Mária u. 13. 4, 7, 8, 9, 11, 18, 25
Telefon: 334-215

Pilisborosjenő, Rózsa u. 6. 14, 15, 16

röm, Honvéd u. 24.

röm, Dózsa Gy. u. 18.
1 Telefon: 334-162

röm Ady E. u. 6.

1, 2, 3, 10, 13, 17, 24, 31

20, 27, 28, 29, 30

6, 21, 22, 23

'zérdekű telefonszámo
Mentők: - központi: 04

- Pilisvörösvár: 330-188
Tűzoltók: - központi: 05

- helyben: 334-235
Rendőrség:- központi: 07

- Pilisvörösvár Kapitányság: 330-130
- körzeti megbízott: 334-247

Polgármesteri Hivatal Fő út 16. : 334-028,
telefon/fax: 334-313

Művelődési Ház Fő út 16. : 334-377
Orvosi Rendelő Fő út 18. : 334-308
Orvosi lakás, Mária u. 13. : 334-215
Gyógyszertár Mester u. 10. : 334-314
Posta Budai út 56. : 334-201
Elektromos Művek Pilisvörösvár: 330-166

TIGÁZügyelet (Szentendre): 310-032
Vízművek ügyelet (Szentendre): 310-796
ÖvodaFőút41:334-013
Iskola Fő út 30: 334-370

Plébánia Hivatal Templom tér 1. : 334-277

Hivatalok, intézmények nyitvatartása,

működésük rendje

;tfőtől péntekig 8 -16 óráig,

órák 8 -15 óráig

Takarékszövetkezet (üröm):

Hétf6:740-18w Pénztár:^00-!?00
Szerda:740-16()OPénztár:8°°-14(u
Péntek:740-1400Pénztár:8")-12M

Ebédidő: 12°° -1230 között

Polgármesteri Hivatal
Félfogadás: Hétfő 13°° -18°°

Szerda8°°-1600
Polgármester
fogadóór^ja: Hétfő 16°° -1800

Művelődési Ház: alkalmi rendezvényekhez

igazodva: kedden, csütörtökön 18 - 21
Hétfőkön nemzetiségi dalkör 19""-tól

Csütörtökön 1400 -16°° Nyugdíjas Klub
Szerda - péntek 17<x) - 21 Sportegyesület
Gyógyszertán Hétfőtől csütörtökig

8°o-12()oésl3°(l-1800között
Pénteken 8°° -12°°



A Püisborosjenői Római Katolikus
Egyházközség

1994. októberi miserendje

Az Imaapostolság szándékai:
Altalános: Hogy a szerzetes közösségek növérei és testvérei azáltal, hogy ápolják a testvériséget és a
közösségi érzést, az egyházban mindinkább hatékony jelei legyenek a szeretetnek, mely egyesítí Krisztus
tanitványait.
Missziós: Hogy a Püspöki Szinódus segítse a rendeket és kongregációkat abban, hogy a missziós
kiképzés és tevékenység értékét újból felfedezzék.
A me áltozott téli miserend:
Hétfőn és Kedden: d. e. 1/2 9 órakor,
Pénteken : este 1/2 6 órakor
Szombaton . este 6 órakor

Vasárnap: d. e. 10 órakor van a szentmise.

1 .-én szombat:
4. -én kedd:

7. -én péntek:
8. -án szombat:
15. -énszombat:

, lő.-án vasárnap:

17.-énhétfö:
' IS.-ánkedd:

25. -én kedd:

28. -án péntek:
30.-án vasárnap:

Lisieux-i Szent Teréz
Assisi Szent Ferenc

Rózsafüzér Királynője
Magyarok Nagyasszonya Unnepe
Avilai Szent Teréz szűz és egyháztanító
Ma van Szentatyánk II.János Pál pápa megválasztásának
évfordulója. (1978.)
Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú
Szent Lukács Evangéliuma
Boldog Mór püspök
Szent Simon és Szent Júdás Tádé Apostolok
Ma missziós vasámap van

Érzem, hogy amikor szereto szívü vagyok, egyedül Jéyis cselekszik bennem. Minél inkább egy vagyok
vele annáljobban szeretem minden társamat.

(Lisieaux-i Szent Teréz)

A hittanórák rend'e az 1994 - 95-ös tanévben:
Kedden és Csütörtökön: I.,II. osztályosoknak 1/4 12 - 1/4 1 óráig

III., IV. osztályosoknak 1/4 1-1/42 óráig
Pénteken : V., VIII. osztályosoknak 3-4 óráig
Szombaton: APestrejárókrészére I.II. osztályosoknak 9 - 10 óráig

III. IV. oszt. 10 - 11 óráig
Szerdán az óvodásoknak.

Vasárnap d. u. 2 órától szeretettel várjuk a fiatalokat mesére, játékra és egyéb foglalkozásokra a hittan-
terembe.

Kimondhatatlan, milyen nagy áldásokkal járna a hitoktatás, ha míndent elkövetnénk, hogy vonzó,
édes, mélységes és a buzgóság tüzétől lángoló legyen.

(Duponloup)

Kirchtag in Steinheim
(Heimattreffen und Kirchweihfeier der Weindorfer am 19. Juni1994 in Steinheim a. A.)

Weindorfer feierten ihren "Kiritog"
in diesem Jahr in Steinheim. Unsere

Landsleute, die sich zu dieser An-
gelegenheit in Steinheim getroffen
haben, könnten einen feierlichen
Gottesdienst beiwohnen.

Ich habe die heilige Messe schrifllich
von meinem Freund Prof. C. Mayer,
der den Gottesdienst geleitet hatte,
bekommen.
Damit auch die nicht anwesenden die
Worte des Pfarrers der Messe lesen

können, veröffentliche ich manche
Gedanken, die der Pater in der Messe
gesagt hatte. Der Satzauswahl ist,
mit erlaubnis des Autors, von mich.
Unsere Landsleute wurden, wárend
des Empfangs von Steinheimer
Prominenten - Persönlichkeiten unter
anderen auch von unseren Freunden,
Herm Dieter Eisele, Bürgermeister
und Herm Alfons Bauer, Vorsitzen-
der des Weindorfer Heimatkomitte,
begrüBt.
Diese Zeilen in unserer Zeitung ver-
wende ich mich um die ausgezeich-
nete Aufnahme, im Namen der
Weindorfer recht herzlich zu be-

danken bei die jenen, die zur dieser
Angelegenheit mitwirkten.

Róbert Szegedi
Bürgermeister

Heimattreffen und Kirchweih-
feier der Weindorfer am 19.

Juni 1994 in Steinheim a. A.

Zum Einzug:
Wohln soll ich mich wenden, wenn
Gram und Schmerz mich drücken?

Wem künd' lch melnen Entzücken,
wenii freudlg pocht mein Herz?
Zu dir, zu dlr, o Vater, komm lch in
Freud und Leld,
du sendest ja dle Freuden, du hellest je-
den Schmerz.

Ach, wenn ich dich nicht hátte, was wár
mlr Erd und Himmel?

Eln Bannort jede Statte, lch selbst in
Zufalls Hand.
Du bist, áer meinen Wegen eln sich'res
Ziel verleihet

und Erá' und Himmel weihet zu süfiem

Heimatland.

Begrüfiung:
Die Gnade unseres Herrn Jesus
Christus, die Liebe Gottes des Vaters
und die Gemeinschaft des Heiligen
Gelstes sel mit euch!
Meine Schwestern und Brüder im

Herrn! Meine lleben Landsleute!
Wenn ich in unserem Heimatbuch

richtlg nachgezáhlt habe, dann felern
wir heute das fünfzehntemal unseren
Kirchtag in Stelnhelm. Wenn lch aber
dle dort abgedrückten Bllder vom
ersten Klrchtag im Jahre 1966 genau
betrachte, dann stelle lch mlt Wehmut
fest, wle viele, die damals noch hler-
herkamen, heute nicht mehr unter uns
sind, nicht mehr unter uns sein kön-
nen, weil sie, wle wir gláubige Chrlsten
sagen, berelts helmgegangen slnd - helm
in dle Ewigkeit. Schon im April des
Jahres 1988, als unser Heimatbuch zum
Druck gebracht wurde, lebten von den
1268 aus Welndorf vertriebenen Perso-
nen 576 nlcht mehr. Inzwischen hat dle

Zahl unserer Verstobenen die Hálfte
von den 1268 Vertriebenen welt über-
schrltten.

Wohin soll ich mich wenden, wenn Gram
und Schmerz mich drücken? haben wlr
soeben zum Eingang unseres Gottes-
dlenstes gesungen. Ja, "Gram und
Schmerz", wer kennt sle nlcht! Wer von
uns hat nlcht den Verlust selner Lieben
zu beklagen: Vater oder Mutter, Gatten
oder Gattln, Klnder gar oder Geschwis-
ter und nicht zuletzt den Freund oder
dle Freundln? Ich denke darum, meine
llebe Landsleute. wlr sollten in dlesem

Festgottesdienst des fünfzehnten Klrch-
tages in Steinhelm unserer Verstorbenen
gedenken und sie ehren. Ehren
dadurch, indem wlr Gott dafíir danken
und prelsen, dafi sle, die er so hart in
die Schule des Lebens genommen hat
und die vielleicht gerade dadurch bei
aller menschlichen Schwáche so
práchtige Frauen und Mánner gewor-
den slnd, zu uns gehört haben, die un-
seren waren. deren wir uns nicht zu

schámen brauchen - neln, im Gegenteil,
auf dle wir stolz sein dürfen.

In der Schubert-Messe ist nlcht nur vom
Leid, sondern auch von der Feude dle
Rede. Wem künd' ich mein Entzücken,
wenn freudig pocht mein Herz? Bedenken-

swert und ergreifend zugleich sangen
wir: Zu dir, zu dir, o Vater, komm ich in

Freud und Leid, Du sendest ja die Freuden,
du heilest jeden Schmerz. Dafi Gott in
seiner unbegreiflichen Vorsehung
solches an uns Weindorfern und auch

an unseren Angehörlgen weiter bewlrken
möge, darum wollen wlr ihn in unserem
Festgottesdienst bitten.

Aus dem heiligen Evangelium nach
Lukas (Kapltel 10, Verse 25-37):
In jener Zelt stand ein Gesetzeslehrer
auf, uná um Jesus elne Falle zu stellen,
fragte er Melster, was mufi ich tun, um
das ewige Leben zu erlangen? Jesus, sagte
zu ihm: WSLS steht im Gesetz? Was liest
du dort? Er antwortete: Du sollst den

Henn, deinen Gott, lleben von ganzcm
Herzen und ganzer Seele, mit all deiner
Kraft und deinem ganzen Denken, und
delnen Náchsten sollst du lieben wie

dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast
richtlg geantwortet. Handle danach, und
du wlrst leben. - Der Gesetzeslehrer

wolte seine Frage rechtfertigen und sagte
zu Jesus: Und wer ist mein Náchster? -
Jesus antwortete : Eln Mann ging von
Jerusalem hlnab nach Jericho und wurde
von Ráubern überfallen. Sle plünderten
ihn aus und schlugen ihn nieder; dann
gingen slc weg und lieSen ihn halbtot
llegen. Zufálllg kam ein Priester densel-
ben Weg herab: er sah ihn und glng
weiter. Auch eln Levlt kam zu der Stelle;
er sah ihn und ging welter. Schliefilich
kam ein Mann aus Samarien, der aufder
Relse war; als er ihn sah, hatte er Mltleid.
Er glng zu ihm hin, gofi 01 und Wein
auf seine Wunden und Verband sle.

Dann hob er ihn auf seln Relttier,
brachte ihn zu elner Herberge und
pflegte ihn. Am anderen Tag holte er
zwei Denare hervor, gab sle dem Wirt
und sagte: Sorge fíir ihn, und wenn du
mehr für ihn verbrauchst, werde ich es
dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. -
Was melnst du: Wer von diesen drelen
hat den Mann, der von áen Ráubern
überfallen wuráe, wie seinen Náchsten
behandelt? Der Gesetzeslehrer
antwortete: Der, der barmherzig war und
ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm:
Dann geh und handel genauso!

(Fortzetzung náchstes Monat)



Papírgyüjtés
Vajon mi történik a szeméttel, miután
kidobjuk a kukába, s a szemeteskocsi
elszállítja azt? Valljuk be, nem gondolkodunk
ezen a kérdésen. S szerencsére nem is
találkozunk ezzel a szeméttel, amikor a
pataknál sétálunk vagy az erdőben
kirándulunk. Azért mert a Conkord Invest
Kömyezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kfit.
kezeli és biztosan elhelyezi a szemetet a
pomázi hulladéklerakón. A Concord Invest
Kft. szívügyének tekinti a kömyezet
védelmét, s ennek érdekében szeretné
tevékenységét kiszélesíteni. Ehhez azonban a
lakosság segítségét, együttmüködését kéri.
Elsősorban a gyerekekhez szólunk hiszen ha
őket sikerül megnyerni a környezefvédelem
ügyének, akkor talán van remény arra, hogy
levegőnk, vizeink nem pusztulnak tovább. Az
első lépést a tavalyi tanévben tettük meg,
amikor rajzversenyt hirdettünk az iskolások-
nak, melyen nagy lelkesedéssel vettek részt.
Most ismét hozzájuk fordulunk. A Concord
Invest Kft. megszervez és támogat egy két na-
pos papírgyüjtési akciót az általános
iskolában 1994. október 4. -5. -én.

Ezúton is kérjük a szülőket, szomszédokat,
hogy segítsék a gyerekeket abban, hogy minél
több papírt gyűjtsenek össze, hiszen minél
több papírt gyűjtenek, nü annál több pénzzel
támogatjuk az iskolát. Természetesen nem
csak a gyerekek, de a felnőttek maguk is
behozhatják összegyűjtött papírjukat az
iskolába. Segítségüket előre is köszönjük!
A Concord Invest Kfi. tájékoztatja Pilisboros-
jenő tisztelt lakóit arról, hogy ez év végéig
hétfőtől péntekig 7.00-tól - 16. 00-ig,
szombaton 8.00-tól - 12. 00-ig téritésmentesen
hozhatnak vas és fémhulladékot a pomázi
larakóhelyre.
Reméljük, Önök igénybeveszik a
lehetőséget egy jobb tisztább környezetért.

Környezet és természetvédelmi nevelés az iskolában

Földünk természeti és környezeti
állapota egyre válságosabb. Pusztul-
nak az élőhelyek s velük számos
növény és állatfaj eltűnik örökre. A
levegő, a víz, a talaj szennyezésének
mértéke ökológiai katasztrófához
vezethet. Gyökeres változásra lenne
szükség gondolkodásunkban, szoká-
sainkban, cselekvéseinkben. A szem-
lélet formálást már gyerekkorban
kell elkezdeni. Iskolánkban a
környezet és természetvédelemmel
az 5. 6. osztályban önálő tantárgy-
ként ismerkedhetnek meg a gye-
rekek. Természetesen nem sze-
retnénk egyszerű tananyaggá deg-
radálni ezeket az ismereteket.

Szeretnénk, ha gyerekeink
természetszeret? a természet
törvényeit ismero, környezetükrol
felelüsen gondolkodő emberekké vál-
nának. Egy tartalmasabb életformát
keresünk közösen. A természetet ne-
héz iskolapadban megismerni. A mi
gyerekeink szerencsére nem benzin-
gozös utcák levegőjét szívják, hanem
érzik az eröő, a mez& csodálatos
illatát. Az ötödik osztályosok nem-
csak padban ülve, hanem
terepőrákon is tanulhatják a
környezetismeretet, heti kétszer 1
őrában. Ez a természetjárás nem
azonos a hagyományos értelemben
vett kirándulással.

Megfigyeléseinkkel eszközeink-
kel(pl. távcso, nagyítő, határozők,
hffmérók, páraméró) a természetet
csak a legkisebb mértékben szabad
zavarni. Megfigyeljük lakőhelyünk fel-
színi formáit kőzeteit, talaját, éghaj-

lati viszonyait. A közeli
életközösségek (pl tölgyes, fenyves,
rét) legjellemzobb él&lényeit
térképezzük fel évszakonként. Törek-
szünk a fajok megismerésére, nyo-
mon követünk táplálék láncokat, kör-
folyamatokat.

Reméljük sikerül bekapcsolőd-
nunk a Norvég Természetvédelmi
Társaság Eurőpai Leveg&szennyezés-
ellenes programjába. Méréseinkkel
így nemzetközi kutatőmunkát segít-
hetünk. A téli időszakban érdekes
kísérletekkel avíz és atalaj sokoldalú
megismerése a cél. Beszélünk a
globális környezeti gondokról, a
környezettudatos magatartásről, ar-
ről hogyan gazdálkodhatunk okosan
energiával, vízzel. Arról is, hogyan
próbáljunk ellenállni a fogyasztői
mentalitást szolgálő, s olykor
agresszív, tisztességtelen reklámok-
nak. Felülvizsgáljuk vásárlási szoká-
sainkat környezetvédelmi szempont-
ből.

Jő lenne megérteni, hogy a
környezet nem "ott valahol kint " van.
Már most, és mi is tehetünk érte.
Ezért is szerveztük meg a
Környezetnevelési Iskolahálőzat
segítségével a használt száraz-
elemek gyűjtését.

Oktőber elején pedig össze-
gyűjtjük a háztartásokban felhal-
moződott papírhulladékot.

Kérjük segítsék munkánkat.

Szentesi Zsuzsanna tanár

A Művelődési Ház októberi állandó programja

Hétfőnként:

Szerda:

Csütörtök:

Péntek:

Szombat:

Nemzetiségi Klub
Karate edzés

Nyugdíjas Klub
Nótakör

Karate edzés

1900_220u-ig
1700_2l00. ig
14°° - 16°°-ig
16°° - 18°°-ig
17°° - 21°°-ig

Játszóház 14.00 - 17.00-ig a Petőfí utca 15-ben,

Számítógépes szakkör

Sági Józseféknél
1400. i800_ig

^ ö&^e/-^^^^^^^^
^enSsKeres'^-vagy^atlKatim^
^^^t'i^eAcn^'^l'}^
''MaveloÜésl^'fíazbwK^IeKet,
.'t^jélsozóStti. ^^

WíadíscWI^ászfé

Engedjetekjátszani !

15.000 órát játszanak az egészséges gyerekek életük elsö hat
évében - ha nem gátolják meg benne. A felnőttek számára a játék
pihentető időtöltés, egy szabadidős tevékenység, ezért nem veszik
komolyan. Aki kisgyerekeket figyel meg, megállapithatja, hogy
kezük között minden játékká válhat: öltözködés, étkezés,
utazás...........stb. Amit mi játéknak nevezünk, az kiváncsiságból
fakad, a gyerek szabad, kedvteli a kapcsolata a kömyezetével.
Kíváncsian fordul a gyerek az ismeretlen felé és ezek a dolgok a
kipróbálás, tapasztalat útján válnak számukra (látás, hallás,
tapintás.... .stb. ) megfoghatóvá.

A kömyezet a későbbi élethez szükséges tapasztalatok tárházát
nyújtja a gyereknek. Minden megfoghatóvá válik a játék által, és
minden tapasztalattá válik. (pl. a babaruhát ugyanúgy mossák mint a
család ruháit ) A munkastílus és a munkatempó sajnos szakadékot
képez a gyenneki és a fehiőttvilág között.

Magától a házimunkától is (főzés, bevásárlás... ) sok szülő
távoltartja a gyermekét. Hiányzik az idő és a türelem, hogyjátékos és
időrabló segítségükét elfogadjuk. Az igazi játék csak szabadságban
alakulhat ki, ha a spontán cselekvés megengedett és agyerek maga
döntheti el, hogy mit, hogyan és mennyi ideig akarjátszani.(Elvégre
minden felnőtt így tesz, ha játszik !) Ovodánkban ezt segíti elő a
csoportok elrendezése. A kuckós elrendezés lehetövé teszi, hogy az
egyes játszócsoportok ne zavarják egymás tevékenységét. A
szőnyegen építhetnek, a babaszobában fozhetnek, a pihenőben
képeskönyvet nézegethetnek, a fodrászsarokban készülhetnek a
frizurák, az asztaloknál társasjátékozhatnak és egy asztalnál
barkácsolhatnak, festiietnek, ragaszthatnak kedvük szerint. Igy
minden gyennek szem előtt van, tevékenysége jól megfigyelhetö,
esetleg irányítható, mégis elkülönülhet ha arra van szüksége.

"Minden, amit a gyemieknek tanítunk, egymaga nem tudja
felfedezni"(Piaget) Ezért fontos lerme, hogy minél több játékot
ismerjenek meg, amit aztán továbbfejleszthetnek. Ide tartoznak a rég
elfelejtett udvari játékok, mint pl. "Labdapróba", "Ég és pokol ,
bugócsiga...... stb. (Ehhez azonban szükségük van a felnőtt
segítségére. ) A felnőttek is szívesen barkácsolnak, építenek
homokvárat, de ezek a régi játékok már lassan elfelejtődnek. Pedig
éppen ezek ajátékok hordozzák azt a minőséget, amit nem szabadna
a gyerektöl távoltartani!

Az óvodai nyárbúcsúztatón ezért igyekszünk olyan játékokat
játszani, amelyek hordozzák a megfelelőjátékminőséget, felkeltik a
gyerek érdeklődését, korlátlan ideig a szülővel játszhatja és kihívást,
eröpróbát is jelentenek számukra. (pl. a vízhordás kanálban,
tejfölöspohárfújás, célbadobás, szappanbuborékfujás...... stb.)
Játszani mindig lehet valamivel: tárgyakkal, anyagokkal,
gondolatokkal. Nem minden játékhoz kell játékszer, részarányuk a
játékban mégis egyre nö.

Ma nagy választék vanjójátékokban, de ugyanakkor rengeteg az
értelmetlen is. Ovodánkban inkább az olyanjátékszereket részesítjük
elónyben, ami a gyermek valamilyen képességét, vagy készségét
fejleszti. (gyurma, memoriajáték, puzzle, képösszerakó stb. ) Ajáték
mindig sokszempontu tevékenység. Aki a gyemiekkel játszani akar,
annak újra és újra meg kell próbálnia a gyermeki gondolatvilágba és
cselekvésekbe visszatémi. Adjunk rangot gyermekeink játékos
tevékenységeinek, mert óvodáskorban ez ugyanolyan fontos, mint a
felnőttekaek a munka.

Pilisborosjenő, 1994. 09. 12.

" _._ " _._ " .._ " " " " _ " _ -^ _ -^

Tisztelt Vállatkozó, Cégvezetö!
törvény értelmében az Ön cégének, vállalkozásának
vált a területi kamarához való csatlakozás. Három

típusú Pest megyei kamara tagjegyzékét találja a Polgármesteri
Hivatalban: l. / Agrár

2., Kereskedelmi és Ipar
3., Kézműves

Kérjük ellenorizze!
l. / Szerepel -e a listán, és helyesek e az adatai

- Ha nem, írásban jelezzel
2., Egyet ért-e kamarai besorolásával

- Amennyiben nem, írásban kérheti átsorolását!
Mődosító nyomtatványok a Polgármesteri Hivatalban

Köszönjük aktív részvételét.
Peterdy Vince

Ker. és Ip. kamara ISZB elnök
Szabó Márton

Agrár Kamara ISZB elnök
Szabó Tibor

Kézmííves Kamara ISZB elnök

! Nevessünk is néha - telefonügyben!
'l' Keser és

,1; A f3nök panaszkoáik:
'!' - Az én titkám<5m olyan, mint egyfecske. Folyton a telefon-
v" áróton ül...
"- Párbeszed

^l/
- Biztos benne, hogyj'ó számot hwott?

'!' - Termeszetesen... Maga az, aki .fcevedésbíl vette fel a tele-
'" font!
'l' Talpraesstt srmek
>i, Cseng a telefon a segeákönyvelo lakásán. A hetéves kisfiú
'!' veszi fel.

^ - f^ü\dd kisfiam a Papádat. Én a főnöke vagyok,
';' - És tessek mondani, hogy melyi'k - keráezi a srác. - Az ökör,
'' a hájfej'iJ, vagy a tökfejtí tetszik lenni??

. "^. "^_^-^.. ".

^JW&^W^^^J&^W
^ Értesítés
fi A múlt tanév végén az általános iskolás és az iskoláből kikerült
^Pfiatalok körében felmérést végeztünk, hogy ki jelentkezne zenei
ff oktatásra.
^ örvendetesen nagy számű jelentkező volt. Ezért alapftványt
^ tettem . Vidám forrás" (Frohe Quelle) néven.
^Az Önkormányzat támogatását is megnyertük, így ősszel indul a

zeneiskola!

Ismét felhfvom a figyelmet, hogy jelentkezhetnek az általános
iskolát nem Pilisborosjenőn végzettek, középiskolás vagy dolgoző
fiatal felnőttek is.
Kérem az érdekeltek jelentkezését még. A hangszerválasztás,
hangszerbeszerzés és más kérdések megbeszélése is sürgető
október 15-ig. j^
Muzsikáljunk vidáman és szinvonalasan! j^

Küllerjános, Budai út 32-34.

w^^w<^^www

n^'. -qT-ie"!--

s

Kapható!
On+apadós Pilisborosjenő/Weindorf fellratú színes
címer (50 Ft/db, ), kitűző (90 Ft./db. ) valamint Pilis-
borosjenő turis+a+érképe (160 F+. /példány) vásárol-
ható meg a Művelődési Házban Wlndisch László

úrnál és a Pol^ármes+eri Hivatal emele+én, a
pénz+árban, Árusítás rendezvények Idején és

hétköznapokon 8-12 óráig,



Adózók Figyelem !
Községünkben 1994. január 1-vel bevezetett építmény-,
telek-, vállalkozók kommunális és iparűzési adók ezévi
második felének befizetési határideje szept. 15.-e.
Gépjárművek súlyadó második félévi részletének befizetési
határideje is szintén szeptember 15. -e.
Felhíyjiik a tisztelt adózók figyelmét, hogy a gépjárművekkel
kapcsolatos változásokat (vétel-, eladás-, rendszámváltozás-,
forgalomból való kivonás stb.) 15 napon belül be kell
jelenteni a hivatalba.

Polgármesteri Hivatal

OPEl OMEGA

UTAZZON MÁLTÁRA A2 OPEL WAGLERREL!

10. "llOlK. t-'1'

^"t-.

''"liÉSSÍt!

A 10. számú egyéni országgyűlési választó
kerület országgyűlési képviselője Nikolits István
Budakeszin 1994. szeptember 1-én képviselői
irodát nyitott.
Az iroda címe: 2092 Budakeszi, Fő u. 85.
kvélcíme: 2092 P.f: 108.
Telefon, fax és üzenetrögzitö: 176 - 6736
A fenti címen, ill. telefonon a képviselöi iroda
vezetöje Herédi Ildikó naponta 10 és 16 óra között
személyesen áll az érdeklödök rendelkezésére.

BC BEFORCONCORD KFT
2000 Szentendre

Névtelen u. hrsz. 12/3

Tel: (26)311 - 7296
az Önök megbízható partnere hulladéktémákban

*háztartási szemétszállítás
*konténer megrendelés, elszállítás
*szippantás
*ipari hulladékeltávolítási terv kidolgozás
*veszélyes hulladék elszállítás

Várjuk megrendeléseiket
hétfötől - péntekig 06. 00-tól 16. 00-ig

Ha Ön nálunk vásárolja meg Opeljét, akkor utazást nyerhet hozzá a
Kolibri utazási iroda útjai közül. FSdíj: egy utazás Máltára!*
Egyedi ajánlataink:
.KAMATMENTES HrTELLEHETOSEG.
.Az Opel teljes típusválasztékat már 10% előleg befizetésével

tja, 5 éves futamld6re.
.ÁJtí e2t a Urdetést bchona hozzánk, ajándéksoraolason
veszrésztí

.Ajánlatunk minden Opct típusra érvényes. E
kcdvizmény nan vchttC Igénybtí

A
AZ ÖN OPEL MÁRKAKERESKEDŐJE:

OPEL WAGLER
2083 Solymár, Mály<> Mrtly út 45.

TrtJFax: SW339-179, Tel. : 80/34T-WO
Nyltvtrtlrtte: tMnrii: 07.00-16.00, mkbir: 07.00-16.00.

óftékesftés: 09.00-19.00, pénriár: 07.30-18.30,

A Pílíeb'oroej
leadot-t hirdetés e

eljut a faluban. A
ichel József Műveli

2097 Pilis
Telefon /

1/1 oUal 16
í

1/4 oldal

ELCSERÉLEM
Óbudai Itp.-en, a Kiscelli u-ban lévő, 3 szobás, 65

^nm + loggiás, parkettás, panorámás öröklakáso-
w mat, kertes családi házra, amelyre rá vagy hozzá-
^építési lehetőség van. 300. 000. Ft. -ig ráfizetek,
^ vagy vásárolnék 3, 5 mFt. -ért.
^Telefon: 149 - 7924 napközben, Martümé

^
^
^

Hirdetések ábráva

megadott árakho2
Következo szám

szántanyagot a

Házban kérjük

Aiapította az Önkormányml Képviselo Testülele Kiadja: az Önkormányzat, Feldős kiadó: Szegedi Róbert polgármester
SxrkesTíőségcínw: 2097 PiUsborosjenő Fő u. 16. Telefon: 06-26-334-377 Fax 06-26-334-313 Kéziratlmdás, hirdetések

fehiélelt a szerkesztőségben Windisch László gondnoknál.

Számitógépes typográfiai szerkesztés; Kovács Számítástcchnika PiUsborosjenő Vár u. 1. T; 06-26-334-236
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Közmeghallgatás további gondolatokkal....
A községünk lakóit a Piüsborosjenői Hír-
mondó 1994. szeptember 23 .-ra
közmeghallgatásra hívta meg. Aközmeghaü-
gatás súfyának növelése érdekében meghív-
tuk a képvisdőket, társadalmi szervezetek, in-
tézmények vezetőit, szakhatóságokat, az
országgyűlési képviselőnket, összesen 28
szervezet kqwiselőjá, amdyeknek 65 %-a
nemjött el ületve távohnaradását bejelentette.
Abeszámoló, a tájékozíató számot adott anól,
hogy 1994-ben milyen pénábeli lehetőségek
álltak rendelkezésre és ezeket mire használta
fel az önkormányzat. Minden feladatát a

folyamatosan nehezülő gazdasági köriilmé-
nyek között hajtotta végre az önkormányzat.
A községünket is sújtotta a munkanélküliek
növekvő száma, a jövedelmek a lakosság
jelentős rctegénél abszolút értekben csökken-
tek.
Az önkonnányzat segítő lehetősége 1994-ben
föként a szociális támogatás kiterjesztésáien
volt meg. A vaUalkozói rcteg a faluban relatív
szerény körülméryek mellett dolgozott és je-
lentős enCTgiarafordílással biztosított rendelést
ésmunkát.

Csökkent az ipart megszüntetők száma, javuló

stabüitás érezhető a váüalkozói szférabaii.
Indokoltnak látszüs, hogy a községben a
munkahelyteremtő megoldások is előtérbe
kerüljenek az elkövetkező években, ezzel a
foglaUíoztalási lehetőségeket javítjuk, a
lakosságjövedelemnövelő helyzefbe kerülhet
helyben.

Az önkormányzati munka kiegyensúlyozot-
fabb lett az utóbbi ká évben. A meghozott
döntések a lehetőségek űgyelembevételével
segítették a községben a további haladást.

(Fotyta1úsa3. oldalon....}

R E T É N Y

A Magyar Köztársaság Elnöke kitűzte az Önkormányzati
Képviselők és Polgármesterek általános választását 1994.
December ll. -érevasárnapra.
A szava^ás 6. 00 órától 19. 00 óráig tart.
Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhelyén
lehet.
A választójoggal rendelkező állampolgárokról készült
nyilvántartás 1994. november 7. -től tekinthető meg a
Polgármesteri Hivatalban.
A választópolgárokat a nyilvántartásba történt felvételükről,
legkésőbb 1994. november 9.-ig értesíteni kell. A
nyilvántartásba való felvétel, ill. az abból történő kihagyás
miatt 1994. november 17. ig lehet kifogással élni a lakóhely
szerint illetékes jegyzőnél. Ennek elutasítása ellen
bírósághoz lehet fordulni.
Avál^sztásrajelöltet ajánlani az ajánlóív aláírásával, vagy a
Polgánnesteri Hivatalban titkosan lehet. 1994. november 6.-
tól21.-ig.
Minden választópolgár több jelöltet is ajánlhat, egy jelöltet
azonban csak egyszer. A jelöltajánlás jogát csak a lakóhely

szerint lehet gyakorolni. Jelölt csak az lehet, aki a
törvényben meghatározott számú választópolgár ajánlását
összegyűjtötte. A pártok, társadalmi és kisebbségi
szervezetek, űiggeüen jelöltek a Polgánnesteri Hivatalban
igényelhetnek ajánlóívet, és a törvény keretei között
szabadon gyűjthetik a választópolgárok aláírását. A
választópolgár a titkos jelöltajánlás jogával a Polgármesteri
Hivatalban élhet.
A települési önkormányzati képviselőtestület jelöltjeit és a
polgármesterjelölteket a helyi választási bizottságnál, a
főpolgármester- jelölteket a területí választási bizottságnál
kell bejelenteni, legkésőbb 1994. november 22. -én 16.00
óráig.
A helyi kisebbségi önkormányzati választások időpontja - a
választás kitűzésére irányuló kezdeményezés esetén - szintén
1994. decemberll.

Részletes tájékoztatásért minden polgármesteri hivatalban a
jegyzőhöz, illetőleg a választási munkacsoporthoz lehet
fordulni.

(Folytatása 2. oldalon...)

HIRDETÉS
Ovónőt keres a pilisborosjenői
Óvoda több éves helyettesítesre,
főiskolai végzettséggel.
Cím: Óvoda Pilisborosjenő, Fő út 41.
Telefon: (26)-334-013

A taiWombók

SaéaiBtésieehralfea az isl>?lálbam
Néijirtl CT>ti2etis^I <^d^l
MegWwó aa t00^@< NAI>JÁ-ra

Orvosi uRyel^, nyiteatartfesoli
- Réátó és TV vételi t^^tS^gak



Onkormányzati Választás
A helyi önkormányzati és polgármesteri választások
lényegéröl az alábbiakban tájékoztatom a lakosságot.
Községünk kislistás választási rendszerben egy
választókerületet alkot, mely három szavazókörből
(szavazóhelyiségből) áll.
A választható képviselőjelöltek száma: 9 fő, melyhez külön
feltételek és szabályok szerint nemzetiségi kisebbségi jelölt
kerül, vagy kerülhet megválasztásra.
Képviselőjelölt az, akit a település névjegyzékében (a
kifiiggesztés időpontjában, nov. 7. ) szereplő választópolgárok
legalább 3%-ajelöltnek ajánlott.
Polgármesterjelölt az, akit a település névjegyzékében (a
kifüggesztés időpontjában nov. 7. ) szereplő választópolgárok
legalább 5%-ajelöltnek ajánl.
Jelöltet ajánlani 1994. november 6-21-ig lő.OOóráig
ajánlóíven, vagy a polgármesteri hivatalban titkosan lehet.
A választópolgár az ajánlóíven aláírásával két, vagy több
jelöltet, ill. listát is támogaüiat, egy ajánlóívet azonban - mely
ugyanazonjelöltre, ill. listára vonatkozik - csak egyszer írhat
alá.
Ajánlóívet a jelölő szervezetek, ill a íüggetlen jelöltként
indulni kívánók a hivataltól igényelhetnek.
Titkosan ajánlani jelölési fajtánként egy alkalommal lehet a
személyazonosság igazolása után személyesen a hivatalban.
A választási bizottság minden törvényes jelölésnek megfelelő
jelöltet nyilvántartásba vesz. A jelölt köteles a Választási
Bizottságnak személyi adatait átadni és nyilatkozni arról,
hogy
- választójoga van;

- ajelölést elfogadja;
- nincs olyan tisztsége, amely összeférheteüen képviselői,
polgármesteri megbízatásával, ill.

megválasztása esetén arról lemond;
- a polgármester jelöltek arról is, hogy főállásban, vagy
társadalmi megbízatásban látja el

üsztségét.

A szavazás 1994. December ll. -én reggel 6 órától 19 óráig
tart.
Szavazni a lakhely szerinti szavazókörben, hivatalos
szavazólapokkal lehet.
Külön - külön szavazólap szolgál:
- a képviselők
- a polgármester
- a megyei közgyűlés listás választására.
Ervényesen szavazni: 9 fő képviselőre

1 fő polgánnesterre
1 fő megyei listára lehet.

Képviselő az első 9 legtöbb szavazatot kaponjelölt lesz.
Szavazategyenlőség esetén az azonos szavazatot kapott
jelöltek a Választási Bizottság által lebonyolított sorsolás
sorrendjébenjutnak mandátumhoz.
Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta.
Ha két, vagy több jelölt egyenlő számú szavazatot kapott,
időközi választást ( két hónapon belül) tűz ki a Választási
Bizottság.
A Polgármesteri Hivatalban a választással kapcsolatos
bármely kérdésben felvilágosítást adunk.

Preszl Györgyné jegyző

íííííiiiííiitííiiiiti g,^^^^^^^^^^^^^
Tűzoltószertár avatás, zászlószentelés

Szeptember 24-én a Himnusz ünnepélyes hangjai után került sor az áthelyezett
tűzoltószertár avatására, a zászlószentelésre. A felsorakozott önkéntes tűzoltók
üsztelegtek az új egység zászlónak, mely a felszentelés után került az ujyáalakí-
tott szertárba. A zászlószentelés után az elhunyt tűzoltóink emlékére helyeztünk
el koszorút a tűzoltószertár falán elhelyezett emléktáblához, majd az Altalános
Iskola gyermekkómsának hangjai csendültek fel. Szegedi Róbert polgármester
úr beszéde után szót kértek kedves meghívott vendégeink is. Steinheim
polgármesterhelyettese és tüzoltóparancsnoka gratulált az elkészült szertárhoz
és kifejezte azt a szándékot, hogy a két önkéntes tűzoltó egyesület között a jó
kapcsolat eredményes munkát segítsen elő. Ugyancsak az Onkéntes Tűzoltóság
jókívánságait hozta a tűzoltóparancsnok az Ausztriai St. Filippenből. Unnep-
ségünkön képviselte magát a Pest Megyei Tűzoltóparancsnokság, valamintjelen
volt a Budakömyéki Tűzoltóparancsnokság Parancsnoka, a Pest Megyei Tűzoltó
Szövetség Elnöke, a Pomázi és a Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltóság Parancs-
noka. Az ünnepség végén önkéntes tűzoltóink szerelési bemutatót hajtottak vég-
re imponáló magabiztossággal, bizonyítva ezzel azt, hogy a felszereléseket szük-
ség esetén használni is tudják. Az ünnepséget a tűzoltóbál zárta, a táncos lábú
közönség szórakoztatására.
Ezúton is szeretnénk megköszönni valamennyi kedves vendégünknek, hogy
elfogadták meghívásunkat és ezt az ünnepi alkalmat számunkra még
emlékezetesebbé tették. Megköszönjük valamennyi közreműködőnek és támo-
gatónak a szertáralakítás során nyújtott önzetlen segítségét, áldozatkész
munkáját.

Kucsera László elnök
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Felhívás

A Művelődési Ház várja a
képzőművészet iránt

érdeklődőket
Minden kedden 17-19

oralg
megtanulhat: festeni,

rajzolni
A foglalkozásokat vezeti

Culyásjános képzőművész
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KöST. önetet mondunk:
Csisztu Mihály és felesége,
Vágyölgyi József és felesége, Vass
Mária és Tóth Lajos, Varga Andrea
és Farkas István, Dr. Mészáros Evá-
nak hogy könyvadományaikkal
gazdagították a helyi Községi
Könyvtár állományát.
Szívesen fogadunkjó állapotban

lévö könyveket.
A Könyvtár nyifrva tartása:
Hétfő: 16 -18-ig
Csütörtök: 16-18-ig
Több mint tízezer kötettel szereteHel
várjuk az olvasni szerető, művelődni
vágyó embereket.

Bereczkiné Szendrei Eva

(Fotytatíts az első oldalról...}
A döntések végrehajtása, megvalósítása több kérdésben néhézzé vált, időben
elhúzódott. Ennek egy része a közös tanácsi renáezeüen helyzetre vezethetö
vissza. A telekkaiyvi tisztázatlanságok a magántulajdonú ingaflanoknál, az
önkomiányzaü ingatlanoknál egyaránt megtalálhatók . Pl. a közös általános
iskola
A m^hcaott döntések másik rcszéaél a kormányzati daatósek befolyásollák a
megvalósulást, (pl. telefai-hálázatépítés) késleltették a végleges m^oldást A
peres ügyek rendezjésénél a hírósági tárgyalások elhúzódása okoz késedel-

met(Alt iskola minőségi perc, a 067 és 069 hrsz. föld visszaszeraési pere, stb.)
A közs^ben az országos mérvű táisadaJmi, gazdasági nehézs^ek ellenére, a
nyugslmat hiztosítani tuátuk, a nyugodt élet alq)vető feltételeit megöriztük
NyugtaJanságot okaz visaant egyes vállalkazóknak a vend^látó - szárakoztató
ipaiban alkahnazott eljárasa, amellyel a pihenéshez való jogot veszák semmibe.
Hyenek a disco rendezvények. Jelenleg egy újabb ehhez hasonló vendéglátó
egység alakul ki. Ezekben a kérdésekben az önkonnányzat Iqni igen
köiűhnényesen tud csak. A k<myezetünknek üyen irányú szemiyezése eUen
szflkséges a helyi összefogás.
Az önkomiányzat több éve alig javuló köqxmtí támogatással kényszerül feladatát
mGgoldam. A lakossági közreműködés az mfi-astruktúra fejleszíésében az ehnúlt
évekbeapéldaértekii.
A lakosság az út, a gáz, a telefon, az elektromos eneigia fejlesztése terénjelentős
önerős m^oldásokat váüalt
Az önkomiányzat 1994-ben 87 mimó Ft-os költségvetéssel rcndelkezett.
A teljes koKségvetés:

19,0 %-át iácolafenntartásra,
20,9 %-át óvoda^úvatal, műv. ház fenntartására
8,0 %-át szodális igéayek fedezésérc,
2,5 %-át társadahni szervezetek támogatására,
16,4 %-át az önkormányzati szervezetek működtetésére,
10,9 %át TB és AFA költségre
22,3%átbauházásra

terveztük.

A beruházási tételek knzül megenriitjüfc
a szenyvízcsatama és tisztítómű tervezése
ingatlanvásárlás
általános rendezési ta-v
úlkarbantartás

orvosi rendelö kialakítás

4,OmimóFt
3,3miüióFt
l,OmfflióFt
2,OnullióFt
6,OniimóFt.

különböző egyéb tételek (közvilágítós, lépcső, stb.) 3,1 miUió Ft

Megvalósult témák:
- ÁFÉSZ terület CTÜZEP) és önkorm. ingsdan (ÁFÉSZ bolt) területének
csereje.
- TIGÁZ Rt-nél bejegyzés alatt lévő részvényi^yzés,
- A köseg, taképe, címere, saszlója, jelvények, matncák, trivatali arculat-
terv
- Missáós Ház,(idősek háza) külföldi adamányokból raló létrehazasa, a
rámai katolihis egybsúxsséggel ̂ yüttműködve.
- utca névtáblák elhelyezése
-1100 1. -es fémkonténerek elhelyezese, a köztEriüetek szennyezésének
csökkentése, a kukás hulladékkezelés általános bevezetése
- Egészségűgyi alqritván^az csaflakazás (mentőszDlgálat)
- Polgánars^ működésének elindítása
- Bán3i Ödön sétánykialakítósa
- Szenyvizcsatoma építés és szenyvízüsztításra ABami céltámogatás
beayújtása (50%, döntés még, nincs) Vízügyi Alap pályázat benyújtása
(10%, 47,5MFt m^adva)
- Id%enfoigalmi Alap (Pest Megye) pafyazat (200e.Ft elnyerve)
- Kömyezetvédehni A\ap (Pest Megye) pályá^at (400e.Ft ehyerve)
- R^i szemét lerakciiely me^szuntetve
- Pilisborosjenói Hírmmdó (magyar - német nyelven) elindítva
- Régi tűmltószErtár és 2100 m2 terület értékesítése. Az új szertár

kialakítósa m^törtent

Folyamatban lévő témák (megvalósulás alatt):
- Telefoa fejlesztés: tervek elkészültek (PIUSTAV CTT.)

MATÁV Rt-vel egyeztetes, ̂ yüttműködés kialatítása folyamatban
1995. 1 félévre van MATAV ígéret a gerincvezeték (üv^szál) és digitális

köqxmt kiépítésére ül. telepítésére (hely kijelölve)
Helyi hálázaddépítés PIUSTAV KfL- MATAV Rt megegyezés szBrint
Lakossági igény 650 vonal, lakossági pénz indulásra rendelkezésre áü, a
PIUSTAV Kft. rendelkeak a kiviteU pétKekkel.
A MATÁV Rt 1995-re ígérte a pénzfedezet meglétét
Hálózatépítésre engedélyezett tervek rendelkezésre állnak, 5 db. elosztó-
val.(Bécsi út, SzL Donát út, Vár utca, Templom tér, és centeum)

-MOautapáIya:
Önkormányzati állásfoglalás 1991-ben szMletett. A község köziga^atási
területén nem engedi vezetm. Ujabb megkeresés trivatalosan e témában nem
történt További választ és állásfoglalást csak meglévő előterjesztésre tudunk
aáni. Az ismert etttépzeléseket az Qiszágos Kömyezetvédehm Tanács és az
önkormányzat elutasítja, a körgyűrű észak - nyugaü szegmensének
megépítése indokolaflan. (11 és 1 ulak kazü gyűrimész)

- A gyógyszertár önkormányzatnak visszaadása, privatizálása az AUami Vagyon-
kezelő Rt. elutasítása niiatt további hüusági döatésrc továbbítva megyei
kezdeményezéssel.
- Alapítványi Hangszeres Zeneiskola szervezése folyamatban. (Küller János
alqiítvány tevő) Önkmnányzati támogalás m^alakulásra biztosítva.
- A személyi igazolványok helyi intézése a Budaörsi Rendőrkapitánysági in-
téAedés késése miatt meg bizonytalan. A Megyei Rendőriiapitón^lice
továbbítottuk az előterjesztést döntéshcizatalra.
- Közös iskola: tulajdonjogi megosztas megtörtént, Pályázati felhívás
hasznoátása folyamafban van
- A 067 és 069. hrsz. ingatlanok visszaigénylése a Belűgymmisztériumtól
megeggyezéssel nem valósuthatott meg. Jelenl^ a bíróság második tárgyalása
van folyamatban. (dec. 6-ra kitűzve.)
- T^lagyári agyagbánya feltöltése a rendelkezésre álló rekultiváriós engedélyek
szerint történik A rekultiválást végm UTIUS Kft.kezdeményezését az érintett
lakosság jelenleg véleményezi. V^leges döntós a kommunális hulladékkal való
feltöltés és égetőművi salak elhelyezése ügyében lakossági állásfoglalás alqiján
váriiató.
- Allalános Rendezési Terv elkészült. Jelenl% szaldiatósági véleményezésen van.
A lakossági állásfoglalás kikérése ezuíán törtenik. Testüleü dönlést ezt követően
lehethozni.
- A köTség, északnyugati részen, a Fő út végén elhelyezkedő Közösségi Tér
kialakílása, területének véglegesítese a Rozmarmg Tsz-el most van egyeztető
stádiumban. Tereprandezési és kialakítósi tervek csak ezt követően készíthetöek.
- A Kálvária damb és hozzávezető útnak közs^i tulajdonba vétele a Rozmarmg
Tsz-től ̂ yeAedési stádiumban van. A választ még nem kapfaik meg.
- A Kőfüvaros utca feltöltése, rendezése m^kezdődött. 1995-ben váriiató a vég-
legeskialakítása
- Qrvosi rendelő végl^es kialakításra a tervek javaslattételre előkésátve.
Műszaki BizDttsági állásfoglalás és ajánlás a testület száinára elkészült. Döntés a
jövőbenvárfiató.
- A víztározó köz lépcsőépítése folyamatban van.
- Kresztáblák, forgalomirányítási m^oldások a közBljövőben végrchajüiatók:
célfargalom, behajtani tilos, súlykorlátozások; A fekvő rmdőr elhelyezését a
közuti felügyelet, a rendteég megyei vezetöi nem ajánlják.
- Közvüágítás fejlesztés (Rózsa út, SzL Donát út, A(fy E. utca, JózsefA iitca)
megrendelve
- Telefonfülkék m^világítása szintén megrendelve kivitelezésre.

A vázolt témakörökön tulmenően, mivel a község fejlesztését, működtetését
reprczentóló bevételeket és kiadásokat sem utcára, sem falurészre bontva nem
kezeljük, nem tudiuik teljes körü elkülönített adatokat köziötai a Bécsi úü
telepúlésrészre vonaÜcozóan. Az alábbi adatokat lehetett tételesen a íalurészre
vonatkoztatva kigyűjteni. A működtetés külön költségeit nem vettük figyelembe.
Ez a kérés a településrész ̂yes lakói részéröl visszatérö igény, a választ ezért
kiséreltük üy módm m^adni.

A falurészrc elkülönítíietően 3.484e.Ft. költséghányad mutaűiató ki 1994.
szeptember 30-ig.Ebből: Fejlesztés: 2. 982e.Ft (ivóvíz ellátás, közvüágílás,
szenyvíztiszütás, csatoma, útkaibantartás) Szociális ellátás: 502e. Ft Ezmkívül a
falurésizre számítíiató egyéb működési költs^eket is figyelembe kell venni, anrit
Forintosítam nem áll módimkban. (Ezek a költs^ek pl: közigszg^tási,
egészs^ügyi, közművekmuködtetése, pl. közvilágítás, szemétkezelés. sfb.)

Szegedi Róbert polgármester
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A pmsborosjenői Római Katolikus Egyház
1994. novemberi miserendje
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Né^* CÍBÍI, telteffiBMsaEám

Dr. Horti Szilvia Uröm, Ady E. u. 6.
Telefon: 334-162

Dr. Venesz Ilona Pilisborosjenő, Mária u. 13.
Telefon: 334-215

2, 9, 16, 18, 19, 20, 23, 30

1, 8, 11, 12, 13, 15, 22, 29

Dr. Meggyesi Tünde Pilisborosjeno, Rózsa u. 6.
Telefon: 334-255

Dr. Kovács György Uröm, Honvéd u. 24.
Telefon: 334-297

Dr. Péterffy László Uröm, Dózsa Gy. u. 18.
(a Patíka épületében) Telefon: 334-162

Dr. Kormos József Uröm Ady E. u. 6.
Telefon: 334-162

4, 5, 6, 7, 14, 21, 28

3, 10, 17, 24, 25, 26, 27

0

özérae telefonszámo
Mentők: - központi: 04

- Pilisvörösvár: 330-188
Tűzoltók: - központi: 05

- helyben: 334-235
Rendőrség:- központi: 07

- Pilisvörösvár Kapitányság: 330-130
- körzeti megbízott: 334-247

Polgármesteri Hivatal Fő út 16. : 334-028,
telefon/fax: 334-313

Művelődési Ház Fő út 16. : 334-377
Orvosi Rendelő Fó út 18. : 334-308
Orvosi lakás, Mária u. 13. : 334-215
Gyógyszertár Mester u. 10. : 334-314
Posta Budai út 4. : 334-201
Elektromos Művek Pilisvörösvár: 330-166
TIGÁZügyelet (Szentendre): 310-032
Vízművek ügyelet (Szentendre): 310-796
Ovoda Fő út: 334-013
Iskola Fő út: 334-370

Plébánia Hivatal Templom tér 1. : 334-277

Hivatalok, intézmények nyitvatartása,
mtíködésük rendje

Posta: hétfőtől péntekig 8 - 16 óráig,

pénztári órák 8 -15 óráig

Takarékszövetkezet (Uröm):

Hétf6:740-18a> Pénztár:8M'-17w
Szerda:740-160()Pénztár:8°o-14°0
Péntek:74<>-140()Pénztár:800-12w

Ebédidő:1200-123°között

Polgármesteri Hivatal
Félfogadás: Hétfő 13°° -1800

Szerda800-1600
Polgármester
fogadóór^ja: Hétfő 16°° -1800

Mtívelődési Ház: alkaüni rendezvényekhez
igazodva: kedden, csütörtökön 18°° - 21°°
Hétfőkön nemzetiségi dalkör 1900-tól
Csütörtökön 14°0 -16°° Nyugdíjas Klub
Szerda - péntek 17°° - 21°° Sportegyesület
Gyógyszertán Hétfőtől csütörtökig

8°o-1200ésl3°08wközött
Pénteken8°°-1200

^ceag^csososoaosoesocsaeBOCDOfin

Azlmaa ostolsá szándékai:
Általános: Hogy a politikusok felelősségteljes elhivatottságukban megerősödve
önzetlenül szolgálják a közjót.
Missziós: HogyAzsiában a hit hirdetését nyílt szíwel elfogadják, és , hogy az jó
gyümölcsöt teremjen.

A misék rend'e:
Hétfőn és Kedden: d.e. 1/2 9 órakor Pénteken:
Szombaton: este 6 órakor Vasámap:

1-én Mindenszentek ünnepe
A szentek: felülről adott válaszok az alulról Jövő kérdésekre.
(Hans Urs Von Balthasar)

2-án Halottak napja - A halál az Egésznek felölünk látszó oldala^
A másik oldalt így híyják: feltámadás. (Romano Guardíní)

4-én Borromei Szt. Károly
5-én Szent Imre herceg
6-án Az összes magyar szent és boldog közös emlékezete.

este 1/2 6 órakor
d.e. 10 órakor

Szent Marton, Pannónia szülötte, Tours püspöke
Szent Jozafát, püspök és vértanú
Nagy szent Albert domonkos, egyháztanító
Skót szent Margit Királyné, Szt. István unokája
Nagy Szent Gertrúd
Árpádházi Szent Erzsébet
Azt mondom: igyekezzünk az embereket felvidítani.
Krisztus, a mindenség Királya
A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban
Szent Cecüia Szűz és Vértanú
Szent Kelemen pápa, vértanü
ADVENT I. VASÁRNAPJA - Készítsetek utat a pusztában az Urnak,
egyengessétek Istenünk
ösvényét a sivatagon át. Íme, Isten, az Úr, eljön hatalommal! (IZ.40, 3.9.)
SzentAndrás apostol - András találkozott testvérével Simonnal és szólt
neki: Megtaláltiík a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet. Es elvitte
Jézushoz.

"í. víCág uraíjönnek és mennek. ̂  míllrunk Jézus
cLzonBan csakjön.

11-én
12-én
15-én
16-án
17-én
19-én

20-án
21-én
22-én
23-án
27-én

30-án

C0^öC0C0<

; Kézilabdahirek
' B.K. SZ. 1994-95 évi kézilabda serdülő leány A/l őszi mérközései:
i versenyheÍyszín: Honvéd - Queen Sportcsamok Bp. XH.ker.
^ Klapka u. Í2.
; 1994. X.2. 11.00 óra
> A sorsolástól eltéröennem a Spartacus GSC I. -eljátszottunk, hanem
i a tavalyi serdülő bajnokkal a Spectrum FTC I. -el. Kicsit
^ megijedtünk az ellenféltől, mert tudtuk az eselyesebbek ök..., de 10
Íperc'elteltével éreztük, hogy nehéz mérkőzés lesz, de ha nem
1 fáradunk el és jól játszunk végig, akkor legyőzhetjük a nagy
S "favoritokat" Minden esély meg volt erre az utolsó két percig, hisz
^ végig mi vezettünk 2-3 góllal ésjól isjátszottunk Az utolso 2 perces
[ "áramszünetet" (több ziccert kihagytunk, alapvetö hibák elkövetése
t a védelemben) a mtinos Fradi kihasználta és 2 góllal megnyerte a
[ mérkőzést. Megérdemelték vohia a lányok a gyözehnet - sajnálom
[ de nem vagyok'elkeseredve, mert tudom ebből tanulunk és tavasszal

visszavágunk a Fradinak. |
Félidő 5:5 /végeredmény 10:12 R
góllővők: R
Szécsi Enikő 4 |
DilhnontPaulma 2 j
SzécsiEdit, Tamási Mónika, Németh Helga és R
Metzler Erzsébet 1-1 |

R

iMvözkt 'Erde.hfbői |
Iden nyáran etöször töű.öttwnktíz wyofErc&^ben. ̂ Az e&ő |
öt wyon eg\/ 'mwosvásárdeCyí ^ézííáédacsayat veru&g- j
szeretetét é^ezhettí^. . , ,, ^ . ^. , , 1
Xora. reggeCízgatottan szá&unkfeCa Buszra, és fáváwsían j
néztwi^ráHkvárÓTycíbmíyo&ele. MagyarországívtwiÁ^
fuxmar eCreyü&, észre sem vettüÁ és már a. hatámaít



R urra
vo&unk. J4. határ át&jjése vtán nagy meghcmnye66ü[es lett

rcgtunk és feíszaBcuíuQmi éneíeírú kezdtünk.
JókecMmíet -még a nagy meCeg sem tw&a efvennL To 
órás vtazás vtánjóCesett ̂ íagyváracövíffászá&ú a 6wz6óC
'RffvuCyíhenőt tartottwiÉ, nugcCfoCytaOuk az utwiéat. JA.
következő fiely, afwCísmét (észáűfiattun^ 'Révíszoros volt.
SzemuvÁ e(e tárult eg\j gyönyörü természetí szepség,
asneCywk fuitdímas méreteí meűett törpének éreztuk
'magunkat. JZL szíkíák egy kis Sarlangot rejtette^, amit
megprókí&unÁfeÜerítem. 2z scgnos nem sí&erü&, mert a
szí&íák nafNon csúsztak és mun aszá& a fátorsáaw^ de

^igyegyéln
megCáttuÁ a. hoyu!ke& aéasztott néjjmüvészétí értéh&ket,
mxiwCenfá, megcsoda&a az emBerek iigyességét. ^íag\/

éfotény voft aíwgy yár nácíszálBóC a szemünk Cattáras
aíakuÜ fá. egy gyanyorü kosár. Xözü&mk sokcm. vásároQak I
épsarat, tónyert, yazát és nyaém vaíö éKességet. Amnfíra. |
lenyűgözött rmn&et ez a fieiy, fuyy a. tervezettnéC tová661
mcirac&unÁ ítt. XoCozsvaran víszon\/üg rövícC ídot%
töQsttwiÁ el, de nem mulasztottu& eCtísztektimket temú a i
nwstcmá6an so^at em&getett Matyás Xiráíy szo6omáC |
J^rf&m csc^. a szoíirot néztük meg, fTanem a mögötte áűo Szt. |
JvliháCy teny(bm6a ís 6ementü-n? Tstére ér^eztíink rmg |
^Marosvásárfiefyr e, afwCmár nagyon várt ránk az ottaní §
cscyat ec(zőrwfe... R

foCyt. fáv.. R
kézilabdacsapat R

'rchtag in Steinheim

Számítástechnika oktatás az
\ iskolában

\ A száinítástechnika ünítás iskolánkban
\ kb. 10 éwel ezelött kezdődött, két db
\ FRIMO számítógeppel, az un. fakultádós
Y órák keretén belul. Akkoriban kör-

nyékünkön taJán még két iskola volt, ahol
<^ lanóran foglalkozfak ezzel. Néháiy év alatt
\ annyira elterjedt, hogy a tehetősáA> cégek
\Q)1. Takaráí Szövetkezet) személyi
\ számítógépdset ajándékozott az iskolának.

Ennek eredményeként 4 féle géptipusból
összesen hat db. állt az iskola rendel-

^kezesére. Az inhomogenitásból adódó
\ i^ilvánvaló hátrányok kiküszöbölése ér-
\ deká)en az akkor már önállóan gazdálkodó
\ wtézméay vásárolt 5 db. egyforma, akkor
^ még korserűnek számító C-64-es gépet.
\ Azon reggelre virradóra, mikor
\ me^íezdődött vohia az új gépddcel az ok-

tatás, azokegybetörésrévénúj gazdáttalál-
tak. Az eset többszöri megisméüődése, s a
gépek újravásárlása ercdmécyeként ma

\ szintén 5 db. C-64-es gépünk van egy

REALNET hálózattal összekapcsolva,
lemezmeghajtóval és nyomtatóval. Kezdtíben
nündenki egyszem Basic nyeívü programok
irását tanította a tanulóknak Mára az oktatás
mkább a felhasználói szendélet erösödéséből
adódó szövegS2Eikesztő, és egyd) program-
aiyagok ismertetésérc hefyezi a fö hangsúlyt
Ennek megfelelően igyekszűnk kialakítam
iskolántíban a tárgy tananyagát Jelenleg a
technika tantáigy keretáien osztályonként heti
egy óraban tanulják a tanulók a számítástech-
rakát Otödik osztályban csak ismeikednek a
gépekkel, az alapvető lemeAezelési fogá-
sokkal.

A hatodikosok, atík már tavaly tanultók
ezt, azun. LOGO programozási nyelv grafikai
utaátásai segítségével egyszerű algoritmusok
írásával foglalkoznak A tantárgyat egyete-
men tanítók véleménye szerint a fenti
prograiimyeh^ segíti elő leginkább az algorit-
mikus gondolkodásmód fejlődését, ezért
ajánlják állalános iskolásoknak. Hetedik és
nyotcadik osztályban most a számítógép által
használt binális és hexadecünális számrend-
szerekkel foglalkozunk, valamint a mate-

matika ezen részéhez kapcsolódó problé-
máival. Ezek után kövdkeznek majd azok a
felhasználói programcsomagok amelyek
rendelkezésünkrc áUnak. TEXTERmagyar \
ékezetes szövegszeikesztő, PRINT- \
MASTER ábraszerkesztő, SUPERBASE N
adatbááskezelő sűo. Tudjuk, hogy ez a
géppaik nem korszerű, legüdsát
videójátékként használják Az eddig át- \
tanulmányozottkáárajánlatszerintkoisze- \
iűbbIBMPCgépekrevalóálálláskb. 800 \
ezer forintjába kerülne az iskolának. Azt ^
hiszem ehhez nem szükséges különösebb ^
kommentár. C"

További terveinknek bele kellene N
üleszkednie egy olyan hosszabb távra szóló
elképzelésbe, amely arra a kérdésrc kíván ^
válaszohu, hogy mityen legyen ez az iskola, \
ill. ez a falu kb. 15 év múlva. Ityen sajnos \
még - tudtommal - nincs. Reméljük, ez is V
leszvalaimkor. N

Mocsári József \
mat. -fiz. -számitástechnika tanár \
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Nevessünk is néha!
Hol a papa?

- Robika, hol a papáá?
- Elveszett a kiskutyánk. és elment megkeresni.
- Es körülbelül mikorjön haza?
- Azt nem .fcudom. mert a kutyánk már ket órája
it.thon van.

- Mlnsk örül á lé?
- Minek?

- Hogy két füle van, es megse szatyor.

Vadáez^land

A i/adásztársaság visszatér a vadászlakba. Egyikük iz-
gatot-t-an nez körül:
- Senki sem hiányzik?
- Nem. - hangzik a misgnyugtató válasz.
A vadász fe\sóha]t.
- Akkorjó.... Ügy látszik, msgiscsak szarvast lőttism!

Orvoel ezakvélomény egy gengesterrSl
ÍSvS^Szés utiSn

"Ebben a paliban annyi ólom van, mint egy 10
dekás pirospaprika-csomagban...."
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(Heimattreffen und KirchweUrfeier der Weindorfer am 19. Junl 1994 in Steinheim a. A.)
-2. Teil-

Pred^t:

Meine Schwestem uful Briiderim Herm!Meine Lieben Weindorferi

Mit zunehmendem Alter, so stelle ich fest, streifen meine

Gedanken immer háufiger in die Jahre meiner Kindheit und Ju-
gend zurüdí. Ich muB gestehen, ich tu dies geme. GroBes Ver-
gnügen bereitet mir dabei unser Heimatbuch, in dem ich oft hemm-
blátterc. Vor aUem die vielen Bflder darin haben es mir angetan. Da
in einer so geschlossenen Dorfgemeinschaft, wie Weindorf dies war,
jeder und jede jeden und jede gekannt hatte, werden beim
Betrachten der Büder in meinem Gedáchtnis auch die schon lángpt
Verstorbenenwieder lebendig die Gefáhrten im Kindergarten und
in der VoBcsschule, die Erwachsenen, die wir Jugendliche
ehrfíirchtig auf der Sú-aBe zu grüfien hatten und die damals Alten,
die zum Teü schon vor der Vertreibung verstorben sind. Des öfteren
frage ich mich, woher kommt diese anhaltende, ja zunehmen emo-
tionale Bindung an die Heünat, wo es uns doch in der Frcmde, in
die wir 1946 zerstreut worden sind, wirtschaftlich zumindest besser
ging? Die mit dem Alter emhergehende Nostalgie, die früher
Ourchgemachtes und Durchüttenes so geme verklárt, scheint mir
die gesteUte Frage nicht befriedigend beantworten zu könnea
Wieder finde ich in uiiserem Heimatbuch die treffendere Antwort.

GewiB, in Wemdorf lebten keine EngeL Es gab dort, wie überall,
wo Menschen sind, Schwáchen und Fehler, Eifersucht und

Prahlerei, Neid und GeháBi^ceit, Lugund Betmg, Verhaltenseisen,
die stets für allerlei Spannung im Dorf sorgten. Dennoch war die
fast geschlossene katholische Siedhing in flu-em Kem religiös, ja in
gewisser Hinsicht sogar fromm. Vermutíich werden schon die
Klarissümen - Klosterfrauen, denen Weindorf gehört hatte, Wert
darauf gefegt haben, daB auf flu-em Gebiet möglichst gláubi^
Katholiken angesidelt wurden. Wirft man einen Blick in das rciche
Brauchtum, von dem das Heimatbuch ausführlich berichtet, so

kann mann die überragende Bedeutung, welche der christliche
Glaube in der Gemeinde gespielt haben muB, nicht übersehen. Von
der Wiege bis zur Bahre war das Leben des einzetaen wie das des
Dorfes kirchlich geprágt Wir beurteflen dies heute zum Tefl
zurecht etwas kritischer. Trotzdem meine ich, daB die Faszination,
die unsere ehemaJige Heimat immer noch aufuns ausübt, viel, sehr
viel sogar mit dem kirchüchen Leben, das wir dort gefíihrt haben, zu
tun hat Und war nicht auch das weltiiche Vergnügen vielfach an
kirchliche Feiem gebunden? Erümert sei nur an den Kirchtag
selbst. Ünsere Matuschek Mizzi hat flm in Versen unserer Wein-
dorfer Mundart im HeimatbuchverewigL

Ichwffl aberjetzt nichtvon denkirchlichen Fest- und Feiertagen
reden, die den Lebensiythmus der Gemeinde weifhin bestimmt
haben. Reden wfll ich von unseren Verstorbenen und dercn Pröm-

mi^ceit Nun muB ich sogleich ein klárendes Wort vorausschidcea,
danüt ich nicht miBverstanden werde. Wenn wir das wort fromm

hören, meinen wir oft - allerdings zu unrecht -, der oder die Fromme
seien Menschen ohne sittlichea Makel und Fehler. GewiB weiden

wir vom Evangelium angehalten, die Gebote Gottes, insbesondere
das von der Gottes- und Náchstenliebe emstzunehmen, wie wir dfes

in unserem Evangelium soeben auch vemommen haben: Geh und
handle genauso!, hieB es da. Aber, wer vermag schon so zu lieben,
daB er aufgrund seiner zu leistenden Liebe vor Gott bestehen könn-
te! Fromme Christen im Sinne der Bibel wissen dies. Deshalbver-
trauen sie eher auf die Kraft der Sakramente und des Gebetes als

auf ihre eigene, die ihnen in Punkto Sittíichkeit letzen Endes nur
ihre Ohmacht verdeutlicht. Auf die Frage, wer wird aber im Blick
aufunser Versagen vor dem Richterstuhl Gottes fíir uns emtreten,
antwortet das Glaubensbekenntnis der Kirche: j'ener, der fíir uns
Menschen und um unseres Heiles wfllen vom Himmel herab-

gekommen ist. Eteshalb hat man schon in der frühen Kjrche das
Gleichnis vom bannherzigen Samariter auch so ausgelegt, daB wir
Christen darin unsere eigene Ohnmacht erkeimen, und unsere
Hoffnung m bezug auf das ewige Leben allein auf den richten
soUen, der unser Retter und Heüand ist, Jesus, der Christus.

Jener, so heiBt es in dieser beherzigenswerten Auslegung aus
der frühen Zeit der Kirche, der da nach dem Gleichnis unter die

Ráuber fiel, der ausgepKindert und der halbtot liegengelassen
wurde, ist niemand anders als Adam. Adam aber meintjeden von
uns. Und der Maan auf der Reise aus Samarien, der als einziger
Mitíeid hatte, ist kein anderer als Jesus selbst Mit 01 und Wein - sie
symbolisieren die Sakramente der Taufe und der Eucharisde - be-
handelt er, der göttliche Aizt, unsere Wunden. Dann brmgt er uns
in die Kirche als Herberge. Und die zwei Etenare schlieBüch, die er
dem Wirt gibt, versmnbüden nichts andercs ak die beiden Hauptge-
bote, welche zu beobachten, die Parabel uns so anschulich ans Heiz
legt Mit Ergriffenheit lese ich im Heimatbuch den Abschnitt über
Tod und Begrábnis. "Zu Todkranken wurde zur Letzten Ohing der
Priester gemfen. Mit einem Glöckchen gab der begleitende
Ministrant Zeichen, daB siezu einem Sterbenden unteiwegswaren.
Leute, die flmen begegneten, schhigen im Vorbeigehen em Kreuz
oder knieten sich nieder. Bei eiaem Sterbendenwachte die Familie,
und die Toten wurden zu Hause aufgebahrt". Uber diese für uns
seltsam fremden hygienischen Verháltnisse mögen wir den Kopf
schüttehi. Indes, aUein schon die Tatsache, daB die Menschen, von
Ausnahmen abgesehen, zu Hause, imnitten üirer Famffie sterben
durften, dürfte fíir die religiöse Erfahrung der Famulienangehörigen
ungemein bedeutsam gewesen sein.

Der Tod gehörte sozusagen zum Leben und er wurde wie die
übrigen Höhepunkte des Lebens erlebt und sakramentál gefeiert.
Welche Symbolkraft hatte allein die Sterbekeize, die man in der
gláubigen Hoffiaung anzündete, daB Christi Ucht dem Sterbenden
in die ewige Heimat voranleuchten möge. An den Begrábnissen
nahm immer eine groBe Anzahl der Bevölkemng tefl. Warum
wohl? Wefl, so steht zu vennuten, die Gemeinde nicht zuletzt im

Blick auf den gemeinsamen Glauben einer GroBfamilie glich, die
am Schicksal aller ihrer Mitglieder Anteü nahm.

Ich möchte zum SchluB zwei Fragen nicht ausweichen, die
freiüch jeder nur für sich und vor seinem Gewissen beantworten
kann: Wie weit sind wü- voa dieser reichen christlichen Kultur un-

serer Ahnen noch geprágt? Und, was tun wir zur Erhaltung dieser
christíichen Kultur? Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang em
Wort an unsere Landsleute aus der Heimat richten. Bekanntlich



können wir Deutsche seit dem politischen Wandel im Osten uns
wieder um die Rettung der deutschen Sprache - sie ist die Voraus-
setzung auch der deutschen Kultur - in der ehemaligen Heimat
bemühen.

Dafí in Weindorfverbüebenen Landsleute sich redlich dieser

Aufgabe annehmen, erfönt mich mit Freude und Genugtuung. In
der letzten Nummer der Heimatzeitung der Deutschen in Ungam
wird von einer Tagung der ungam-deutschen Katholiken in Bu-
dapest berichtet, auf der unser Landsmann Georg Gröschl dem
versammelten Gremium "von den befolgenswerten Initiativen in
Weindorf" erzáhlte, "wie Gmndgebete und Ueder neu eriemt
werden könnten". Dafíir und für alle anderen Bemühimgen zu
Hause sagen wir Euch, den in Weindorf Verbliebenen, ein heiz-
HchesVergelt's Gott.

Meine lieben Landsleute! Nur noch zwei Jahre trennen uns

von der ffinfzigsten Wiederkehr jenes Datums, das sich tief in
unser BewuBtsein eingegraben hat Es war der 2 Mai 1946, als der
zweite Transport Weindorfverlassen muBte. Tag^ zuvor fand in
unserer Pfarrkirche die erste Maiandacht statt Mit bewegten
Worten verabschiedete uns der damalige Pfarrer Marton Angeli,
selbst ein Donauschwabe. wir sangen das bekannte Marienlied,
Mit fi-ohem Heizen wffl ich singen - damals freiüch ungarisch mit

dem trostreichen Vers: ha szenvedés ér itt a földön. Gott aflein

wei6, wie oft unsere Mütter und Váter in den folgenden Jahrcn
der Entbehrung und der Not dieses Lied gesungen haben
mochten! Wie seltsam, dieses Lied ist zwar eiae enzige Klage über
die Schidcsabchláge, die uns in dem Jammertal genannten irdi-
schen Dasein bedrángen, und denuoch ein Ued der Zuversicht
Denn, Mit frohem Heizen wiB ich singen, so beginnt es, und es en-
det - wie könnte es anders sein? - mit der Bitte um Beistand auf

den letzten Weg dorthin, wo, wie wü- fest und zuversichtlich
glauben, unserc lieben Verstorbenen jelzt schon sind: Und wenn
dann emst der Bote winket, so führe mich an deiner Hand aus
Kreuz und Leid zu deinem Sohne, in jenes bess "re Vateriand.
Jenes bessere Vaterland, was ist das, wenn nicht der Ort, von dem
das Neue Testament sagt: Kein Auge hat es gesehen, kein Ohr hat
es vemommen, was Gott denen schenkt, die ihn tíeben.

Gláubig und zuversichtlich hoffen wir, daB unsere Verstorbe-
nen dort, bei Gott sind. Und daB wir aUe uns einst mit flmen bei

ihm, unser aller Vaterhaus, einfínden mögen, das wünsche ich
Ihnen und mir zu unserem Kirchtag. Amen.

Óvodásaink....

"Ép testben, ép lélek"

A2 ővodáskor jellemzői, az ér-
zelmek, a játékos tevékenység, a
felnőttek, társak utánzása.
Nevelési munkánk rugalmasságát meg-
alapozza, hogy niinden te-
vékenységet, reagálást az életkori
sajátosságokra, egyéni ké-
pességekre, alkati adottságokra
építünk, játékosan. Munkánk
folyamán elsosorban érzelmi
életüket vesszük figyelembe. Jel-
lemző a labilitás, kedélyállapotuk
gyorsan változik. Egyik pillanatban
sír, a másikban nevet. Ezért is
igyekszürik, hogy az ővodárikban min-
den gyerek szoros kapcsolatban
legyen az ővőnővel. Így tudja jő
irányban befolyásolni érzeljneit.
Gyermekeink jó közérzetének fontos,
hogy érkezéskor egyenként, kéz-
fogással, néhány szőval üdvözli az
óvőnéni. Aki szeretné, elhozhatja
kedvenc otthoni mesekönyvét, ka-
baláját. Az új ővődásnak "kamafát"
készítünk, első nap ünnepélyesen
köszöntjük azzal. A vegyes életkorú
csoportok a családias légkör ki-
alakítását segítik. A testvérek egy
csoportban vannak. Így állandóan
átélik a kisebbekre irányulő fi-
gyelnet, j átékiiál, öltöz ésnél,
tisztálkodásnál. A kicsik pedig
sokat tanulnak a nagyobbaktől, ép-
pen utánzasi hajlamuk miatt. Minden
gyermekurik önbizalnat növeli a szü-

letésnapok megtartása. Ilyenkor a
gyerekek és az ővónéni készit aprő
meglepetést az ünnepeltnek. Gyer-
tyát gyújtunk, ünnepi hangulatban
felköszöntjük. A gyakorlatban
egyénre szabott mődszerekkel pró-
báljuk oldani félelmeiket,
szorongásaikat. Egyéni beszél-
getés, éneklés, zenére festés, me-
sélés - mivel a mesék erkölcsi
tartalina sokféle érzelem forrása

lehet. Ha konfliktusba kerülnek a
tíársak és egymás közt nem tudnak
megegyezni, akkor az ővónéni
beszélgetéssel, humarral igyekszik
feloldani a feszültségeket. Célunk
a békés nyugodt légkör. A gyerekek
kíváncsiság vágyára építve sokféle
tevékenységet végeznek a csopor-
tokban. A játékkal párhuzamosan
állandóan rajzolnak, kézimunkáz-
ncüc, barkácsolnak, festenek, agya-
goznak, ollőval vágnak, papírt tép-
nek, fonallal, textillel, ter-
mésekkel dolgoznak, fejlesztik
fantáziájukat. Ök választják ki,
mit szeretnének csinaliii. Ez nem

jelenti azt, hogy gyerekeink nem
sajátítják el egyéni képességeik
szintjén az iskolához szükséges
ismereteket. Az ővóno feladata
figyelemmel kísénii és tudni, hogy
ki milyen szintre jutott el. Ögy
irányítja a tevékenységeket, hogy
gyerekeink érzeljneit, egyéni ké-
pességeit összehangolja. A cso-
portszobák, óvoda díszítését a gye-
rekeink alakítják, kézügyes-

ségükkel. Orcimmel gyujtik a gesz-
tenyét, ágakat, tennéseket. Együtt
tervezzük mit készítünk azokből,
hogyan helyezzük el. Ez mind csalo-
gató a gyerekek számára. A megis-
merés folyamatában az érzékszervek
szerepe fontos tényezo, izlelés,
szaglás, tapintás, hallás, látás.
Például:- oszi gyümölcsökbol
gyümölcssalátát készítünk
- megkőstoljuk,
- bekötött szemmel ismerjék fel a
gyümölcsöket, tennéseket -
tapintással,
- diőszemeket összekoppintiuik
bekötött szemmel, hallás útján
felismerés stb.
Ermek a kornak eleDM. tevékenysége
a mozgás. Napirendünk folyamán
lehetoségünk van a gyerekeknek al-
katuk, teherbírásuk szerint egyéni
és kisébb csoportos tomára. Reiid-
szeres mozgással, naszás, csúszás,
futás, ugrálás, labdázás stb. leve-
zetődik a belso er6,
kiegyensúlyozottabb a hangulatuk.
T?z percnél tovább nem lehet állás-
ra kényszeríteiii egy ővődás gye-
reket, mert életkori sajátosságának
megfelelő testi felépítése arég
ekorra nem alakul ki. Tehát sokat

mozogjanak! Mivel ővődáskorban a
legfogékonyabbak a "j6" és a
"rossz" iránt, ezt a fogékonyságot
kell kihasználni a jó példamutatás-
sal.

Pápa.1 Istvánné óvőnS

A PestMegyei Bcdeset - megelözési Bizottság
feVwása a közlekediSdwz

Felelősséget az utakon!
Kazlekedési szemponfból nehezebb hat hónap elé nézímk. KeU tehát az őszi
-téh átállásról, az ,4thangolásról" szótai. A forgalomszáinlálás és a baleseü
statisztika ijesztő adaíamak ismerete késztet arra, hogy újra és újra átgondoljuk
teendőinket, hogy felhíyjuk - elsősorban a gépjárművezBtök - figyehnét egy
más fajla odafigyelésre, egy felelősebb kazlekedési magatartásra. Ezeket a má-
sok és magunk közlekedésbiztonsága érdekébm meg kell tenni! Az országutak
mai telítettsége, a súlyos balesetek száma, a közlekedési mo r á 1 alacsony
foka miatt az a m^győződésünk, hogy a má s i k közlekedőrc, annak
szabálytaitó magatartására aligha lehet számítani. A passriv biztonság
növelésével, a defenzív vezetós váiekező takükájával saját magunknak kell
kivédeni mindazdsat a szabálytalanságokat, amelyek ese&eg, az életünket, a
velünk utazó ártatíanok életét mentik meg\

FELELŐSSÉGET!
A közlekedésbiztonsági, balesetm^előzési mozgalom egy új KBT-s, BB-s
gondolkodásformát, közlekedési intelligenciát adott és ad annak, aki
felelöss^gel autózik (nevezzük ezt KRESZ fajdásnak, KRESZ gondolkodás-
nak, vagy inteüigenciának) Ma már mindenki veszélyben van, olyan nagy a
forgaltm. Külmösen nagy veszélyben a gyerekek, és az idősek, mert életkori
sajátosságaik olyanok.
Most, az ősz, a tél felé haladva gondoljuk át, hangoljuk lá köáekedési énünket
egynehezebbidőszakra! hduláselőtt4 +1 dolgotkötelezöeUenőrizm.:

-akfflmányt
-avilágítást
-aféket (kipróbálva)
-agumikat és a vezetésre aJkalmas állq>tunkat!

Más vezetési stílust, más ritenust jelent az ősz, a tél: köd, eső, fekete úttest,
csúszásveszély, szél, lefagyás, (fék nincs!), az alacsony Nap (szemben fény!).
- Látméslátszam:afluoreszcenszanyagok,prizmákhaszná]ata,n]hán, táskán,
dpőn és kerékpáron is életet mentíiet
- A tompított fény lakott területen kívüti használata kötelező! Kezdünk hozzá-
szokni ehhez, és már zavar, veszélyt jelent a lakott teriüeten belüli világítás
nélküli autó, mert joggal gondoljuk, hogy nem ma%áról van szó. Mozgó jár-

művön a tanyított %jen, áBón vagy semmi, vagy a parisfény. (ezzel viszont tilos
közlekedni!)

- A látótávolság csökkenése, a nem száraz útfelület óvatosságra int, a
váraflan vízátfolyás a vizen csúszást, le&gyása a biztos rosszatjelenti.
- Nehezebb mozgást enged az öltözet. Esőben a tócsák kerillésével, a
gyalogosok figyehne is m^oszlik
- JelmtkeAetaz6szifiradság, atólvégivi1ammhiány.
- Tüos az aUíoholfogyasztás vezetés előtt, és alatt is.(M^ a fcaralt bor sem
m^engedett.)

Az őszi katonai kiképzések idején katonai menetDszlopokkal
lalálkoáiafamk, engedjük őket!
- A sok útópítés, baleset miatt gyákori a rendöri karos irányítás. Nagy a
bi2mytalanság ezen a téran, javasoljuk a KRESZ idevonatkozó szabályait
átaézni!
- A kötelezö biztosílás mindkét felet v&li (a biztosító a inásik féhiek kifizeü
a káráí, nekem bizlDnságéizetet ad ajogi felelősségre vonásban.)
- A passzív biztonság növelése életet mentiiet: a gyermekülés, a
testreszabott és jól beállított, és bekapcsolt biztonsági öv, a
jégoldó, a páramentesítő (a jobb hátsó ablakot nem szabad
bekenni, oda csapódjon a pára!), a ködlámpa, a jól működő
ablaktörlő, ablakmosó stb.

...Es ami nagyon fontos: a KRESZ ismerete a vezető felelőssége és a
vezetö túlkapásait megfékező utas felelőssége.

BALESETMENTES KÖZLEKEDÉST !

z~===r<.>
*< .^

Televízió és rádió vételi

lehetőségek Pilisborosjenőn
Sokan fordulnak hozzám nap mint nap
különböző TV és rádióvételi problémáikkal.
Mivel ezzel kapcsolatban elég kevés a pontos
infonnáció, ezért az én tapasztalataimat
szeretném közreadni.
Magyar TV I és H.
Három TV adó adásait lehet fogni a falu
különböző helyein. A Nagykevély felé eső
oldalon a Szécheny -hegyi adót: Magyar I:
VHFl. ésUHF41.
Magyar H: UHF 24. és UHF 58. (kísérleti
PAL)
A Kövesbérci oldalon a Kékes adója (nem
mindeohöl)
Magy. I. : VHF 7.
Magy. D. UHF37.
A patak vonulatában lévő alacsony részeken
bejön a Szécheny -hegyi adó, de általában
erös szellemképpel. Itt egy közbenső
megoldás van: a Szentendrei úton egy óbudai
TV átjátszó adását lehet fogni elég gyengén,
esetleg antennaerősítővel (de legalább nincs
szellemkép):
Magy. I. UHF 34.
Magy. H. UHF 47.
A Bécsi úton a Szecheny -hegy vagy a
Szentendrei út jöhet számításba. A

kereskedelmi adások közül a falu egyes
magasabb helyein lehet fogni (gyengén) a
Metropol Tv adásait a VHF 11-en
Mátyásföldről. Több komolyabb földi
adásról itt Pilisborosjenőn nem tudok, de a
közeljövőben tobb változás várható
(Médiatörvény)
A Magyar I.H. vételeit nagymértékben
javítaná, ha müholdról sugároznák az
adásokat, mert ebben az esetben szinte 100
%-os lehetne az ellátottság és a minőség.
Lehet, hogy az évezred végére ez is
megvalósul. Itt szeretnék áttémi a műholdas
vételi lehetöségekre. A műholdas TV adások
vétele sokkal zavarmentesebb a földi
adásokénál. Igaz, hogy a beruházás drágább,
de az eredmény sem marad el. A legnézettebb
ASTRA és EUTELSAT műholdak egy 0
110 cm-es parabolatükörrel, egyjó minőségű
fejjel fixen, vagy forgató-berendezéssel igen
j ól foghatók. Kivételt képeznek ezeken belül
az olyan adások, amelyeket nem Európa
közepe felé irányítanak (pl. görög, arab
adások). Egy olcsóbb berendezés az ASTRA
(RTL, SATl, PRO 7, MTV, EUROSPORT
stb. ) műhold vételére 22-25 ezer Ft, plusz a
szerelés és a szerelési anyagok. Ehhez egy
Duna TV kiegészítés kb. 8-10 ezer Ft.
Forgatós berendezések árai a vételi igénytől
fiiggően 40 - lOOezer Ft. is lehet. Egyszóval:

kinek - kinek igénye és pénztárcája erejéig.
Budapesten működik egy ,AM mikro"
elnevezésű földi adás is, amelynek vételéhez
szintén parabola antenna kell (beltéri
nélkül). Itt 9-11 külföldi és magyar adást
lehet fogni. Pilisborosjenőn a Hármashatár -
hegy takarása miatt ilyen berendezés nem
működik. A Kábel TV adások (HBO, A-TV,
Szív TV stb. ) csak olyan helyen foghatók,
ahol kábel TV hálózat van kiépítve és
általában előfizetési díj ellenében.
Röviden a rádióvételről. A falu több pontján
j ól vehetők a közeli URH rádióadók adásai.
Ajó minőségű rádióvételhez azonban a tetőn
kívüli méretezett antenna szükséges. Sokan
nem tudják, de műholdon is vannak
rádióadások. Csak az ASTRA-ról kb. 50
rádióadás vehetö igen jó minőségben a
meglévő műholdvevő berendezés
segítségével. Ezek után csak megfelelő
mennyiségű programhelyre van szükség.
Jelen cikkben nem térek ki a különböző
vételi zavarokra, valamint egyes TV adók
müszaki állapotának megítélésére sem.
További kérdéseik megválaszolására
szívesen állok rendelkezésükre.

Rafai József
antennaszerelő

Pilisborosjenő Kossuth tér 1.
Tel: (26) 334-001
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A hagyományossá vált Idosek
Napját ebben az évben is megren-
dezzük.
Szeretettel nieghívunk mlnden
idos, nyugd^as lakótársunkat a
rendezvényre. Mtísort adnak fl-
ataljaiuk, óvódások, iskolások,
ének és zeneszerszámmal elő-
adómffvész. A megjeleateket
köszönti a Polgármester.
Vendégeinknek szerény vendég-
látással is kívánunk kedveskedat
A rendezvény helyes
a Reicheljózsef Mífvelodési Ház.
idöpontja: 1994-noveniber 24-én
csütörtökön 15 órai kezdetteL

o

V
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Szeretettel várjiik!
Polgármesteri Hivatal

0000

^ ^ ^

Kapható!

Öntapadós Pilisborosjenő/Weindorf feli-
ratú színes címer (50 Ft/db.), kitűző (90
Ft^db.) valamint Pilisborosjenő turis-

tatérképe (160 Ft^példány) vásárolható
meg a Művelődési Házban Windisch Lás-

zló úrnál és a Polgármesteri Hivatal
emeletén, a pénztárban.

Árusítás rendezvények idején és hétköz-
napokon 8-12 óráig.

10

UTA220N MÁLTÁRA
AZ OPEL WAGLERREL!
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Opeflét, r utazást
i Iroda úljai közüL

Ha Ön vásárofla
nyerhet hozzá a Kollbri
FOdq: egy utazás Máltáral*

Egyedi ajánlatunk:
."KAMATMENTES HrTELLEHETOSÉG.
. Az Opel teljes típusválasztékát már 10% előleg befize-

tésével megvásárolhatja, max. 5 éves futamidőre.
*E kedvezménnyel cgyidőben más kedveanény nem vehető igénybe!

e
AZ ÖN OPEL MÁRKAKERESKEDŐJE:

. L
2083Í
átyásklrólyút45.

TelJFax: 26/339-179
Telefon: (06)-60-347-800

A Pilisl?oroajenől WKMONDÓ-ban
leaífoW hiríletés szövege minfflen érdekelthsz elju-t; a faluban. A hird-
etfisek anyagát a Reichel József MwG\8dés'\ Házban kerjük leaáni:

2097 Pili&borosjenő F5 út 16.
Tslefon / Fax: 26-554-515

Árak:
1/1 oldal 16000, -Ft;. 1/2 oláal ÖOOO.-ft.

1/4oUal 4000.-FÍ. 1/8 oUal 2000.-FÍ
1/16oldal 1000. -FÍ.

Hiráetések ábrával: 507o-al árágábbak, A meqaáoW, árakhoz 25%
ÁFA-fc kell fizetni.

következő számunkhoz a szerkesztéshez szánt anyagot a Reichel

József Muvelődesi Házban kerjük Ifiadni a tárgyhó 13, -ig.

Alapüolla az Önkormányzat Képviselo Testütete Kiadja: az Önkormányzat, Felelős kiadó: Szegedi Róbert potgármester
Szerkeszlőségcime: 2097 Pilisborosjeno Fo u. 16. Telefon: 06-26-334-377 Fax: 06 26-334-313

Számftógépcs typográtiai szcrkcsztés: Kovács Szánutástcchnika Pilisborosjcnö Vár u. 1. T: 06-26-334-236
Nyomdai munkák: Nagy Judit nyomdai manager T; (1)-165-90-66
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Gondolatok Karácsonyra és Ujévre

Kedves Hírmondó Olvasó !

Ismét átadja helyét a leköszönő év az induló esz-
tendőnek. Az egyik történelemmé merevül minden
eseményével, a másik még képlékeny a }övő
reményeivel, terveivel. Elérkeztünk az év búcsúztatójá-
hoz, amely valamennyiünk számára nyújtott örömet, si-
kert, kudarcot és bánatot, községünk számára pedig ezen
egyedi sorsok összességeként társadalmi jó és rossz
közérzetet, és fejlődésünkhöz értékes tapasztalatokat.
Sokan közülünk fiatalként vagy felnőttként nem érhették
meg az évfordulót, bánatot és szomorúságot hagyva a
rokonoknak, ismerősöknek hagyatékul. Emlékezzünk
rájuk!
Országunk lakói a számtalan társadalmi és gazdasági

probléma ellenére, megőrizték a létükhöz, fejlődésükhöz
alapvetően szükséges békét. Döntöttek ez évben az
ország vezetésének kérdésében. Reméljük, bölcsen fog-
nak dönteni a helyhatósági választásokon is, amellyel
városaink, és községeink életében a helyi fejlődés és az
ehhez szükséges közakarat jut érvényre. A haladás
községünkben is jelentős volt. Remélhető, hogy ez a fej-
lődési irányzat 1995-ben is töretlenül tovább folytatódik.
Az Önkormányzat 1994-ben elindult azon az úton, ame-
lyen a község szellemi és tárgyi fejlődéséhez szükséges
pénzt nemcsak alkalmi segélyekből, juttatásokból kívánja
előteremteni, hanem meglévő ingatlanainak olyan
hasznosítását tűzte ki célul, amely biztos és folyamatos
bevételhez segíti községünket az értékesítési díjon túl is.

(Folytatás a 3- oldalon...)

Tisztelt Pilisborosjenői választópolgár!

A Köztársasági Elnök Ur döntése értelmében 1994. december
11. -én vasárnap 6 °° -tól 19 °° -ig a helyhatósági választást
meg kell tartani. Ennek megfelelően Pilisborosjenőn három
választókörben, a kiértesítés értelmében, lehet a jelöltekre a
választási kiírásnak eleget tenni.
1. és 2. sz. szavazókör: Reichel József Művelődési Ház

(Polgármesteri Hivatal)
3. sz. szavazókör: Téglagyári ebédlő (BKV. 18 busz
végállomásánál)
Kérjük, hogy éljen választójogával és lelkiismerete szerint
döntsön a képviselő testületi tagokról és a polgánnester
személyéről.
Ismételten felhívjuk szíves fígyelmét, hogy a szavazólapokon:
1 fő polgármesterre, 9 fő önkormányzati képviselőre és 1
megyei listára (pártra ill. szervezetre) adhaija le érvényesen
szavazatát.

Amennyiben 1 főnél több polgármestert, ill. 9 főnél több
önkormányzati képviselőt és 1 megyei listánál (pártra ill.
szervezetre) többet jelöl meg a szavazólapon (x-el) úgy
szavazata érvénytelen.
Községünk polgánnesterjelöltjei:
Heves László, Kovács György, Kovács Károly,
Soltész András,Szegedi Róbert
Önkormányzat képviselőjelöltjei: Fehér József, Heves
László, Kiss Béla, Komlós Tibor, Kovács György, Kovács
József, Kovács Károly, Mocsári József, Pálinkás Miklós,
Soltész András, Stampf Román, Szántó Mária, Szimeth
Mária, Szimeth Tihamérné, Stankovics János, Takács
Zoltán, Varga Istvánné, Zsitnyányi Attila.
Feltétlenül ve en részt a hel hatósá i választáson.

Választási Bizottság
Pilisborosjenö

Felhívás
A Művelődési Ház várja a képzőművészet

iránt érdeklődöket minden kedden 15-19
oraig.

Rajzolás és festés közbeii elbeszélgetünk
müvészettörténetröl, szép gondolatokról,

muvészetekkel kapcsolatos emberi érzésekről
érzelmekről

Afoglalkozásokaí Gulás Jánosfesto
iparmüvész vezeti
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Atartalomból:
. ElkészűK a Bárdl ödön sétíiny

parkoaftása
- Rendletet a sasoctólis eltótásokrót
- NeireEettaégt ohtsl
'Sporthírek
. Egyhtó Nrelt, nilserend
. Allatítarát klub
- Odvöztet Erdélyttél....
. Orvosi ügyetotl beosztés
. NyBvatartási, ttltogatíásl W6k



Pilisborosjenő Község Onkormányzatának 14/1994 (XI. 17. ) Kt. sz.
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Pilisborosienó község Képviselóleslüiete a
szociális igazgatástól és szociális ellátá-
sokról szóló 1993. évi III ív 92. §-ában

foglalt felhatalmazás alapján a kóvetkező
rendeletet alkotja-

Altalános rendelkezések

1. 5.
1., Pilisborosjenő kózség Onkormányzata
rászorultság esetén az 1993. évi III. tv.
(továbbiakban Szoc. tv ) és e rendeletben
meghatározott feltételek szerint a jogosult
részére személyes gondoskodást nyújtó el-
látások keretében

- alapellátásként:a / étkeztetést
b. / házi segítségnyújtást

szakosított ellátási formaként:

a. / nappali ellátást
nyújtó intézményt múkódtet
2. 1 E rendeletben meghatározott szociális
feladatkóröket a 6. §. 1 / bekezdése

kivételével a Képviselőtestület Szoc. Eú.
Bizottsága gyakorolja
3., A házi segitségnyújtás és étkeztetés
tekintetében a bizottság két ülése között
felmerúlo súrgősségi esetekben a Missziós
Ház vezetóje intézkedik, melyről a Szoc Eú.
Bizottságnak utólag beszámol.
4., Sürgősségi esetnek minósúl, ha az el-
látás hiánya miatt a rászoruló élete, vagy
testi épsége veszélyeztetve van.

Étkeztetés
2. S.
1., A szociális és Eú. Bizottság az
étkeztetés keretében azoknak a szociálisan

rászorulóknak a napi egyszeri meleg
étkeztetéséról gondoskodik, akik azt ön-
maguk és eltartottjaik részére tartósan vagy
átmenetj jelleggel nem képesek biztositani.
2 / Etkeztetésben kell részesíteni azt az

igénylőt is, illetve az általa eltartottat is, aki
kora vagy egészségi állapota miatt nem
képes az 1. / bekezdés szerinti
étkeztetéséról más módon gondoskodni.
3., Az étkeztetés térítési díját utólag, a
tényleges étkezési napok száma alapján kell
kifizetni. Az ellátást igénybevevő köteles 10
nappal az adott nap (vagy időszak) elött be-
jelenteni, ha az ellátást nem kívánja igénybe
venni.

4., Amennyiben az étkeztetésben
részesúlőnek kérésére és a szúkségesség
elbírálása alapján az ebédet házhoz szál-
lítják, úgy a részére megállapitható személyi
téritési díjban a 3. § 3. / bekezdés előírásait
is figyelembe kell venni.
5 / Az étkeztetés napi személyi térítési díja:

A mindenkori öregségi nyugdíjminimum
alatt térítésmentes

A mindenkori öregségi nyugdíjminimum
130 %-ig a napi jövedelem 15 %-a

A mindenkon öregségi nyugdijminimum
160 %-ig a napi jövedelem 20 %-a

A mindenkori öregségi nyugdíjminimum
160 %-a fölött a napi jövedelem 25 %-a

Házi segítségnyújtás
3. §.
1. / Házi segitségnyú|tás keretében kell
gondoskodni azokról a személyekről. akik
otthonukban önmagukat ellátni saját eróből
nem képesek, és róluk nem gondoskodnak
2., A házi segitségnyújtás mindaz a
tevékenység, mely a gondozott közvetlen
napi életvitelét segiti: igy kúlönósen: túrde-
tés, takarítás, bevásárlás. mosásban

segités
3 / Házi segítségnyújtásnak minősúl a napi

meleg étel kiszállítása. amelynek térítési
dija a gondozott napi jövedelmének 5 %-a.
A mindenkon óregségi nyugdijminimum
alatti jóvedelem esetén térítésmentes
4., A házi segítségnyújtásban részesúlő
által havonta fizetendő térítési dijat az
óradíj és az adott hónapban gondozásra
forditott tényleges idó alapján kell kiszámí-
tani. Gondozásra fordított idón a gondo-
zott lakásán töltött idő minösül.

5 / Amennyiben egy családon belúl több
nyugdíjkorhatárt betöltótt, illetve rokkant
személy részesül házi segítségnyújtásban,
a fizetendő személyi téritési díjakat kúlón
- kúlön kell meghatározni a gondozottak
jövedelmének kúlön - kúlön tórténő
figyelembevételével.
6., Az 5. / bekezdésben szabályozott ese-
tekben az ebéd kihordásáért számított

gondozási idot úgy kell figyelembe venni,
mintha a házi segitségnyújtásban csak 1
személy - az alacsonyabb napi jóvedelmü
- részesülne.

7. 1 Csak házi segítségnyújtás esetén
havonta a személyi térítési dij:

a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
alatt téritésme.ntes

a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
130 %-áig a gondozási óradij 10 %-a

a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
160 %-áig a gondozási óradíj 15 %-a

a mindenkori öregségi nyugdijminimum
160 %-a felett a gondozási óradíj 20 %-a
számítható fel óránként, de

házi segítségnyújtás havi személyi
gondozási dija:

a mindenkori öregségi nyugdijmlnimum
130 %-áig havi jövedelmének 10 %-át

a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
160 %-áig havi jövedelmének 15 %-át

a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
160 %-a felett havi jövedelmének 20 %-át
nem haladhatja meg.
8., Mindkettő (házi segítségnyújtás és
étkeztetés) egyúttes igénybevétele esetén
a havi térítési díj:

a mindenkori óregségi nyugdijminimum
alatt térítésmentes

a mindenkori óregségi nyugdíjminimum
130 %-ig havi jövedelmének 20 %-a

a mindenkori óregségi nyugdijminimum
160 %-ig havi jövedelmének 25 %-a

a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
160 %-a felett havi jóvedelmének 30 %-a

Misszióa Ház
4. S.
1 / Az önkormányzat, mint nappali ellátást
nyújtó intézményt a Missziós Házat
működteti
2., A Missziós Ház a szociális és mentális

támogatásra szoruló, önmaguk ellátására
részben képes idöskorúak napkózbeni
gondozására szolgál.
3., A gondozás e formája tartalmazza:

napi háromszori étkezés (reggelj, ebéd,
uzsonna)

személyi - higiénia biztosítása (fúrdés,
mosás..)

kulturált körúlmények kö^ött megszer-
vezett napi társas együttlét
- távol lakók napi be- és hazaszállitása

alapellátáson beliil szervezett kulturális
programok
- heti egy alkalommal orvosi ellátás
4., A Missziós Ház napi személyi térítési
dija'

a mindenkori öregségi nyugdijminimum
alatt téritésmentes

a mindenkori óregségi nyugdijminimum
130 %-áig a napi jóvedelemnek 20 %-a

a mindenkon öregségi nyugdíjminimum
160 %-áig a napi jóvedelemnek 25 %-a

a mindenkori öregségi nyugdijminimum
160 %-a felett a napi jövedelemnek 30 %-a

Eljárási rendelkezések
5. §.
1., E rendelet szerint megállapítható ellátá-
sok iránti kérelmeket a Missziós Házhoz kell

benyújtani, és minden esetben csatolnia kell
a kérelmezőnek

a háziorvosa által kiállított igazolást az
egészségúgyi állapotáró! és a szúkséges
ellátásról

a jövedelem nyilatkozatot, és az abban
teltúntetett jövedelmekről a megfelelő iga-
zolást.
2 / A kéreimet és mellékleteit döntésre a

Missziós Ház vezetóje késziti elő.
3., Az elókészítő eljárás során az ellátást
szervezó dolgozó minden esetben kóteles
környezettanulmányt készíteni, ha a
kérelmezó az intézményi ellátásért elöször
fordul az önkormányzathoz.
Nem kell környezettanulmányt késziteni, ha
a kérelmező az általa addig igénybe vett el-
látás formájának megváltoztatását kéri és az
előző környezettanulmány készítése óta fél
év még nem telt el.
4., A kérelmező havi jövedelmén túl a Szo-
ciális Eü. Bizottság döntésekor megvizsgálja
a kérelmező egyéb személyi, szociális és
vagyoni helyzetét is.
A személyi térítési díj megállapításakor a
Szociális Eú. Bizottság különósen indokolt
esetben - tartós teherként, különösen magas
kiadások, stb. - az e rendeletben

meghatározottnál alacsonyabb személyi
térítési díjat is megállapíthat.
5., Szociális Eú. Bizottság különösen in-
dokolt esetben az e rendeletben szabá-

lyozott személyi téritési díjnál magasabbat
is megállapíthat a szociális törvényben
szabályozott összegig.

6. S.
1., A Missziós Ház házirendjét az SZMSZ-t

az Együttműködési megállapodást a
Képviselőtestúlet hagyja jóvá.
2., Az intézményi ellátást igénybevevő az
intézmény vezetójének dóntése elleni
panaszával a Szociális Eü. Bizottsághoz for-
dulhat.

7. S.
1., E rendelet hatálybalépésével egyidejú-
leg érvényét veszti a Pilisborosjenő Onkor-
mányzat 13/1994 (X. 25. ) sz. rendeletben
módosított 5/1993. számú a szociális

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
rendelet 7. §. -a.

2., E rendelet a kihirdetése napján lép
hatályba.

Pilisborosjenő, 1994. november 11

Szegedi Róbert Preszl Györgyné
polgármester jegyző

Az 1994-es esztendő során jelentős változást értünk el a
falu jelképeinek elkészítésével. Elindítottuk a falu
arculatának idegenforgalmi kialakítását. Önilhetünk
továbbá annak, hogy kétnyelv-ű újságunk reális és
valősághű tájékoziatást nyújt, hogy új tűzoltószertárunkat
Steinheimből és St. Filippenből érkezett barátaink jelen-
létében, lelkes hazai vendégek előtt felavathattuk, tiogy
felszentelhettük a Missziós Házat, ezt a szociális fela-

dataink teljesítéséhez fontos létesítrnényt. önzetlen
külföldi támogatás eredményeként. Ezenkívül kisebb -
nagyobb témák sora valósult meg, amelyek minden-
féleképpen javítják községünkben az élet minőségét.
Megvalósulóban van többek között a telefonhálózat
kiépítése, a szennyvízkezelési rendszer létesítéséhez a
feltételek megteremtése, a hangszeres zeneoktatás
kialakítása, a közös iskola hasznosítása, a volt borosjenői
földterületek visszaperlése, az általános rendezési terv
jóváhagyása, az orvosi rendelő kialakítása és még sok
közérdekű ügy. Szólnom kell azokról a kudarcokról is,
amelyeket törvényi és kormányrendeleti joghézagok
folytán megoldani igen nehezen és hosszadalmasan
tudunk csak. Ilyenek a környezetünk elleni sérelmek, pl.
a zenés mulató(k) hajnalig való működése, a község
közterületén a hulladék-elhelyezés, a járművekkel való
gyorshajtás és - sajnos -a rágalmazások és hazug állítások
terjesztőinek lelki kömyezetszennyezése és más . ezekhez
hasonló ügyek.
A leköszönő önkormányzat képviselői remélik, hogy a
sok megkezdett feladat mielöbb, a következő önkor-
mányzat sikeres működése eredményeként, megvalósul,

valamennyiünk javára. A távozó önkormányzati
képviselők: Mayer Róbert. Kiss Béla, Stampf Román,
Galanibos Ferenc, Molnár Károly, Wührl Gézáné. Gröschl
György, Szimeth Tihamér, Szecsányi Bertalan, Takáts
Zoltán képviselök nevében is köszönöm a község lakói-
nak segítő közreműködését es tániogatását felelősségtel-
jes munkánkban.

Igen Tisztelt Olvasónk! ^

Az elkövetkezendő ünnepek alkalmából
képviselőtársaim nevében is minden fíatal és fel-
nőtt pilisborosjenői lakósnak, ingatlan-
tiilajdonosnak, községünk volt lakóinak, a
szomszédos és az egyí'ittműködő külföldi
társközségek vezetőinek és lakóinak, bel és
külföldi ismerőseinknek, barátainknak,
segítőtársainknak és családjaiknak szívből
kívánok békés Karácsonyi Ünnepeket és ered-
ményekben gazdag boldog Ujévet 1995-re.

Szegedi Róbert
polgármester

Gedanken zu Weih-

nachten und

Neujahr

Verehrte leserinnen und Leser der

"Weindorfer Bote"!
Das alte Jahr macht schon wieder dem

neuen Platz. Es wird mit all seinen
Geschehnissen bald zii Geschichte,
das andere - voller Hoffnungen und
Plánen - scheint noch gestaltungsfahig
zu sein.
Nun wollen wir von diesem alten Jahr

dankend Abschied nehinen. Es hat
doch für uns alle mal Freuden und Er-
folge, mal Kummer und MiBerfolg ge-
bracht, aiso auch für unsere Gemeinde
mal gutes, mal schlechtes Allgemein-
befinden und für die Entwichlung eine
Reihe von wertvollen Erfahrungen.
Mehrere von uns - sowohl junge als
auch áltere durften das Jahresende
nicht mehr erleben. Vervvandte und

Bekannte trauern ihnen nach Wir
wollen sie nicht vcrgessen!
In uitserem Land ist der uns allen so

sehr nötige Friede trotz. der unzáhligen
gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Probleme bewahrt geblieben.
hi diesem Jítlir haben wir entschieden,

wer unser Land in den náchsten vier Jahren
führen soll. Hoffen wir. dafi auch die

Entscheidung über die lokalen
selbstverwaltungen nicht weniger klug
ausfállt, denn nur mit vereinten Kráften
und gegenseitigen Verstándnis körmen sich
unsere Stádte und Dörfer weiter
entwickeln.

Es ist zu hoffen, daB die schon begonnene
Entwicklung auch 1995 in unserem Dorf
ungehindert weitergehen kann. 1994 hat
der Gemeinderat die ersten Schritte getan,
um das zum Gemeindeleben notwendige
Geld nicht nur aus gelegentlichen Unter-
stützungen aufzutreiben, sondem die
vorhandenen Immobilien und land-
wirtschaftlichen Güter in einer Form nütz-

lich zu machen, die der Gemeinde eine
zuverlássige und kontinuierliche
Einnahmequelle sichert. Im Jahre 1994
haben wir begonnen, das Aussehen unseres
Dorfes zu emeuern: die alt-neuen Wahr-

zeichen von Weindorf \vurden getertigt,
auch ?wei hübsche Holzbrücken, drei Hal-
testellen. ein neues Feuerwehrhaus. an

dessen Einweihung auch Frcunde von
Steinheim/Deutschlaiid und St. i-'ilip-
pen/Osterreich teilgenommen haben, und
auch das Missionshaus für unsere Armen

uiid Allen das der grofizügigen Hilfe von
Frau M. Allenspach/Schweiz zu verdanken
ist, wurden gebaut. Wie Sie sehen, haben

wir auch schon eine kostenlose

Zeitung in Ugarisch und Deutsch, die
bestrebt ist, über alles objektiv zu
berichten. Auch auf den neuen, schö-
nen Ortsplan können wir stolz sein.
Natürlich ist das noch nicht alles. Wir

sind dabei, das Telefonnetz
auszubauen, Bedingungen fíir ein Ab-
wassersvstem zu schaffen, den
Instrumentalmusik - Unterricht zu er-

möglichen. die ehemalige gemein-
same Schule zu verkaufen, die
íniheren Dorfsgüter zuriickzufordem,
eine Poliklinik zu gründen. Es gibt
aber auch reichlich Schwierigkeiten,
deren Lösung uns durch die Gesetzes-
lücken nicht leicht geniacht wird.
Manche Mitbürger verderben nur all-
zii gern das, was andere geschaften
haben: geráuschvolle Nachtlokale
geben bis in die frühen Morgenstun-
den k'eine Ruhe, manche legen ihr
Müll auf den Plátzen und StraBen ab,
fahren im Dorfviel zu schiiell und be-
treiben durch lügen und Verleumdun-
gen seelische Umweltverschmutzimg.
Da hilí't nur ZusammenhalteniDie ab-
dankenden Mitglieder des Gemein-
derates hofl'en, daB die vielen be-
gormenen Aufgaben unter der nachlbl-
gendeii Selbstverwaltung möglichst
bald zu Ende gefühi't werden.



Iin Nanien aller Ratsmitglitíder:
Róbert Ma>er, Béla Kiss, Romaii
Stampf. Ferenc Galambos, Károly
Molnár, Frau Géza Wührl, Györgv
Gröschl. Tihamer Szimeth, Bertalan
Szecsányi, Zoltán Takács inöchte ich
allen Einwohnem unseres Dorfes für
ihre Mithilfte und Mitwirkung in un-

serer i ,í-antwortungsvollen Arbeit
Dank sagen.
Verehrte Leserinnen und Leser! Auch

im Namen aller Ratsmitglieder
möchte ich allenjüngeren und álteren,

jetzigen und ehemaligen Weindorfem un-
seren Partuergemeinden im In - und Aus-
land, all unseren Freunden iind Bekannten
und vom ganzen Herzen fröhliche Weih-
nachten und ein friedliches, erfolgreiches
Neujahr 1995 wünschen.

Ihr
Róbert Szegedi Bürgermeister

Ein fröhlicher esuch in Weindorf

Unser singgemeinschaft, der SINGKREIS des deutschen
Clubs - Weindorf hat sich zu einem Besuch von einer

Deutsche turisten Gruppe am 6. August 1994 im Kultur-
haus " Josef Reichel" gesammelt. Unser Sángerinnen
und Sánger sind im Weindorfer Tracht erschienen und
haben die Gruppe mit Erregung empfangen. Der Leiter
der Gruppe war der wohl gut bekannte, gebürtiger
Weindorfer Herr Professor Dr. Cornelius Mayer aus
Deutschland. Wir trafen mit Ihm zuletzt in Steinheim

am 19. juni dieses Jahres bei der Treffung an den
"WEINDORFER Tagen " Er hat schon damals über die
Absicht der Reise seiner Gruppe unserer Führung er-
wáhnt und endlich war der Programm soweit zur Er-
wirklichung entstanden. -
Die Gruppe (26 Personen ) stand von Klassenschüler
Freunden, teilweise seine ehemalige Studenten und
noch andere Berufs - Kollegen, Prister und Kirchen-
administratoren. usw. Die treffung war mit seinem
Urlaub in Ungarn verbunden und hat seinen Freunden
schon früher sein Heimatdorf - Weindorf, seine Freun-

den, sogar Bráuche und Sitten über seiner ehemalige
Gemeinde vorgestellt. Unser Singkreis nahm mit der
Gruppe um 18. 30 Uhr auf einem Gottesdienst teil. Die
Messe hat Professor Dr. Cornelius Mayer mit seinem
Pristerkollegen zelebriert. Wir sangen schöne, Marien
Lieder die auch früher in seiner Jugendzeit, auch noch
heute gesungen sind. Nach dem Gottesdienst hatten wir
ein gemeinsames Abendessen im Kulturhaus, dazu gab
es Wein, Bier uiid Báckereien und das hat unseren
Gásten gut geschmeckt. Die Servierungen unserer
Frauen war toll durchgeführt, sie sorgteu um alles, was
auf den Tisch gehörte. In zwischen fanden gegenseitige
Begrüssungen statt. Unser Sekretár Georg Gröschl be-
grüsste Herrn Prof. Dr. Cornelius Mayer als Prister und
als weindorfer Landsmann, als Jugendfreund und die
Gruppen Mitglieder. Nicht zu letzt begrüsste er Herrn
Robert Szegedi, Bürgermeister von Weindorf und alle
Anwesenden herzlich. Er reichte dem Herrn professor
Mayer ein buntes Gemálde aus Weindorfüber, zur Erin-

nerung an seinen 65-er Geburtstag. Grosser Applaus.
Herr Dr. Cornelius Mayer stellte seine Gruppenmit-
glieder dem Publikum vor. Es waren unter Ihnen Profes-
soren, Presidenten, Hochschule Direktoren, Prister und
Fernsehexperten, usw. Er hat sie nach seiner Art und
Weise, gelobt Auch ihre Berufsbewustsein. Dann trat
unser Singkreis auf die Bühne, und trug einen
volkstümlichen Liederstrauss vor. Frau Mizzi Gröschl,
Chorleiterin gab einen kurzen Rückblick den Gásten
über die Geschichte der Weindörfern und über die

Schicksalsschláge der Einwohner seit der vergangenen
300 Jahre dasein. Fröhliche Plaudereien, gemeinsames
Singen folgten mit Harmonika-begleitung (Raimond
Schiszl + Franz Reichardt) und man sah nur fröhliche
Gesichter. Auf Wunsch, Herrn Prof. Dr. Cornelius
Mayer haben wir ungarische Volkslieder, worauf er sich
von seinerjugendzeit erinnert, gesungen.
" Edesanyám is volt nékem "
" Kék nefelejcs, kék nefelejcs "
auch deutsche Volkslieder, die Er mitbrachte und die
auch seine Gruppenmitglieder mitgesungen haben.
Die schöne Lieder hat Er noch. nach 40 Jahren nicht
vergessen. Wir erinnerten uns auch aufden Tag (2. Mai
1946) als der letzte Transport von Weindorf, vom
Bahnhof Schaumar ausgelaufen war. 48 Jahre sind ver-
laufen seit dem schrácklichen Tag der Vertreibung.
Man kann nur darauf zurück denken und nicht
vergessen. Familien, Vater, Mutter, Schwester und
Bruder wurden von einander getrent.
Mit dem Lied - Guten Abend, gute Nacht
- Ware Freundschaft soll nicht wanken haben wir uns
von den Gásten verabschiedet.
Der Abend bleibt uns allen unvergeslich, bis aufein
aiideren ......

Weindorf.am 12. 08. 1994
Wieder sehcn:

Franz Reichardt Singkreismitglied

Elkészült a Bárdi Odön Sétány parkosítása
A Fő út és a Budai út közötü közterületen, nüután a csatoma és az épületek
hátuljának tatarozása elkészült, a parkosítás is megtörtént.
A terület nagysága, formája és az, hogy a betongyűrükből kiépített csatorna a
terület közepén húzódik, döntő szerepet játszott a park terv'ezésénél. A kert
kialakításánál alapvetően a terület rálátását kell figyelembe venni. Miután a
közlekedés az aszfaltozott járdán történik. a keskeny terület szélesítése miatt a
növényeket háttérként kellett telepíteni. Az épület közelsége miatt olyan
növényfajokat válogattunk össze, melyek növekedésükkel nem okoznak kárt. A
kertjátékosságát a növények szabátylalan ültetésével ill. a növények tulajdonsá-
gainak fígyelembevételével hangsúlyoztuk. Az örökzöldek színükkel,
növekedésük formajával, a fák virágukkal, levelük színével adnak lehetőséget
a fantázia megvalósításához. Igy csoportosítottuk pl. a fehér héjtjával díszítő
nyírfát a vérvörös levelű cseresznyesálvával. A tér nagyságát növeli, hogy a
háttérben ültetett növények előtt pázsit van, mely rendszeres ápolással a
területet gyöngyszemmé varázsolja.
Kívánjuk, hogy az arra sétálóknak, járókelőknek a megszépített sétány
felüdülést, örömöt jelentsen.
A parkot az önkormányzat felkérésére Révész Árpádné kertész technikus
epitette.

"Kert és Elet" címen jó lenne, ha kis falunk természet adta felbecsülhetetlen
értékét úgy növelnénk közösen az Onkormányzat és a falu apraja - nagyja, hogy
a közteriileteket, intézményeink udvarait, a magánterületeket apró botanikus
kertekké alakítanánk a saját és idelátogató vendégeink örömére.

A parkban, a Fő úttól lefelé sétálva sorrendben a következő növényeket
telepitettük:

1. Berberis ottawensis (Superba) Vöröslevelü borbolya - a területet
mindkét végén ezzel a növénnyel zártuk le, szúrós hajtásaival véd az
átjárástól. Piros levelével díszít.
2. Polyantha és Teahybrid rózsák
3. Yucca filamentosa Pálmaliliom - kiugró fehér virága van.
4. Pinus mugo Törpefenyő - nem nő magasra, takarja a villany-

oszlopot
5. Lonicera tellmanniana Magyarlonc - futó, meseszép virággal
6. Illusion Futórózsa - piros
7. Cotoneaster Dammeri Skogholm Madárbirs - bogyójával díszít
8. Juniperus virginiana Skyrocket Kék rakéta - oszloposan nő
9. Juniperus virginiana Virginiai boróka -elterülő
10. Santolina chamaecyparissus Cipruska - ezüst levelével elterülő,
alacsony
11. Weigela florida Rózsalonc
12. Thuja occidentalis "Smaragd"
örökzöld
13. Juniperus chinensis "Hetzii"
díszít
14. Cerasus serrulata Kansan
virággal díszít
15. Sorbus aucuparia Madárberkenye - ősszel narancs bógyói
díszítenek
16. Chanameles japonica Japánbirs - korai virágzásu
17. Betula pendula Nyírfa -fehér kérgével, színesedő lombjával diszít
18;, ^runus cerasifera Atropurpurea Cseresznyeszilva - vérpiros le-
velü
19. Tamarix tetranda Korai tamariska - finom levélszerü rózsaszin
virág, zöld levél
20. Spirea Hamvas gyöngyvessző - fehér, füzérben leomló virággal
21. Crataegus laevigata Paul scarlet Piros galagonya fa - Álomszép,
korai piros virág
22. Philadelphus coronarius Jezsámen (tévesenjázmin) fehér virágával
díszít

23. Deutzia scabra Erdes gyöngyvirág cserje - fehér fürtös virág
24. Thuja occidentalis Nyugati thuja - örökzöld oszlopos, to-
bozaival is díszít

- tátika alaku rózsaszin virágu cserje
Thuja - színével formájával díszít,

Ezüst kúszó boróka - ezüst színével

Kanzán japáncseresznye - rózsaszín
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Név, cím, telefönszám ügyeleti napok

Dr. Horti Szilvia Uröm, Ady E. u. 6.
Telefon: 334-162

Dr. Venesz Ilona Pilisborosjenő, Mária u. 13.
Telefon: 334-215

Dr. Meggyesi Tünde Pilisborosjenő, Rózsa u. 6.
Telefon: 334-255

Dr. Kovács György Uröm, Honvéd u. 24.
Telefon: 334-297

Dr. Péterffy László Uröm, Dózsa Gy. u. 18.
(a Patíka épületében) Telefon: 334-162

Dr. Kormos József Uröm Ady E. u. 6.
Telefon: 334-162

7, 14, 16, 17, 18,21,26,28

6, 9, 10, 11, 13, 20, 27, 31, '95január 1

2, 3, 4, 5, 12, 19, 23, 24

1, 8, 15, 22, 25, 29, 30

"<özérdekű telefonszámok
Mentők: - központi: 04

-Pilisvörösvár: 330-188
Tűzoltók: - központi: 05

- helyben: 334-235
Rendőrség:- központi: 07

- Pilisvörösvár Kapitányság: 330-130
- körzeti megbízott: 334-247

Polgármesteri Hivatal Fő út 16. : 334-028,
telefon/fax: 334-313

Művelődési Ház Fö út 16. : 334-377
Orvosi Rendelő Fő út 18. : 334-308
Orvosi lakás, Mária u. 13. : 334-215
Gyógyszertár Mester u. 10. : 334-314
Posta Budai út 4. : 334-201
Elektromos Művek Pilisvörösvár: 330-166
TIGÁZ ügyelet (Szentendre): 310-032
Vízművek ügyelet (Szentendre): 310-796
ÖvodaFőút: 334-013
Iskola Fő út: 334-370

Plébánia Hivatal Templom tér 1. : 334-277

Hivatalok, intézmények nyitvatartása,

működésük rendje

Posta: hétfőtől péntekig 8 - 16 óráig,
pénztári órák 8 -15 óráig

Takarékszövetkezet (üröm):

Hétfő:740-180() PénztárS00-!?00
Szerda:740-160()Pénztár:8cü-1400
Péntek:740-140<)Pénztár:8(x)-1200

Ebédidő: 12°° -1230 között

Polgármesteri Hivatal
Félfogadás: Hétfő 13°° -18°°

Szerda800-16()o
Polgármester
fogadóóráJa:Hétfől600-18°fl

Művelődési Ház: alkakni rendezvényekhez

igazodva: kedden, csülörtökön 18"" - 21'
Hétfőkön nemzetiségi daUíör 19""-tól
Csütörtökön 1400 -1600 Nyugdíjas Klub
Szerda - péntek 17°° - 21°° Sportegyesület
Gyógyszertár: Hétfőtől csütörtökig

8°o-12°oésl3°°8tuközött
Pénteken 800 -12°°

- ^

A Pilisborosjenői Római KatoUkus Egyház
1994. decemberi nüserendje

- á

Az Imaapostolság szándékai:
Általános: Hogy az Imaapostolság fennállásának 150. évi ünnepségei felébresszék minden

keresztény lelkében az evangélizálás iránti apostoli lelkületet.
Mísszíós: Hogy a rendkívüli afrikai szinódus e kontinens egyházaiban az egységet és

együttműködést mozdítsa elő és megnyissa az utat egy megújuló missziós
lelkület számára.

Advent a várakozásnak az ideje, melyet a kereszténység meleg fénnyel, a leendö szép élet vágyával tölti be. Ezt
Szt. Pál így fejezte ki, hogy szem nem látta fül nem hallotta...!
Ezt a meleg szép vágyat szeretnénk a gyermekek még tisztán érző, szép lelkével megéreztetni. Eléjük állítjuk Szent
Erzsébetet, Szent Miklóst. Példájukon felbuzdulva indulunk el Betlehembe.
Az Adventi koszorú gyertyafényeinél vizsgálgatjuk magunkat, hogy is lehetne szebb az életünk. Felénk int Szent
Miklós szerény, segítő keze, melyre modem világunk is még felűgyel.
Mikulás a hittanosoknak a hittanóra keretén belül jön. Iskolásoknak 6-án, óvodásoknak 7-én.
Betlehem nyitás dec. 24-én délután 3 órakor lesz a templomban. Ide minden kicsit és felnőttet szeretettel vámnk.
Menjünk együtt Betlehembe, hogy szívünkben igazi békével, hálával, karácsonyi szeretettel énekelhessük: Dicsőség
mennyben az Istennek, Békesség földön az embemek!

December 02. Péntek:

03. Szombat:
04. Vasámap:
06. Kedd:
07. Szerda:

13. Kedd:
14. Szerda:
18. Vasámap:
24. Szombat:

Elsőpéntek
Xaveri Szent Ferenc

Advent 2. vasámapja
Szt. Miklós püspök
Szt. Ambms püspök és egyháztanító

08. Csütörtök: A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása
11. Vasámap: Advent 3. vasámapja

Szt. Lucia szűz és vértanú

Keresztes Szt. János áldozópap és egyháztanító
Advent 4. vasámapja
Karácsony szent estéje

d.u. 3 órakor Betlehemesjáték lesz a templomban.
Ejjel 12 órakor éjféli szentmise lesz!

Ma született megváltónk, Örvendezzünk! Nem szabad szomorkodnunk, amikor az Elet születésnapját
ünnepeljük......
A betlehemi éjszakát beragyogó fény hatása alól ma sem tudjuk magunkat kivonni, hiszen a kará-
csonyfák alatt örömszerzö ajándékokat helyezünk el. Ezt az örömöt ne szűkítsük le a "Kellemes
ünnepek " kívánságára... .

25. Vasámap: Umnk születése (Karácsony)
Szent István első vértanú ünnepe
Szent János Apostol és Evangélista
Aprószentek, Vértanúk ünnepe
A szent család: Jézus, Mária és Józsefünnepe
Este 6 órakor szentmise és év végi hálaadás.

Te vagy Uram én reményem
ne hagyj soha szégyent érnem ! Amen

Az Egyházközség híreihez tartozik még, hogy folyó év november 13. -án Madeleine Allenspach svájci
jótevönktöl a Máltai Szeretetszolgálat Országos Szervezete egy kamionnyi szállítmányt hozott az idősek

otthonának. A Máltai Szeretetszolgálat segítökész hozzáállását e helyen is szeretnénk megköszönm,
név szennt is: Muskovszky Juditnak, Szalay Ildikónak és Schnaider Gábornak a közvetlen
közremüködését.

A Jó Isten áldása legyen munkájukon.

26. Hétfö:
27. Kedd:
28. Szerda:
30. Péntek:
31. Szombat:



Pilisborosjenő Önkormányzat 1994. november 17. -én megtartott
képviselőtestületi ülésének határozatai:

75/1994. (XI. 17. ) sz. határozat
Szavazatszedő Bizottság póttagjainak megválasztása:
III. szavazókörbe: Szabóné Barcsik Hennetta,
II. szavazókörbe: Banai Benöné

Póttag: Temleiter Lászlóné

Pihsborosjenő Község Önkormányzatának 14/1994. (XI. 17. ) Kt. sz. rendelete a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról.

76/1994. (XI. 17.) sz. határozat
Pilisborosjenö, Önkormányzat Képviselötestülete Hobl Béláné óvodavezetöi megbízatását 1995.
Június 30-ig meghosszabbítja.

Olvasói levél...
Szeretem hallgatni értelmes emberek

\vitáját, az érvek és ellenérvek talpraesett
alkalmazását, de tiszteletben tartva
közben egymás személyét, mert a
szellemi párbaj nem ellenségek, csupán

^ellenfelek között folyik. llyen várakozással
^néztem az okt. 13. -Í csütörtöki Tv. riportot.

Színvonalas, értelmes szellemi viadalra
Vszámítottam, de keserűen csalódtam.

A Pilisborosjenői Hírmondó különszáma 6
Vpontban sorolja fel a kömyezetvédelemre

vonatkozó adatokat, intézkedéseket. Azt

^hittem hogy a környezetvédok talán ki-
fogásolják a hat pont valamelyikét, talán

it - másikat kiegészítendőnek
^tartják, vagy újabb, célravezetpb b, hatá-

^sosabb javaslattal állnak elö. Igy véltem
ésszerűnek, tárgyilagosnak. Amit láttam
és hallottam, elképesztett. Elszabadult
féktelen indulat, gyűlölettöl, dühtöl el-
torzult arcokat és artikulálatlan ordítozást

^tapasztaltam. Egyetlen logikus, ésszerüen
megindokolt cáfolatot, józan kifogást,
ésszerü javaslatot nem hallottam a

^környezetvédök részéról. Van -e olyan
^megfontolt, józan ember a községben, aki
"^ezek után hajlandó hitelt adni e

"környezetvédök" üres handabandázásá-
V 'nak?
VNyugodt, kulturált érvelés, indoklás hang-

zott volna el Szegedi polgármester és a
^ laborvezető részéröl, de mondanivalójukat
^a riporterfélbeszakította. Lehet találgatni,

hogy miért. Az egészról az a benyomásom
alakult ki, hogy a környezetvédelem itt
csak ürügy, itt személyes hajsza folyik a
polgármester és a képviselötestület ellen. '\
Építhetne a vezetöség akár Bábel tornyát,
vagy akármit, az eredmény ugyanaz
lenne.
Több mint 20 évig voltam jogtanácsosa a
Reanal Finomvegyszergyárnak, ahol lát-
tam, hogy milyen szigorú védelmi szabá-
lyok uralkodnak a vegyipar területén.
Hosszú, nehéz az eljárás, mig egy
gyógyszerkészítményre megadják az en-\^
gedélyt, de azután is szigorú felügyelet^
mellett folyik a gyártása. _ . . V
Üres kifogás a formaldehid bűz. Olyan kis
mennyiségről van szó és olyan alapos
szűrésen megy keresztül, hogy a légbeju-
tott mennyiség ártalmatlan. Egy autó több
és károsabb gázt juttat a levegőbe, hát
még egyes buszok és munkagépek. De ez
nem fontos, mert a "környezetvédök"
maguk is közrejátszanak ebben. De
hozhatnánk fel akármilyen érvet, csak
falrahányt borsó maradna, mert :gegen
die Dummheit kámpfen selbst die Götter
Unsonst.

(A butaság ellen az istenek is hiába
hadakoznak)

Dr. Kaszap Béla

v
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^ _ 1994- November l2-én elkezdtük mérközéseinket a VI. Téli - Dévényi Géza ^
Teremkézilabda Kupán a Halassy Olivér sportcsamokban. Tavaly télen szerepeltünk 1|
elöször serdülö korcsoportban (az elsö helyet szereztük meg). Igaz korosztály szerint ||

^ ; még nevezhettünk volna ujra ebbe a csoportba, de mi , hogy erősödjünk, idén az ifjusági
csapatok között versenyzünk. ,"
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Géidobók:

Czihlár
Kriszta

Ciltaioiit Eva

Dillment
Paulima

Fintor Beáta

Metzler
Erasébet

Nénieth
Helga

Pálmai
Szih'ia

I Szécsi Edit

Széesi JEnikő

Tamási
Mónika

Zolnai
Andrea

X. 8. X. 16. X. 30.
Postás Ujlak Vasas
n. 16:21 11:14
7:15

XI. hó 6. XL12.
Spartactis Postás I.
16:14 27:11

2

1

1

3 6

5

XL 12. XL 12.
Con'vaieaáus Kőbányai

KC
9:18

XI. 19.

10

8

5

9

PEMÜ
22:28

XI. 26.
Spartaeus
10:17

4

13



Felhívás az állattartási rendelet be-
tartására

Felhivjuk a lakosság figyelmét a Pilisborosjenö
Önkormánvzatának 4/1994. sz. (II: 15. ) rendeletére az
állatok tartásáról
A rendelet értelmében 3 db. nagy haszonállat (ló,
szarv-asmarha, szamár, öszvér, sertés, juh, kecske,)
tartható ingatlanonként. Ettöl eltérő mennyiségű állat -
tartása csak az összes szomszéd hozzajárulásával lehet-
séges és engedély köteles.
E rendelet egy év haladékot adott az állattartóknak, hogy
állatlétszámukat e mértékig (3db. ) lecsökkentse,
felszámolja ill. engedélyt kérjen.
Ezahaladék 1995. II. 16-ánjárle.
Tiltott helyen és módon engedély nélkül folytatott állat-
tartás szabálysértésnek minősül és a felelős ismételhető
10. 000. Ft-ig terjedő pénzbírság megfizetésére
kötelezhető.
Emlékeztetjük még az állattartókat a Kormány 48/1993.
(III.24. ) sz. rendeletére mely elöírja:

- az állattartó köteles a tartás, szerzés, vagy elidegenítés
helye szerint illetékes jegyzőnél az állatok tulajdonjogá-
nak forgalom képességének igazolására állategészségügyi
záradékkal ellátott "Marhalevelet" díj fizetése ellenében
váltani.
a. / Ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly állataira,
ha azok egy hónapos életkomkat

betöltötték,
b. / Komkra való tekintet nélkül sertés, juh, kecske és zárt
körülmények között tartott,

(vaddisznó, dámvad, öz, szarvas, muflon) állataira
köteles marhalevelet váltani.

Aki a marhalevél kiváltására, kezelésére vonatkozó
kötelezettségének nem tesz eleget, ismételhetö 10. 000. Ft-
ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Kérjük az állattartókat, akik még nem tettek eleget a
rendeletben foglaltaknak, haladéktalanul váltsák ki ál-
lataik marhalevelét.

Polgármesteri Hivatal

Üdvözlet Erdélyből
(folytatás az előző számból)

Ismerősként üdvözöltük egymást,
hiszen két évvel ezelött Kunhegye-
sen egy nemzetközi kézilabdatornán
már találkoztunk. Szöszi néni
tudta, hogy éhesek vagyunk, és egy
jó erdélyi vacsorával vendégelt meg
minket. A :ó vacsora után elfoglal-
tuk szálláshelyeinket, ami egy
iskola kollégiuma volt. Annyi dol-
gunk volt már csak, hogy kicso-
magoljunk, és eldöntsük ki melyik
ágyon aludjon. Az egész napi
utazástól hamar álomba szen-
derültünk. Másnap délelött meccse-

ket játszottunk a marosvásárhelyi
sportcsarnokban. Már kora délelött
nagy meglepetés ért minket. Amint
lementünk a sportcsarnokba, az ot-
tani csapatok tapssal és apróbb
ajándékokkal köszöntöttek minket.
Ettől a kedvességtől megilletődve
jóformán még körül sem néztünk a
csarnokban. Ez a csarnok egyedül
álló egész Romániában. Padlózata
hangszerfából készült, és lelátó
tribüntei hatalmas tömeg be-
fogadására képes . Az, hogy itt
játszhattunk nem kevés pénzbe és

szervezésbe kerülhetett Szöszi
néninek. Két meccset játszottunk;
az egyiket egy meghivott
marosvásárhelyi csapattal, a
másikat Szöszi néni csapatával. A
meccsek után meghívtak bennünket
üdítőre és süteményre, igy megis-

merkedtünk egymással. A nyelvi ne-
hézségek ellenére is hamar össze-
barátkoztunk. A lányok közül volt
olyan aki magyar volt, vagy tudott
magyarul. Délután sétáltunk
Marosvásárhelyen. A nagy melegben
fagyizni támadt kedvünk, és a
legközelebbi fagyizónál megrohan-
tuk a fagyis nénit. Jóízűen meget-
tük a friss hűsitőt. Másnap a

vásárhelyi lányokkal strandra men-
tünk, és vegyes csapatokat alkotva
jókat strandröplabdáztunk. Persze
a vizet is megizleltük, ami jól
esett a nagy hőségben. Délután is-
mét meccseket játszottunk, de már
egy kicsit fáradtan a strand után.
Ezeket a meccseket a Bólyai Liceum
szabadtéri pályáján bonyolitofctuk
le. Szöszi néni csapatának
ajándékba piliborosjenői pólókat
adtunk. Számukra nagy ajándék volt
ez és annyira örültek neki, hogy

10

mindjárt magukra is akarrak venni.
Mi nem gondoitunk arra, hogy ekkora
örömöt is tudunk szerezni, és a
meghatódottságtól könnyes iett a
szemünJí. A mérkőzések után meg-
nézhettük a Bólyai Liceumot beiüi-
ről is, Szöszi néni vezetésével. A
falakon kevés olyan tabló voit ame-
lyiken román diák neve szerepelt
volna. Innen elsétáltunk a
Marosvásárhelyi Református Temetőbe
és megkerestük Bólyai Farkas és Bólyai
János siremlékét. Marosvásárhely
látványosságaihoz tartozik még a Reformá-
tus Vártemplom, amit mi felkerestünk.
Amikor beléptünk a templomba, a
tiszteletes éppen istentiszteletet tar-
tott. Istentisztelet után a lelkész úr
volt olyan kedves és sok érdekes dolgot
mesélt a Vártemplom keletkezéséről és
történetéről. Őszinte meghatódottság lát-
szott az arcán mikor köszönetképpen egy
pilisborosjenői kitűzőt tűztünk a gallér-
jára. Visszatérve szálláshelyünkre saját
magunk szórakoztatására vetélkedőt szer-

veztünk. Csoportokat alkottunk, és minden
csoportnak egy kabala figurát kellett be-
mutatnia verssel vagy énekkel. Ötletes
versek, dalok születtek, amiken, jókat
nevettünk. Másnap reggel megismerkedtünk
Akos bácsival az idegenvezetővel. Reggeli
után Szöszi néni és Akos bácsi tár-

saságában végigjártuk Vásárhely azon
nevezetességeit, amelyekre előzőnap nem
jutottt idő. Felkerestük a világhirü
Teleki Könyvtárat, ahol sok érdekes és
főleg nagyon régi könyvet találtunk. Ez a
könyvtár még ma is a lakosság szol-
gálatában áll. Ugyanebben az épületben
áll a Bólyai Múzeum. A két hires Bólyai
személyes tárgyait, jegyzeteit láthattuk
itt. Bólyai Jánosnak egy üvegvitrinben
kiállitott koponyája vegyes érzelmeket
váltott ki belőlünk. A hűvös épületből
kilépve a meleg eléggé lelohasztotta a
kedvünket, de az rögtön visszatért egy kis

üditőtől. A Múzeumlátogatas után elindul-
tunk a Kúlturpalota felé, aminek a nap-
sütésben ragyogott a szines tetene. a
Kúlturpalotában először a tükörtermet
néztük meg , ami szép szines ablakiról
hires. Minden kis ablakon egy történet
töredéke van elmeséive. Nem mindenki

dicsekedhet avval , hogy a Kúlturpdlc'La
hangversenytermének a szinpadán fel-
léphetet. Nekünk megengedték, hogy egy
nóta erejéig felmenjünk a szinpadra. El-
hagyva a Kúlturpalotát a Marosvásárhelyi
Nemzeti Szinházhoz vezetett az utunk. Ez

a szinház egy épitészeti remekmű. Belül a
falakat gobeleinek diszitették, amiket az
apácák saját kezüleg készítettek. Az elő-
csarnokot rengeteg lámpa, diszes
faburkolatok, fakorlátok és lépcsők
díszítették. Nagy szerencsénkre bemehet-
tünk az előadóterembe is, ahol ismét
felmehettünk a szinpadra. Körbejártuk a
hatalmas szinpadot és egy két diszletet
is megnézhettünk közelebbről.

Elképzeltük, hogy milyen nehéz egy
szinésznek egymagában betölteni a szin-
padot. Este, hogy ne unatkozzunk, ismét
egy kis programot szerveztünk. Egy
birósági tárgyalást idéztünk a szoba
falai közé. A csapat minden tagja szere-
pelt, vagy tanuként, vagy netán a birósá-
got képviselve. Nem maradt ki ebbó'l a

mókából edzőnőnk Marcsi és szakosztály-
vezetőnk Béla sem. Másnapi programunkat
vendéglátóink úgy szervezték, hogy
lehetőségünk legyen megismerni Vásárhely
környékét is. Idegenvezetőink Szöszi néni
Ákos bácsi és a lányok voltak. A kirán-
dulás reggelén csatlakozott hozzánk, Ádi
a Dillmont család rokona. Ádi egy csendes
lány, aki nagyon hamar megbarátkozott
velünk.

(Folytatás következik .)

A Pilísborosjenői ÁItaláiios Iskola áiákfai és nevelői szeretette! megtóvják a község lakoit
kulturális estjökre. A rendezvéray védnofce a Pilisborosjenőért Alapitvány. A müsorban feliépoek
az iskola kis és nagy diákjaí, verssei, tánccal, énekkel - magyw és néroet nyelven is.

Az alapítváayi est időpentja: 1994. dec. 3. szonabat 17 óra
Helyszíne: Reichel József Mövelődési Ház
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:>ilisborosjenőn
a Külső Bécsi

úton

A <övesbérc és

Tücsök utcák
között telket,
házat vennék.

Telefon: 1 210 -
2713 napközben

A Reichel József Művelődési Házban
decemberben több program várja a falu

lakóit. Az állandó rendezvényeken kívül az
alábbi műsorok kerülnek megrendezésre:

December 7. szerda 15 óra
MIKULAS BULI a falu gyerekei részére!

Fellép: Fábián Eva és zenekara
és a MIKULAS ! Sok - sok ajándék
várja a falu összes gyermekét.
A műsor mgyenesen megtekinthető!

December 22. csütörtök 19 órakor
"Vidióta lettem" MAKSAZOLTÁN

önálló estje
Ez a felnőttek karácsonyi ajándéka!

A műsor megtekintése ingyenes!

December 31. szombat 20 óra
Szilveszteri bál

Sramli zene: a VAGABUND együttes
játszik!

^

Kapható!

Ontapadós Pilisborosjenő/Weindorf feli-
ratú színes címer (50 Ft/db.), kitűző (90
Ft./db.) valamint Pilisborosjenö turis-

tatérképe (160 Ft^példány) vásárolható
meg a Művelődési Házban Windisch Lás-

zló úrnál és a Polgármesteri Hivatal
emeletén, a pénztárban.

Arusítás rendezvények idején és hétköz-
napokon 8-12 óráig.

yeMiívás!
Atlatbarátok figyelein!

Dísz- és kisáMat- tenyésaEtők klntya iwtul a Muvdodési
Házten 1994. XH. 14.-éa 18. érafcer.
Szeretettel váruak minden Wws állatbarátot és
érdeldeácit.

A PílíalyoroajenSi HIRMONDÓ-ban
leaáott hirdetes szövege minden értflekelthez eljut a faluban. A hircf-
efcssek anyagát a Reichel József Muvelődési Házban kérjük leatílni:

2097 Pilisborosjenő Fő út 16.
Telefon / Fax: 26-554-515

Arak:
1/1 oldal 16000.-F1;. 1/2 oldal SOOO.-Ft.

1/4oUal 4000.-n. 1/0 oUal 2000,-Ft
1/16 oldal lOOO.-Ft.

Hirdetések ábrával: 50%-al drágábbak. A megacfott árakhoz 25%
AFA-t kell fízetni.

l^övet. ksző számunkhoz a szerkesztéshez szánt anyagot a Reichsl

.^.

Alapította az Önkormányzat KépvÍselő Testüíete Kiadfa: az Önkormányzat, FeieÍŐs kiadó: SzegedÍ Róbert polgármester
Szerkesaőséscime: 2097 Pitisbumsjenó Fö u. 16. Tetefon: 06 26 334 377 Fax 06 X 334-313

Szánutógépcs typogrífiai szcrkcsztés: Kovács Számítástcchnika Pilisborosjcno Vár u. 1. T: 06-26-334-236
Nyomdai munkák: NagyJudit nyomdai manager T: (1)-165 90 66

"^


